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Todos os impérios que já existiram, em seus discursos oficiais, 
afirmaram não ser como os outros, explicaram que suas 
circunstâncias são especiais, que existem com a missão de educar, 
civilizar e instaurar a ordem e a democracia, e que só em último 
caso recorrem à força. Além disso, o que é mais triste, sempre 
aparece um coro de intelectuais de boa vontade para dizer palavras 
pacificadoras acerca dos impérios benignos e altruístas, como se 
não devêssemos confiar na evidência que nossos próprios olhos 
nos oferecem quando contemplamos a destruição, a miséria e a 
morte trazidas pela mais recente mission civilisatrice. (...) Que 
avaliação mais superficial da intrusão imperial! Que maneira mais 
sumária de lhe dar com a imensa distorção introduzida pelo 
império na vida dos povos “menores” e das “raças submetidas”, 
geração após geração! Que falta de vontade de encarar a longa 
sucessão de anos durante os quais o império continua a se 
introduzir nas vidas, digamos, de palestinos ou congoleses ou 
argelinos ou iraquianos! Admitimos, com justiça, que o Holocausto 
alterou permanentemente a consciência de nosso tempo: por que 
não reconhecer a mesma mutação epistemológica nas ações do 
imperialismo e no que o orientalismo continua a fazer? (SAID, 
2007: 17/18) 
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RESUMO 

 

 

A presente dissertação analisa os periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico 
Brasileiro, publicados pela companhia químico-farmacêutica alemã Bayer, enquanto 
objetos da relação científica entre Brasil e Alemanha. A conclusão da Primeira Guerra 
Mundial acarretou graves consequências para a Alemanha em função das perdas humanas 
e materiais e das árduas punições impostas pelo Tratado de Versalhes. Diante disso, 
determinados setores da sociedade alemã se organizaram para restabelecer a posição de 
potência imperialista que o país ocupava antes da guerra. A frente deste movimento estava 
um grupo de cientistas que acreditava que a ciência germânica, sobretudo a medicina, 
representava a melhor forma de realizar a propaganda do germanismo em benefício da 
influência política e da penetração econômica da Alemanha em certos países. Deste modo, 
os cientistas vinculados à política de propagação do germanismo por intermédio da ciência 
médica elaboraram e executaram uma série de atividades de difusão da ciência alemã e de 
intercâmbio científico internacional, destinadas especialmente aos países da América 
Latina, entre os quais estava o Brasil. Diretamente relacionada com a política de 
propagação do germanismo estava a indústria químico-farmacêutica alemã, que apoiou, 
financiou e, ao mesmo tempo, se beneficiou das práticas de difusão da ciência germânica e 
de intercâmbio científico internacional através da abertura de novos mercados, como, por 
exemplo, o mercado latino-americano. Aliás, a própria indústria químico-farmacêutica 
alemã elaborou estratégias de comercialização que estavam em sintonia com os 
pressupostos da política de propagação do germanismo por intermédio da ciência médica. 
Neste sentido, os periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro, publicados 
pela indústria químico-farmacêutica Bayer, foram exemplos de estratégias comerciais que 
associaram os princípios mercadológicos da companhia industrial aos pressupostos da 
política de propagação do germanismo. A difusão comercial e científica alemã realizada 
por meio dos periódicos da Bayer frequentemente contou com a participação de cientistas 
brasileiros que, de modo geral, legitimaram as intenções imperialistas da companhia 
farmacêutica e da política de propagação do germanismo. Contudo, estes homens de 
ciência muitas vezes acabaram utilizando os recursos disponibilizados pela Bayer para a 
concretização de objetivos pessoais e profissionais. Este foi o caso, por exemplo, de 
Renato Ferraz Kehl que, ao mesmo tempo, atuou em benefício da difusão comercial e 
científica alemã como articulista e diretor dos periódicos Bayer e utilizou os recursos 
disponibilizados pela companhia químico-farmacêutica para concretizar sua “missão” de 
propagar a eugenia. Portanto, o objetivo principal desta dissertação é analisar os periódicos 
Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro enquanto estratégias de comercialização 
dos medicamentos Bayer associadas aos pressupostos da política de propagação do 
germanismo e, concomitantemente, avaliar como a difusão comercial e científica alemã 
por meio dos periódicos possibilitou a alguns cientistas brasileiros, notadamente Renato 
Kehl, atuarem em benefício de seus próprios interesses. 
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ABSTRACT 

 

 
This dissertation analyses the journals Revista Terapêutica and O Farmacêutico Brasileiro, 
published by the Bayer German chemical-pharmaceutical company, as objects of the 
scientific relationship between Brazil and Germany. The conclusion of the First World 
War led to serious consequences for Germany in terms of human and material losses and 
harsh punishments inflicted by the Treaty of Versailles. Therefore, certain sectors of 
German society organized themselves to restore the position of imperial power that the 
country had occupied before the war. Leading this movement there was a group of 
scientists who believed that German science, especially medicine, represented the best way 
to spread Germanism, for the benefit of political influence and economic penetration of 
Germany in certain countries. Thus, scientists linked to the spread of Germanism policy 
through medical science developed and executed a series of activities for the dissemination 
of German science and international scientific exchange, designed especially to Latin 
American countries, among which was Brazil. Directly related to the spread of Germanism 
policy, there was the German chemical-pharmaceutical industry, which supported, funded 
and, at the same time, benefited itself from the German science dissemination and the 
international scientific exchange, for example, by opening the Latin American market. 
Indeed, the very German chemical-pharmaceutical industry has developed marketing 
strategies that were in line with the assumptions of the spread of Germanism policy 
through medical science. In this sense, the journals Revista Terapêutica and O 
Farmacêutico Brasileiro, published by the Bayer chemical-pharmaceutical industry, were 
examples of business strategies that linked the company's market principles to the 
assumptions of the spread of Germanism policy. The German scientific and commercial 
distribution performed by Bayer’s journals often had the participation of Brazilian 
scientists who, generally, legitimized the imperialist intentions of the pharmaceutical 
company and the spread of Germanism policy. However, these men of science often used 
the resources provided by Bayer for the achievement of personal and professional goals. It 
happens, for example, with Renato Ferraz Kehl, who, at the same time, acted on behalf of 
the German scientific and commercial distribution as columnist and director of Bayer’s 
journals and used the resources provided by the chemical-pharmaceutical company to 
achieve his "mission" of spreading eugenics. Therefore, this dissertation’s main objective 
is to analyze the journals Revista Terapêutica and O Farmacêutico Brasileiro as marketing 
strategies of Bayer’s drugs associated with the assumptions of the spread of Germanism 
policy and, at the same time, to evaluate how the German scientific and commercial 
distribution through these journals allowed some Brazilian scientists, notably Renato Kehl, 
to act on behalf of their own interests. 
 

 
 

 

 

 

 



 

7 
  

INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente dissertação de mestrado está inserida no âmbito dos estudos acerca das 

relações científicas entre Brasil e Alemanha no período entreguerras.1 De acordo com 

Amélia Império Hambúrguer e Maria Amélia Dantes, desde algum tempo, as discussões 

acerca das relações científicas entre o Brasil e os países europeus têm sido pautadas por 

uma percepção mais ampla do processo de cooperação internacional, antes, usualmente 

apresentado pela historiografia como um movimento de fluxo unidirecional (DANTES, 

HAMBURGUER, 1996: 15). Deste modo, a análise acerca das relações científicas entre 

Brasil e Alemanha presente nesta dissertação está pautada por uma perspectiva plural do 

processo de difusão e recepção da ciência entre países de “centro” e “periferia”, que vai de 

encontro à abordagem meramente “difusionista” característica da historiografia tradicional. 

 Conforme esclarecem Amélia Império Hambúrguer e Maria Amélia Dantes, uma 

abordagem “multidirecional” das relações científicas entre países de centro e periferia só é 

possível se houver uma extensão do conceito comum de ciência. Segundo as autoras, 

ampliam-se as possibilidades de análise historiográfica se “conceituarmos a ciência como 

uma prática de produção de conhecimentos e aplicação de resultados que se estabelece, 

através de indivíduos que a realizam, como síntese de suas tradições formadoras, com 

características locais, em determinados meios sociais” (DANTES, HAMBURGUER, 1996: 

16). Em acordo com a abordagem das autoras supracitadas, Patrick Petitjean afirma que é 

necessário compreender a ciência não apenas como um conjunto de resultados, de leis da 

natureza, de conhecimentos teóricos, de método, mas visualizá-la em seu sentido mais 

amplo, enquanto processo intelectual, cultural e social. Deste modo, a partir deste conceito 

ampliado de ciência, Patrick Petitjean elabora sua crítica ao eurocentrismo característico da 

tradicional historiografia das ciências, que, segundo o autor, privilegia “uma concepção 

muito ‘difusionista’ da expansão científica, subestimando o que a ‘recepção’ da ciência 

moderna implica de criatividade e de transformação” (PETITJEAN, 1996: 27). 

                                                           
1 Esta dissertação de mestrado integra um projeto mais amplo acerca das relações científicas internacionais, 
coordenado pela pesquisadora Magali Romero Sá da Casa de Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. As informações 
gerais e iniciais acerca do projeto foram publicadas na seguinte nota de pesquisa: SÁ, Magali Romero et al. 
Medicina, ciência e poder: as relações entre França, Alemanha e Brasil no período de 1919 a 1942. In: 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro: vol. 16, nº 1, 2009. 
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A crítica ao eurocentrismo historiográfico e a ênfase no papel ativo das 

“comunidades subjugadas” no processo de relações científicas entre países de centro e 

periferia também impulsiona o trabalho de Mary Louise Pratt, que caracteriza sua própria 

obra como integrante de um movimento que chama de “descolonização do conhecimento”, 

através do qual a “construção colonial do significado” se tornou tema de investigação 

crítica para a historiografia. Portanto, a partir de uma abordagem multidirecional, Mary 

Louise Pratt utiliza o conceito de “zona de contato” para definir os “espaços sociais onde 

culturas díspares se encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra, freqüentemente 

em relações extremamente assimétricas de dominação e subordinação” (PRATT, 1999, 

27). De acordo com a Mary Louise Pratt, o termo zona de contato é utilizado como um 

sinônimo para fronteira colonial, entretanto, na avaliação da autora, o primeiro conceito 

enfatiza as dimensões interativas e improvisadas dos encontros coloniais que são 

geralmente suprimidas pelos relatos de conquista e dominação. 

 

Uma perspectiva de contato põe em relevo a questão de como os sujeitos são 
constituídos nas e pelas relações uns com os outros. Trata as relações entre 
colonizadores e colonizados, ou viajantes e visitados, não em termos da separação 
ou segregação, mas em termos da presença comum, interação, entendimentos e 
práticas interligadas, freqüentemente dentro de relações radicalmente assimétricas 
de poder (PRATT, 1999, 32). 

 

Diante disso, podemos afirmar que as relações científicas entre Brasil e Alemanha 

analisadas por esta dissertação foram avaliadas por intermédio de uma “perspectiva de 

contato”, pois, mesmo levando-se em consideração que estas relações ocorreram sob 

contornos extremamente assimétricos de dominação e subordinação, procuramos destacar 

o papel ativo dos cientistas brasileiros que participaram deste processo de difusão e 

recepção científica. 

 A conclusão da Primeira Guerra Mundial provocou graves consequências para a 

Alemanha em virtude das perdas humanas e materiais e das duras condições impostas pelo 

Tratado Versalhes. Diante disso, determinados setores da sociedade germânica se 

organizaram com o objetivo de restabelecer a posição de potência imperialista que o país 

ocupava antes do conflito. Na vanguarda deste movimento estava um grupo de cientistas 

que acreditava que a difusão da ciência alemã representava a melhor maneira de realizar a 

propaganda do germanismo em benefício da influência política e da penetração econômica 

da Alemanha sobre outros países (REGGIANI, 2005; SÁ et al., 2009; SÁ; SILVA, 2010). 
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 Os cientistas alemães vinculados à política de propagação do germanismo por 

intermédio da ciência elegeram como foco principal de suas ações a América Latina, onde 

a ciência alemã, especialmente a medicina, contava com a admiração das comunidades 

científicas locais. Além disso, no continente latino-americano, os pesquisadores alemães 

poderiam encontrar agentes patógenos similares aos que existiam nas antigas colônias 

germânicas na África, perdidas pela Alemanha em consequência do Tratado de Versalhes, 

o que possibilitaria o desenvolvimento de novas pesquisas, sobretudo no âmbito da 

medicina tropical. Deste modo, a comunidade científica alemã elaborou e executou na 

América Latina uma série de atividades de difusão da ciência germânica e de intercâmbio 

científico internacional, dedicadas principalmente para os médicos latino-americanos. 

 Diretamente relacionada com a política de propagação do germanismo por meio da 

ciência estava a indústria químico-farmacêutica alemã, que ofereceu suporte e, 

concomitantemente, se beneficiou das práticas de difusão da ciência germânica e de 

intercâmbio científico internacional. A indústria químico-farmacêutica apoiou e financiou 

as atividades da política de propagação do germanismo com o objetivo de ampliar a 

proliferação dos seus produtos através da abertura de novos mercados.  

Ademais, a própria indústria químico-farmacêutica alemã elaborou estratégias de 

comercialização dos seus medicamentos que estavam relacionadas aos pressupostos da 

política de propagação do germanismo através da ciência.  Neste sentido, a companhia 

químico-farmacêutica Bayer, ao longo do período entreguerras, promoveu no Brasil a 

circulação dos periódicos Revista Terapêutica (1921-1945) e O Farmacêutico Brasileiro 

(1926-1945). Os periódicos, destinados respectivamente para os públicos médico e 

farmacêutico, foram importantes estratégias de comercialização da Bayer executadas no 

disputado mercado brasileiro de medicamentos que estavam em sintonia com os princípios 

da política de propagação do germanismo. De maneira geral, ambas as publicações 

divulgaram as realizações da ciência alemã e promoveram atividades de intercâmbio 

científico internacional a fim de propagarem o prestígio da cultura e da ciência germânicas 

em benefício da proliferação dos medicamentos Bayer. 

A difusão comercial e científica alemã realizada por intermédio da Revista 

Terapêutica e de O Farmacêutico Brasileiro contou muitas vezes com a participação de 

cientistas brasileiros que, de modo geral, legitimaram as intenções imperialistas da Bayer e 

da política de propagação do germanismo. Entretanto, mesmo atuando em uma “zona de 

contato” extremamente assimétrica, por meio dos próprios recursos disponibilizados pela 
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companhia químico-farmacêutica alemã, estes cientistas desenvolveram mecanismos de 

concretização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Neste sentido, destacamos o 

personagem de Renato Ferraz Kehl que, legitimou a difusão da ciência alemã e a 

propagação dos medicamentos Bayer enquanto articulista e diretor da Revista Terapêutica 

e de O Farmacêutico Brasileiro, ao mesmo tempo em que utilizou os próprios periódicos 

como instrumentos para a concretização de sua “missão” de disseminar a eugenia. 

Portanto, o objetivo principal desta dissertação é analisar os periódicos Revista 

Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro enquanto estratégias de comercialização dos 

medicamentos Bayer associadas aos pressupostos da política de propagação do 

germanismo por intermédio da ciência e, ao mesmo tempo, compreender como a difusão 

comercial e científica alemã realizada por meio dos periódicos possibilitou a alguns 

cientistas brasileiros, notadamente Renato Kehl, atuarem em benefício de seus interesses 

próprios. 

Diante disso, os periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro 

constituem as principais fontes primárias desta dissertação e, deste modo, o corte temporal 

da pesquisa está relacionado ao período de circulação dos periódicos: 1921 a 1945. A 

apreciação da Revista Terapêutica e de O Farmacêutico Brasileiro foi pautada por 

referenciais metodológicos de análise de periódicos médicos como, por exemplo, os artigos 

de Luiz Otávio Ferreira (FERREIRA, 2003; FERREIRA, 2004). Além disso, a avaliação 

das inúmeras imagens veiculadas em ambos os periódicos foi balizada por referenciais de 

análise histórica de recursos imagéticos como as obras de Alberto Manguel (MANGUEL, 

2001) e Peter Burke (BURKE, 2004). Ademais, a análise da Revista Terapêutica e de O 

Farmacêutico Brasileiro foi inspirada em obras que tiveram como objeto de pesquisa 

periódicos médicos e farmacêuticos como, por exemplo, a dissertação de Renata Palandri 

Sigolo (SIGOLO, 1995). 

A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

explano genericamente o contexto de surgimento e as principais características da política 

de propagação do germanismo por intermédio da ciência médica. Além disso, indico a 

relação entre esta política e a indústria químico-farmacêutica alemã. Ao longo deste 

capítulo dialogo especialmente com autores que analisam sob diferentes óticas a política de 

propagação do germanismo característica da conjuntura do pós Primeira Guerra Mundial 

como Andrés Reggiani, Luis Bosenberg e Magali Romero Sá (REGGIANI, 2005; 

BOSENBERG, 2006; SÁ et al., 2009; SÁ; SILVA, 2010). 
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No segundo capítulo demonstro, de modo geral, as características do mercado 

brasileiro de produtos químicos e farmacêuticos, notadamente o mercado de especialidades 

farmacêuticas, nas primeiras décadas do século XX. Ademais, sugiro a importância das 

estratégias de comercialização, especialmente a propaganda, para o processo de 

competição entre as indústrias farmacêuticas atuantes no mercado brasileiro de 

medicamentos. Neste capítulo, discorro com autores que avaliam o mercado brasileiro de 

produtos químicos e farmacêuticos como Jacob Frenkel, José Gomes Temporão, Maria 

Alice Ribeiro, Tânia Quintaneiro, e Monica Cytrynowicz e Ananda Stucker (FRENKEL, 

1978; TEMPORÃO, 1986; RIBEIRO, 2001; QUINTANEIRO, 2002, CYTRYNOWCZ; 

STUCKER, 2007). 

Já no terceiro capítulo, reafirmo a importância da propaganda para as indústrias 

farmacêuticas atuantes no mercado brasileiro e caracterizo a propaganda popular de 

medicamentos típica das primeiras décadas do século XX. Em seguida, evidencio que, a 

partir de 1920, ocorreu um processo de diferenciação entre as estratégias de 

comercialização das indústrias farmacêuticas nacionais e estrangeiras, já que, neste 

momento, os laboratórios estrangeiros passaram a direcionar crescentemente suas 

estratégias comerciais para o público especializado, sobretudo para os médicos. Deste 

modo, apresento a Revista Terapêutica como uma estratégia de comercialização da Bayer 

destinada ao público médico que estava em acordo com as tendências mercadológicas da 

época e, ao mesmo tempo, em sintonia com os pressupostos da política de propagação do 

germanismo por intermédio da ciência médica. No terceiro capítulo, converso basicamente 

com autores que analisam as características da propaganda de medicamentos popular e 

ética no Brasil como Jacob Frenkel, Paulo Gadelha, José Gomes Temporão, Renata Sigolo, 

Victor García e Jorge Valderrama2 (FRENKEL, 1978; GADELHA, 1982; TEMPORÃO, 

1986; SIGOLO, 1995; GARCÍA; VALDERRAMA, 2004). 

Posteriormente, no quarto capítulo aponto o farmacêutico como outro agente 

especializado para o qual a indústria farmacêutica dedicou estratégias de comercialização 

exclusivas, como o caso de O Farmacêutico Brasileiro publicado pela Bayer. Deste modo, 

analiso comparativamente os periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro 

no que diz respeito ao modelo de propaganda empregado nas publicações e a maior ou 

menor sintonia das revistas com os pressupostos da política de propagação do germanismo 

                                                           
2 Os autores Victor García e Jorge Valderrama não analisam a propaganda de medicamentos no mercado 
brasileiro, mas seus pressupostos servem como referência de análise para o caso do Brasil. 
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através da ciência. Neste capítulo, dialogo essencialmente com autores que avaliam a 

propaganda de medicamentos destinada à classe farmacêutica brasileira como Renata 

Sigolo e Flávio Edler (SIGOLO, 1995; EDLER, 2006). Além disso, utilizo os periódicos 

Boletim da Associação Brasileira de Farmacêuticos e Revista Brasileira de Medicina e 

Farmácia enquanto instrumentos para analisar as características da classe farmacêutica 

brasileira. 

Finalmente, no quinto e último capítulo, indico que a elaboração e execução de 

estratégias de comercialização como foram a Revista Terapêutica e O Farmacêutico 

Brasileiro contou comumente com a participação de cientistas brasileiros que legitimaram 

a propagação comercial e científica alemã realizada nas páginas dos periódicos. Mas, por 

outro lado, advirto para o fato de que estes cientistas muitas vezes utilizaram os recursos 

disponibilizados pela Bayer para concretizarem objetivos pessoais e profissionais. Neste 

sentido, utilizo como exemplo a trajetória de Renato Ferraz Kehl, que dirigiu os periódicos 

Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro através dos quais concretizou sua 

“missão” de disseminar a eugenia. No último capítulo converso basicamente com autores 

que versam sobre a eugenia no Brasil e a trajetória de Renato Ferraz Kehl como Nancy 

Stepan e Vanderlei Souza (STEPAN, 2004; SOUZA, 2006). Ademais, assim como 

Vanderlei Souza, utilizo alguns pressupostos teóricos de Pierre Bourdieu, especialmente a 

idéia de acumulação de capital simbólico, para compreender a trajetória de Renato Kehl ao 

longo do tempo em que prestou serviços à Bayer. 
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CAPÍTULO 1 – O IMPERIALISMO TERAPÊUTICO: A POLÍTICA DE DIFUSÃO DO 

GERMANISMO NA AMÉRICA LATINA ATRAVÉS DA CIÊNCIA MÉDICA E SUAS 

CONEXÕES COM A INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA ALEMÃ 

 

 

A conclusão da Primeira Guerra Mundial gerou consequências drásticas para a 

Alemanha. Além das perdas humanas e materiais, ocasionadas pelo próprio conflito, o país 

ainda sofreu com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Assinado em 28 

de junho de 1919, o “acordo de paz” firmado entre as potências beligerantes impôs à 

Alemanha pesados ônus econômicos, políticos e psicológicos (GAY, 1978: 168). O 

Tratado de Versalhes conferiu aos alemães perdas territoriais consideráveis com a rendição 

de todas as possessões coloniais germânicas aos países mandatários da Liga das Nações e a 

cessão de regiões do próprio território alemão a países como França, Bélgica e Polônia. 

Além disso, o termo de paz infligiu à Alemanha o pagamento de indenizações de guerra e a 

diminuição dos recursos militares do país através da limitação do efetivo do exército e de 

diversos outros aparelhos de guerra germânicos.3 De acordo com Peter Gay, o Tratado de 

Versalhes impôs ainda aos alemães a “intangível” punição da desonra ao atribuir à 

Alemanha reparações humilhantes em função da conclusão unilateral de que a nação fora a 

grande culpada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Deste modo, as inúmeras 

cláusulas do tratado foram recebidas pelos alemães como um ato deliberado de humilhação 

que refletiu o desejo das principais potências aliadas de punir as outras potências 

responsabilizadas pela guerra. 

Não obstante as punições econômicas, políticas e psicológicas impostas pelo 

Tratado de Versalhes, após o término da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também 

passou por uma espécie de “armistício intelectual”. No mesmo ano de 1919, representantes 

das principais academias científicas das potências aliadas se reuniram na cidade de 

Bruxelas na Bélgica, onde fundaram o Conselho Internacional de Pesquisas, organismo 

responsável pela gestão das relações científicas internacionais, que excluiu de suas fileiras 

cientistas e instituições científicas da Rússia, Áustria e Alemanha. As deliberações do 

                                                           
3 Os principais termos do Tratado de Versalhes foram: rendição de todas as colônias alemãs aos países 
mandatários da Liga das Nações; devolução da Alsácia-Lorena à França; cessão de regiões para Bélgica, 
Lituânia, Tchecoslováquia e Polônia; reparação de 6.600 milhões de libras esterlinas; banimento da união da 
Alemanha e Áustria; aceitação, pela Alemanha, da culpa pela guerra; limitação de seu exército a cem mil 
homens, sem tanques, artilharia pesada, gases venenosos, aeroplanos e hidroaviões; limitação de navios até 
cem mil toneladas, sem submarinos. (SÁ et al., 2009: 249) 
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conselho alijaram a Alemanha do cenário científico mundial, proibindo o alemão como 

idioma científico e impedindo a participação de cientistas germânicos em congressos 

internacionais. De acordo com a compreensão de Magali Sá e André Silva, o Conselho 

Internacional de Pesquisas foi o marco de uma espécie de “quarentena” imposta aos 

cientistas alemães que se prolongaria até meados da década de 1920 (SÁ; SILVA, 2010: 

11). Além disso, ainda segundo a interpretação dos autores, o conselho representou uma 

importante cisão na esfera da ciência, que marcou definitivamente o repúdio ao 

internacionalismo como valor que deveria pautar a prática científica.  

As consequências da Primeira Guerra Mundial também comprometeram as relações 

internacionais entre a Alemanha e o Brasil, incluindo as relações científicas entre ambos os 

países. O Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, na época, principal estabelecimento 

brasileiro de ciência experimental, interrompeu os laços que mantinha com instituições 

científicas germânicas. Além disso, as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, publicadas 

desde a sua criação em português e alemão, passaram a veicular os trabalhos científicos da 

instituição somente em língua portuguesa e, posteriormente, cada vez mais, também em 

língua inglesa (SÁ et al., 2009: 248). 

Diante deste cenário, determinados setores da sociedade alemã desenvolveram suas 

próprias estratégias de ação para tentar restabelecer as relações científicas, políticas e 

econômicas da Alemanha com outros países que haviam sido comprometidas em virtude 

da Primeira Guerra Mundial. Neste contexto, a ciência assumiu um papel de extrema 

importância a frente da política de relações internacionais da chamada República de 

Weimar. Conforme esclarecem Magali Sá e André Silva, de maneira geral, os cientistas 

germânicos se colocaram como os legítimos representantes de uma grande potência que 

estava momentaneamente abalada nos âmbitos da política e da economia (SÁ; SILVA, 

2010: 11). Deste modo, de acordo com a compreensão dos cientistas germânicos, a ciência 

deveria atuar como uma instância compensadora dos fragilizados poderes político e 

econômico, tornando-se a “ponta de lança” de uma política externa independente, anti-

governamental e genuinamente nacional. 

Esta concepção do papel de vanguarda da ciência se tornou institucional a partir da 

fundação, em março de 1920, da Divisão Cultural estabelecida no interior do recém 

organizado Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. A divisão cultural do 

ministério foi encarregada de “supervisionar o intercâmbio científico internacional, o 

movimento de trabalhos científicos através das fronteiras, os encontros científicos 
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internacionais e as viagens ao estrangeiro de acadêmicos alemães”. Ademais, o 

departamento deveria “apoiar hospitais e sanatórios estabelecidos no estrangeiro com o 

objetivo de dar suporte às atividades diplomáticas e estratégicas realizadas, em grande 

medida, por médicos alemães e estudantes de medicina igualmente afetados pela política 

de boicote”. (SÁ; SILVA, 2010: 12) Deste modo, por intermédio destas atividades 

apoiadas e supervisionadas pela Divisão Cultural, cientistas e médicos germânicos 

desempenharam um papel fundamental no esforço mais amplo de reconquista do prestígio 

cultural e da influência político-econômica da Alemanha no pós Primeira Guerra Mundial. 

 Neste contexto, por exemplo, inúmeros médicos alemães participaram de diversas 

ações internacionais de saúde pública, que tinham como objetivo combater a incidência de 

enfermidades em determinadas localidades através de obras humanitárias, como uma 

maneira de diminuir os efeitos maléficos gerados pela Primeira Guerra Mundial4. Como 

salientam Magali Sá e André Silva, neste período, as ações internacionais de saúde pública 

em determinadas regiões do globo e as atividades de intercâmbio científico internacional 

eram comumente acompanhadas por disputas pela hegemonia científica, política e 

econômica envolvendo as principais potências européias e os Estados Unidos da América. 

Portanto, o estabelecimento de relações científicas entre países de “centro” e “periferia”, 

muitas vezes, tinha como objetivo por parte das grandes potências a construção de redes de 

aliados nos países periféricos, o que, em função da influência cultural, poderia garantir 

apoio político e possibilitar penetração econômica. 

A maior parte das ações internacionais de saúde pública e de intercâmbio científico 

realizadas por cientistas e médicos germânicos foi direcionada para países de língua 

espanhola e portuguesa, sobretudo para as nações latino-americanas. Deste modo, a partir 

dos anos de 1920, a comunidade médico-científica alemã desenvolveu diversas atividades 

com relação à América Latina, incluindo o Brasil. Privada de seus territórios coloniais na 

África e na Ásia, a Alemanha passou a ver a América Latina como um mercado capaz de 

absorver seu excedente industrial. Em contrapartida, alguns países latino-americanos 

enxergavam a Alemanha como um promissor mercado consumidor para suas matérias-

primas de exportação (SÁ et al., 2009: 249). Além disso, em alguns países, como a 

Argentina, a penetração de idéias e práticas provenientes da Alemanha foi facilitada pela 

                                                           
4 Neste período, médicos e cientistas de diversos países estiveram envolvidos em inúmeras ações 
internacionais de saúde pública através de agências internacionais como o Comitê de Higiene da Liga das 
Nações, entidades filantrópicas como a Fundação Rockefeller e organizações voluntárias como a Cruz 
Vermelha. (SÁ; SILVA, 2010: 12) 
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grande comunidade alemã de imigrantes e mercadores e pela importância e capilaridade do 

capital de origem germânica (REGGIANI, 2005: 63). 

Todavia, a influência que países europeus como a Alemanha exerciam sobre os 

países latino-americanos não se resumia à dominação econômica e política, mas incluía 

também importantes componentes de subordinação cultural. De acordo com Magali Sá et 

al., no início do século XX, coexistia entre membros das elites intelectuais e políticas da 

América Latina uma “ideologia eurocêntrica do mundo” que compreendia a Europa como 

detentora da civilização e, consequentemente, difusora dos benefícios do progresso. Por 

outro lado, como aponta Andrés Reggiani, os europeus consideravam tradicionalmente os 

povos latino-americanos como receptores e não produtores de conhecimento. Neste 

sentido, alguns cientistas europeus destacavam o fato de que, em grande parte dos países 

latino-americanos, a literatura utilizada para a formação de homens de ciência era 

majoritariamente de origem estrangeira ou baseada em edições estrangeiras. 

Diante disso, a América Latina era considerada pelos alemães como um continente 

“amigável”, onde os círculos científicos e intelectuais normalmente nutriam grande 

admiração pela ciência alemã em diversas áreas do conhecimento. Neste aspecto, de 

acordo com Andrés Reggiani, “nenhuma outra manifestação da ‘excelência alemã’ 

despertava tanto respeito como a ciência médica que, entre 1901 e 1918, havia obtido um 

de cada três Prêmios Nobel” (REGGIANI, 2005: 62). Neste período, a medicina alemã 

logrou importantes resultados na luta contra diversos flagelos de grande prevalência em 

escala global. Além disso, a Alemanha concebeu o arquétipo de estudo clínico-

universitário integrado, que associou investigação laboratorial, tratamento clínico e ensino 

universitário, lançando, assim, as bases para o modelo contemporâneo de formação 

médica. 

Deste modo, a medicina foi transformada em um dos mais importantes 

instrumentos de difusão cultural alemã entre os países latino-americanos. De acordo com a 

opinião de alguns médicos germânicos, a ciência médica deveria ser utilizada como o 

principal mecanismo de propagação da cultura alemã em benefício da penetração política e 

econômica da Alemanha na América Latina, como está claramente manifestado no 

discurso do ginecologista alemão Walter Benthin5: 

                                                           
5 Discurso pronunciado, em 1935, por Walter Benthin, chefe de ginecologia do hospital de Königsberg, em 
uma conferência na sede da Associação Econômica Alemã para a América Central e do Sul na qual incitava 
seus compatriotas a adotarem uma política mais agressiva de promoção do germanismo direcionada para as 
Américas. (REGGIANI, 2005: 57) 
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Na América do Sul, o médico está envolvido com a política mais frequentemente 
que o jurista e sua influência se faz sentir nos níveis mais altos do governo. Por 
outro lado, é indubitável que nos países latino-americanos a luta pela supremacia se 
desenvolve no terreno da educação científica e especialmente na medicina. Os 
médicos constituem um valioso instrumento para a difusão do Deutschtum. O 
médico alemão ocupa uma posição mais apreciada entre todos estrangeiros. Além 
disso, a medicina abre caminhos importantes para a economia (Apud REGGIANI, 
2005: 57). 

 

Portanto, muito em virtude da posição que ocupavam nos países da América Latina, os 

médicos latino-americanos deveriam ser o principal alvo da política de propagação do 

germanismo por intermédio da medicina. 

Diante disso, inúmeras ações de saúde pública e de intercâmbio científico foram 

idealizadas e executadas nos países latino-americanos pela comunidade médico-científica 

alemã. Estas atividades realizadas na América Latina estiveram muitas vezes intimamente 

relacionadas ao combate às chamadas doenças tropicais. Além disso, inicialmente, grande 

parte dos médicos germânicos envolvidos nas ações de saúde pública e de intercâmbio 

científico no “continente” latino-americano tinha origem em instituições científicas da 

cidade de Hamburgo. Em princípio, o envolvimento da comunidade médica hamburguesa 

com a política de difusão do germanismo para a América Latina e a primazia de Hamburgo 

neste movimento estão diretamente relacionados às atividades do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais sediado na cidade (SÁ; SILVA: 2010: 13).  

Referência mundial no estudo de enfermidades tropicais, o Instituto de Hamburgo 

passou por uma grande crise financeira após a Primeira Guerra Mundial em função das 

dificuldades econômicas da Alemanha no pós guerra. Além disso, uma crise de 

legitimidade também atingiu o instituto, já que a perda das colônias alemães na África e na 

Ásia fez com que a necessidade e utilidade da instituição passassem a ser questionadas. 

Diante deste quadro de crise generalizada, Bernhard Nocht, diretor do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais de Hamburgo, se filiou à idéia segundo a qual a medicina deveria 

ser um instrumento de propagação da cultura germânica, o que poderia ser útil não apenas 

para a recuperação da instituição sob sua direção, mas também para a restauração do 

prestígio político e econômico da Alemanha. Deste modo, Bernhard Nocht passou a 

promover a idéia de que a medicina, especialmente através da divulgação das práticas 

médico-terapêuticas e do intercâmbio científico, poderia ser um dos meios mais efetivos de 
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propagação da ciência e da cultura germânicas em benefício da política e da economia do 

país. Em discurso diante da comunidade empresarial hamburguesa, a fim de promover a 

ciência médica alemã, o diretor do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de 

Hamburgo esclareceu seu conceito: 

 

É através das práticas médico-terapêuticas e do intercâmbio científico que vão ser 
conquistados outra vez o prestígio que a ciência alemã merece (...) A nossa ciência 
deve poder estender novamente as suas asas – como antes da guerra – com 
liberdade – não apenas por si mesma – também para poder abrir ao comércio e à 
indústria os caminhos para novos mercados e produtos. Ciência e tecnologia, 
indústria e comércio, devem andar de mãos dadas. (Apud SÁ, SILVA, 2010: 
13/14) 

 

Diante disso, inúmeros quadros do instituto dirigido por Bernhard Nocht foram 

enviados a países da América Central e do Sul para estabelecerem atividades de 

intercâmbio científico e desenvolverem ou participarem de campanhas contra 

enfermidades tropicais. Como ilustram Magali Sá e André Silva, além dos pressupostos 

políticos, econômicos e culturais supracitados que favoreciam a penetração das idéias e 

práticas germânicas, a América Latina oferecia ainda condições propícias para continuação 

dos estudos de instituições científicas alemãs no campo da medicina tropical. A região 

comportava doenças endêmicas semelhantes às encontradas nas antigas colônias 

germânicas na África em virtude da existência de inúmeras enfermidades introduzidas 

através do intenso tráfico de escravos mantido durante séculos. Além disso, os países 

latino-americanos possuíam características ecológicas e climatológicas similares aos países 

africanos. Desta maneira, “com seus interiores inexplorados em termos de incidência de 

doenças, os países da América Latina representavam para a medicina tropical alemã um 

prolífico campo de estudos em potencial”. 

Deste modo, a cidade de Hamburgo, principalmente através do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais, se transformou no centro da política de difusão do germanismo por 

intermédio da ciência médica direcionada para a América Latina. Neste contexto, o 

propósito da instituição dirigida por Bernhard Nocht estava intimamente relacionado aos 

objetivos das casas de comércio hamburguesas, que mantinham historicamente importantes 

relações comerciais com a América Latina. Neste sentido, em 1921, foi criada a Sociedade 

dos Amigos do Instituto de Hamburgo que, com o apoio das casas de comércio, deveria 

garantir a arrecadação de fundos necessários para a execução de atividades como a 



 

19 
  

realização de pesquisas, o custeamento de viagens e conferências como forma de promover 

a ciência alemã e a publicação de periódicos em línguas estrangeiras. Em conjunto com o 

Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo, outras instituições da cidade 

estiveram envolvidas com a política de propagação cultural germânica por intermédio da 

ciência médica. Entre estas instituições estavam o Instituto Ibero-Americano de 

Hamburgo6, o Hospital de Eppendorf, dirigido por um médico muito próximo de Bernhard 

Nocht chamado Ludolph Brauer, e a Universidade de Hamburgo. Não obstante, a 

Faculdade de Medicina da universidade estava composta em sua maioria por quadros 

provenientes das principais instituições médicas hamburguesas, notadamente do Instituto 

de Doenças Marítimas e Tropicais. 

De todo modo, sob a liderança dos quadros do Instituto de Doenças Marítimas e 

Tropicais, em comunhão com outras instituições científicas e culturais de Hamburgo, 

Berlim e outras cidades, a comunidade médico-científica germânica desenvolveu diversas 

ações de propagação da ciência médica alemã direcionadas para a América Latina. Muitas 

destas atividades foram colocadas em prática com o objetivo de atrair estudantes de 

medicina latino-americanos, a fim de despertar neles “um sentimento de admiração pela 

cultura na qual estariam inseridos, estabelecendo uma relação de identificação e lealdade” 

(SÁ; SILVA: 2010: 26). Destarte, inúmeras vagas para estudantes de medicina de origem 

latino-americana foram oferecidas em cursos realizados principalmente no Instituto de 

Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo e no Instituto Robert Koch de Berlim. Aos 

poucos, foi se estruturando uma rede de apoio aos estudantes latino-americanos que 

desejavam complementar sua formação na Alemanha, como, por exemplo, através da 

criação de cursos de alemão destinados a estudantes estrangeiros oferecidos por 

instituições científicas e culturais germânicas. Neste mesmo sentido, em 1928, foi fundada 

na cidade de Hamburgo a Casa do Estudante Latino Americano. Acerca deste processo, 

Stefan Wulf esclarece que para os alemães era importante que os estudantes latino-

americanos complementassem seus estudos na Alemanha, já que, até então, costumavam 

aperfeiçoar sua formação principalmente na França e nos Estados Unidos da América 

(WULF, 1994). 

A partir do ano de 1935, a Academia Médica Germano-Ibero-Americana de Berlim 

se tornou outro importante centro de propagação da ciência médica alemã e de organização 
                                                           
6
 O Instituto Ibero-Americano de Hamburgo foi criado antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, em 1908, 

com o objetivo de estreitar os laços intelectuais da Alemanha com os países da Península Ibérica e suas ex-

colônias na América Latina. Uma instituição homônima também foi criada na cidade de Berlim. 
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de atividades de intercâmbio científico destinadas especialmente para estudantes de 

medicina e médicos latino-americanos. De acordo com Luis Bosenberg, a Academia 

Germano-Ibero-Americana tinha como propósito oficial difundir o saber médico-científico 

alemão entre os países ibero-americanos (BOSENBERG, 2006: 9). Segundo os dados de 

Andrés Reggiani, entre 1936 e 1939, a instituição organizou a visita à Alemanha de cerca 

de mil médicos ibero-americanos de distintas especialidades, sendo que mais de 70% eram 

provenientes do Brasil, Argentina, Chile e México. (REGGIANI, 2005: 59) Entre as 

atividades desenvolvidas pela Academia Germano-Ibero-Americana para os estudantes de 

medicina e médicos oriundos da América Latina estiveram demonstrações de operações e 

conferências realizadas por especialistas alemães nos idiomas espanhol e português, que 

aconteceram na sede da própria instituição ou em locais como o Hospital La Charité, a 

maternidade universitária e o Instituto de Doenças Ocupacionais, todos sediados na cidade 

de Berlim. Além das demonstrações e conferências, também foram realizadas visitas a 

estabelecimentos de saúde e centros de cura em Colônia, Munique e Bad Nauheim, além 

de clínicas universitárias, institutos de investigação e experimentação e laboratórios 

farmacêuticos em diversas outras cidades. 

De acordo com Andrés Reggiani, ao longo da década de 1930, a academia médica 

se transformou em uma referência obrigatória para estudantes de medicina e médicos 

latino-americanos que desejavam se familiarizar com a medicina alemã ou seguir os cursos 

de aperfeiçoamento oferecidos pelas instituições médicas germânicas. Por intermédio da 

instituição, estudantes de medicina e médicos oriundos da América Latina puderam 

desfrutar de inúmeras facilidades para deslocamento e estadia em terras alemãs. Luis 

Bosenberg destaca que a política de intercâmbio científico destinada aos estudantes de 

medicina e médicos latino-americanos apoiada pela Academia Germano-Ibero-Americana 

tinha como finalidade transformá-los em propagandistas do germanismo em seus países de 

origem, nos quais poderiam influenciar posições econômicas e políticas (BOSENBERG, 

2006: 9). Por outro lado, como destaca Andrés Reggiani, no que diz respeito aos estudantes 

de medicina, “as viagens [para a Alemanha] foram se transformando em um rito de 

passagem profissional em uma carreira cada vez mais competitiva ou, no caso de médicos 

já estabelecidos, em uma forma adicional de acumulação de prestígio e legitimação frente 

aos seus pares”. (REGGIANI, 2005: 66)  

Ao longo das décadas de 1920 e 1930, além de estudantes de medicina e médicos 

anônimos, importantes autoridades médicas latino-americanas foram oficialmente 
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convidadas a visitar instituições científicas alemãs, sobretudo o Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais de Hamburgo, como, por exemplo, os médicos brasileiros Carlos 

Chagas, Miguel Couto e Juliano Moreira. (SÁ, 2006: 9) Afinal, além das atividades 

científicas as quais se dedicavam, estas personalidades médicas desempenhavam em seus 

países importante influência política e econômica. 

Por outro lado, médicos e cientistas alemães também receberam da política de 

propagação do germanismo incentivos para a realização de viagens, missões de pesquisa e 

ações de saúde pública na América Latina. Neste sentido, cursos do idioma espanhol foram 

oferecidos em instituições científicas germânicas para aqueles que estivessem interessados 

em desenvolver atividades no continente latino-americano. Diante disso, desde o início da 

década de 1920, inúmeras autoridades médicas da Alemanha realizaram viagens de 

pesquisa ou “diplomacia” para a América Latina. De acordo com Stefan Wulf, as viagens 

de médicos e cientistas alemães tinham entre seus objetivos estudar doenças tropicais e, ao 

mesmo tempo, realizar a propaganda cultural germânica através do estreitamento das 

relações com médicos e estudantes locais (WULF, 1994). Para Magali Sá e André Silva, 

esta foi uma importante estratégia de estabelecimento de diálogo com as comunidades 

médicas latino-americanas tendo em vista a articulação que a ciência médica possuía nestes 

países com as esferas política e econômica (SÁ; SILVA: 2010: 28).  

Inserido neste contexto, o Brasil recebeu, entre 1920 e 1933, a visita de importantes 

médicos de diversas instituições germânicas como Fedor Krause, Fritz Munk, Max Nonne, 

Friedrich Fülleborn, Alfons Maria Jacob e, o próprio diretor do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais de Hamburgo, Bernhard Nocht. De acordo com Magali Romero Sá, 

muitas vezes, este movimento partia de uma demanda da própria comunidade médica local, 

já que muitos pesquisadores alemães visitaram o Brasil por intermédio de convites feitos 

por instituições como a Faculdade Brasileira de Medicina, a Academia Nacional de 

Medicina e o Instituto Oswaldo Cruz para ministrarem palestras ou cursos específicos (SÁ, 

2006: 9). 

Em 1929, por exemplo, o Brasil recebeu a visita do renomado pesquisador alemão 

Max Kuczynski, do Hospital La Charité de Berlim, que tinha como objetivo realizar 

pesquisas acerca da febre amarela que havia recentemente reaparecido de forma epidêmica 

na cidade do Rio de Janeiro. A viagem de Kuczynski foi fruto de intensas negociações 

entre cientistas e diplomatas brasileiros e alemães. Apesar de a missão ter sido considerada 

um fracasso, a chegada de Max Kuczynski ao Rio de Janeiro foi um grande evento social, 
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noticiado entusiasticamente pelos mais importantes jornais da época e que envolveu 

representantes das principais instituições científicas brasileiras e da até da presidência da 

República (SÁ, 2006: 12/13). 

Além das inúmeras viagens, atividades de intercâmbio científico e ações de saúde 

pública relacionadas à América Latina, outro importante mecanismo de propagação da 

cultura germânica foi a publicação de periódicos médico-terapêuticos direcionados aos 

países de língua espanhola e portuguesa. Neste sentido, um dos periódicos mais 

representativos foi a Revista Médica de Hamburgo, criada em 1914 por Ludolph Brauer 

(diretor do Hospital de Eppendorf). Mesmo neste período, a iniciativa já objetivava o 

estreitamento dos laços com a comunidade médica ibero-americana, mas teve que ser 

interrompida em função da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, o projeto de 

Brauer foi retomado com o auxílio de Bernhard Nocht (diretor do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais de Hamburgo) e graças ao apoio obtido de autoridades médicas e 

farmacêuticas espanholas que se manifestaram contra o boicote à ciência alemã 

característico do pós guerra (SÁ, SILVA, 2010: 8). 

No contexto do pós Primeira Guerra Mundial, a Revista Médica de Hamburgo 

atuou como um instrumento de relações internacionais da comunidade médico-científica 

alemã, em particular hamburguesa, de acordo com os pressupostos da política de 

propagação do germanismo através da ciência médica. Portanto, como apontam Magali Sá 

e André Silva, o objetivo da publicação era divulgar entre os países ibéricos e latino-

americanos as investigações científicas realizadas na Alemanha, sobretudo os progressos 

alcançados nas técnicas terapêuticas e na indústria farmacêutica. A partir de 1923, a 

Revista Médica de Hamburgo passou a atuar como órgão científico oficial do Centro 

Ibero-Americano de Hamburgo, fundado em 1922 “com o objetivo mútuo de fomentar o 

intercâmbio intelectual entre os países de língua espanhola e portuguesa” (SÁ, SILVA, 

2010: 18). 

De acordo com Magali Sá e André Silva, o corpo de editores e colaboradores da 

Revista Médica de Hamburgo refletiu o modelo da política de propagação da cultura 

germânica à qual o periódico estava vinculado. Deste modo, o quadro editorial da revista 

reuniu representantes das principais instituições científicas germânicas ligadas ao projeto 

de aproximação com a comunidade médica latino-americana. O próprio Instituto de 

Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo esteve representado pela figura de seu diretor 

Bernhard Nocht, além de Peter Mühlens, que foi nomeado redator chefe do periódico. O 
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corpo de colaboradores da revista foi predominantemente formado por alemães, mas 

contou com uma participação cada vez mais crescente de latino-americanos. Contudo, a 

maior parte dos editores e colaboradores latino-americanos era formada por indivíduos que 

haviam se formado ou especializado em instituições germânicas e possuíam grande 

inserção entre a comunidade médica e as elites políticas de seus países de origem, o que 

lhes garantia atender aos pressupostos da política de difusão cultural alemã por intermédio 

da medicina. Neste sentido, o Brasil esteve representado por Henrique da Rocha Lima que 

fez parte do corpo editorial da Revista Médica de Hamburgo. Rocha Lima atuava desde 

1909 no Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo e estava plenamente 

inserido nas comunidades médica e científica alemã e brasileira. Durante a década de 1920, 

o médico atuou como artífice da propaganda cultural alemã no Brasil e impulsionou a 

entrada de brasileiros no corpo de colaboradores da Revista Médica de Hamburgo. 

Como assinalam Magali Sá e André Silva, a participação de médicos latino-

americanos nos quadros editoriais e colaborativos da Revista Médica de Hamburgo 

integrava a “retórica de cooperativismo”, também presente nas páginas do periódico 

através do discurso do internacionalismo científico. Deste modo, muitos editoriais da 

publicação enfatizavam o caráter amistoso e simétrico da cooperação intelectual entre 

alemães e latino-americanos, ocultando desta forma “o desequilíbrio de poder imanente a 

esta relação, estabelecida para persuadir os países latino-americanos da excelência, 

superioridade e eficiência da ciência e da cultura germânicas” (SÁ, SILVA, 2010: 19). 

Concatenada com a política de propagação da cultura alemã por intermédio da 

ciência médica, a Revista Médica de Hamburgo divulgou amplamente as atividades de 

pesquisa, diplomacia e intercâmbio científico relacionadas à América Latina. Deste modo, 

o periódico noticiou constantemente a realização de encontros científicos e diplomáticos 

entre médicos alemães e latino-americanos, assim como anunciou a criação de novas 

sociedades e instituições de ciência na América Latina que possuíam potencial para o 

estreitamento das relações científicas com a Alemanha. (SÁ, SILVA, 2010: 22) Além 

disso, as páginas da Revista Médica de Hamburgo serviram como espaço para a 

publicidade de cursos e facilidades destinadas aos estudantes latino-americanos 

interessados em complementar sua formação na Alemanha. Como “órgão canalizador” das 

ações de intercâmbio científico entre Alemanha e América Latina, o periódico notificou 

inúmeras “missões” alemãs dirigidas ao continente latino-americano, informando sobre 
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itinerário e impressões das viagens dos “missionários”. Os alemães publicaram na revista o 

resultado de suas observações em determinados países, apontando possibilidades de 

cooperação médica através de possíveis campanhas conjuntas. 

A Revista Médica de Hamburgo circulou até o ano de 1928, quando, em razão das 

dificuldades financeiras agravadas pela crise econômica mundial, se fundiu com o 

periódico La Medicina Germano-Hispano-Americana7 dando origem a Revista Médica 

Germano-Ibero-Americana, que por sua vez circulou até 1938, às vésperas da Segunda 

Guerra Mundial. Segundo Magali Sá e André Silva, a fusão das revistas definiu um perfil 

editorial um pouco diferente daquele até então assumido pela primeira. Na nova Revista 

Médica Germano-Ibero-Americana a difusão da ciência germânica assumiu um caráter 

mais ostensivo em detrimento do caráter mais cooperativo, ainda que no nível do discurso, 

característico da Revista Médica de Hamburgo. 

Em 1933, com a ascensão do Terceiro Reich, a Revista Médica Germano-Ibero-

Americana procurou satisfazer às demandas do Partido Nacional Socialista através de uma 

política mais deliberadamente imperialista. Em 1935, a revista tornou-se o órgão oficial de 

divulgação da Academia Médica Germano-Ibero-Americana de Berlim, fundada pelo 

general Wilhelm Faupel. A academia manteve o propósito de promoção da cooperação 

médica entre a Alemanha e as nações ibero-americanas, todavia através de um discurso 

menos cooperativo e mais pragmático de propagação da cultura germânica. Além disso, a 

instituição também promoveu uma visão favorável da Alemanha nacional-socialista entre 

as elites médicas da Espanha, Portugal e América Latina, fornecendo ao regime nazista 

uma relevante cota de legitimidade (REGIANNI, 2005: 59/60). 

Entretanto, para os limites desta dissertação é suficiente a interpretação que assinala 

em termos gerais a similitude entre a política externa do Terceiro Reich e da República de 

Weimar. De acordo com Magali Sá e André Silva, a primeira teria sido herdeira da última 

no que se relaciona ao seguimento dos interesses tradicionais do Estado, que seriam a 

busca por aliados, o patrocínio do intercâmbio de mercados, o apoio de empresas e a 

difusão cultural. 

Desta forma, tanto a Revista Médica de Hamburgo como a Revista Médica 

Germano-Ibero-Americana se constituíram em estratégias de promoção da ciência e da 
                                                           
7 Ao abordarem a existência concomitante de A Medicina Germano-Hispano-Americana e da Revista médica 
de Hamburgo antes da fusão de ambas, Magali Sá e André Silva questionam-se acerca das razões que 
fizeram os alemães manterem publicações distintas, mas com objetivos similares, dirigidas aos círculos 
médicos latino-americanos. Apesar de levantarem algumas hipóteses, os autores ressaltam que esta questão 
só poderá ser esclarecida através de novas pesquisas. (SÁ, SILVA: 2010: 31) 
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cultura alemãs relacionadas à política de propagação do germanismo característica do 

período entreguerras. Sob o ponto de vista de Magali Sá e André Silva, as inúmeras 

atividades de difusão da ciência médica germânica e de intercâmbio científico, incluindo a 

publicação de periódicos, realizadas pelos alemães na América Latina buscaram equiparar 

a ativa política cultural francesa e minimizar a influência norte-americana, cada vez mais 

intensa no continente latino-americano, especialmente por intermédio das ações da 

Fundação Rockefeller. 

A política de propagação do germanismo através da divulgação da ciência médica 

alemã recebeu apoio e patrocínio governamental e também de setores privados 

interessados nas oportunidades que o restabelecimento das relações internacionais da 

Alemanha com outros países poderia proporcionar. Neste sentido, a indústria químico-

farmacêutica alemã manteve estreita ligação com a política de difusão do germanismo 

desenvolvida pela comunidade médico-científico germânica no pós Primeira Guerra 

Mundial. A potente indústria químico-farmacêutica alemã, cujo desenvolvimento ocorreu 

desde meados do século XIX, quando emergiu como setor de ponta da economia nacional, 

apoiava e financiava pesquisas, ações de saúde pública e esforços de intercâmbio científico 

direcionados aos países latino-americanos, pois esperava, a partir deste apoio e patrocínio, 

ampliar seu raio de ação através da abertura de novos mercados (SÁ, SILVA, 2010: 23). 

Diante disso, cientistas e médicos alemães atuaram muitas vezes como agentes de 

promoção da indústria químico-farmacêutica germânica favorecendo a abertura de novas 

oportunidades comerciais para as companhias industriais que, por sua vez, contribuíram 

para tornar viável a atividade científica na Alemanha diante das dificuldades que se 

seguiram em consequência da Primeira Guerra Mundial. Portanto, neste momento, existia 

uma grande convergência de interesses entre a comunidade médico-científica alemã e as 

indústrias químico-farmacêuticas germânicas. 

Um episódio exemplar desta relação ocorreu no ano de 1922, quando, em virtude 

das comemorações pelo centenário da independência do Brasil, o neurologista Fedor 

Krause, representante da comunidade médico-científica alemã, entregou para a Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro um “presente” enviado pela indústria químico-farmacêutica 

germânica8. O documento que acompanhava o presente afirmava: 

                                                           
8 Na ocasião da celebração do centenário da independência do Brasil foi inaugurada uma exposição 
internacional que contou com a participação de inúmeros países que construíram pavilhões próprios para 
representar suas respectivas delegações. Entretanto, em função das dificuldades econômicas geradas pela 
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Em consideração a este notável acontecimento e como testemunha de nosso 
sentimento de amizade e boas relações que sempre ligaram e continuarão ligando 
os Estados Unidos do Brasil e a nação Alemã, as mais importantes casas industriais 
químico-farmacêuticas da Alemanha tomam a liberdade de oferecer a famosa 
faculdade de medicina do Rio de Janeiro uma coleção dos seus mais importantes 
produtos farmacêuticos. Seria motivo de sincera alegria e extrema satisfação para a 
indústria alemã se estes medicamentos fossem partilhados entre hospitais e 
pudessem contribuir para a cura de cidadãos doentes deste país, ou ao menos para 
diminuir seus sofrimentos (Apud SÁ, 2007). 

 

A “pequena doação” endereçada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi enviada 

em nome de diversas companhias químico-farmacêuticas germânicas como a Leopold 

Cassella & Co., a Meister Lucius & Bruming, a Merck e a Friedrich Bayer & Co., entre 

inúmeras outras. 

De acordo com Magali Sá et al., a relação entre a comunidade médico-científica 

alemã e a indústria químico-farmacêutica germânica pode ser definida como um conjunto 

de movimentos simultâneos e convergentes nos quais médicos e cientistas não atuavam 

necessariamente de forma deliberada como agentes de promoção da indústria (SÁ et al., 

2009: 253). Entretanto, alguns médicos e cientistas muitas vezes apregoaram 

deliberadamente a relação entre a propagação da cultura germânica através da ciência 

médica e a abertura de mercados para setores da economia alemã, especialmente para a 

indústria farmacêutica, como está expresso no discurso do já citado ginecologista Walter 

Benthin. Ao discursar em favor de uma política mais agressiva de propagação do 

germanismo na América Latina, Benthin afirmou: “Penso especialmente em nossa 

indústria químico-farmacêutica, que apesar da concorrência de franceses e estadunidenses, 

conseguiu obter uma grande demanda para seus produtos” (REGGIANI, 2005: 57). Neste 

contexto, a própria Academia Médica Germano-Ibero-Americana atuou como 

representante oficiosa das indústrias realizando os contatos necessários para os médicos 

estrangeiros que desejavam adquirir instrumentos de precisão e produtos farmacêuticos 

alemães. Ao mesmo tempo, companhias químico-farmacêuticas como a Bayer garantiram 

suporte técnico e financeiro à instituição (BOSENBERG, 2006: 10). 

Outros importantes instrumentos desta relação entre a política de propagação do 

germanismo por intermédio da medicina e a indústria químico-farmacêutica foram os 

                                                                                                                                                                                

conclusão da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi representada apenas por uma comitiva diplomática 
da qual Fedor Krause fez parte (SÁ, 2007). 
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periódicos Revista Médica de Hamburgo e, seu sucessor, a Revista Médica Germano-

Ibero-Americana. De acordo com Magali Sá e André Silva, ambas as publicações 

resguardaram os interesses comerciais das indústrias químico-farmacêuticas alemãs, por 

exemplo, através da divulgação em artigos científicos da eficácia dos medicamentos 

desenvolvidos pelas companhias industriais germânicas. Entre os medicamentos 

propagados nas páginas das revistas se destacavam aqueles utilizados na luta contra 

enfermidades tropicais como o Bayer 205 contra a doença do sono, o anticético Yatren, o 

anti-sifilítico Salvarsan e os a antimaláricos Plasmoquina e Atebrina. 

 Portanto, a indústria químico-farmacêutica alemã apoiou e financiou inúmeras 

ações desenvolvidas pela política de propagação do germanismo na América Latina e, por 

sua vez, se beneficiou desta política na medida em que novos mercados se abririam para 

seus produtos, por exemplo, através da divulgação de seus medicamentos nas páginas de 

periódicos médicos-terapêuticos. Além disso, a própria divulgação da ciência e da cultura 

germânicas, enquanto características de uma nação “civilizada”, colaborava para que os 

medicamentos comercializados pela indústria químico-farmacêutica alemã carregassem o 

prestígio oriundo da nação de origem da sua marca produtora. 

Entretanto, a relação entre a indústria químico-farmacêutica germânica e a política 

de propagação do germanismo não se restringiu ao apoio e financiamento das ações 

organizadas pela comunidade médico-científica alemã majoritariamente relacionadas à 

América Latina. Ademais, as próprias estratégias de comercialização elaboradas e 

executadas pelas companhias industriais germânicas no mercado latino-americano 

estiveram muitas vezes diretamente relacionadas, tanto no nível discursivo quanto no nível 

prático, com os pressupostos da política de difusão do germanismo por intermédio da 

ciência médica. 
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CAPÍTULO 2 – A PROPAGANDA É A ALMA DO NEGÓCIO: O MERCADO 

BRASILEIRO DE MEDICAMENTOS E A IMPORTÂNCIA DA PROPAGANDA NO 

PROCESSO DE COMPETIÇÃO ENTRE AS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

Nas duas últimas décadas do século XIX, as indústrias dos países europeus mais 

industrializados passaram por uma transformação radical no processo de produção de 

substâncias químicas em virtude da descoberta da síntese orgânica realizada nos 

laboratórios das grandes companhias industriais. Em decorrência disso, entre os anos de 

1860 e 1914, a recém surgida indústria químico-farmacêutica alemã se desenvolveu de tal 

modo que, em um curto espaço de tempo, passou a ocupar um lugar expressivo na 

economia do país e a dominar diversos mercados internacionais9 (LESCH, 2000: 1). No 

início do século XX, por exemplo, o mercado sul-americano de produtos químicos e 

farmacêuticos era amplamente dominado pela Alemanha, seguida pela França e pela 

Inglaterra, além dos Estados Unidos da América que, ao longo da primeira metade do 

século, passou a disputar posições hegemônicas com as principais potências européias 

(QUINTANEIRO, 2002: 142). 

A predominância das companhias industriais germânicas sobre o mercado 

internacional de produtos químicos e farmacêuticos está vinculada ao desenvolvimento 

pioneiro na Alemanha de um processo chamado por Jeffrey Johnson de “simbiose 

acadêmico-industrial”, que foi o estabelecimento de alguns dos primeiros laboratórios de 

pesquisa no interior de quaisquer tipos de indústrias (JOHNSON, 2000: 25). De acordo 

com o autor, a vinculação entre o laboratório de pesquisa e a produção industrial inaugurou 

a moderna indústria químico-farmacêutica que passou a atrelar ciência biomédica e 

tecnologia em busca de inovação no processo produtivo de medicamentos e a possuir uma 

complexa visão de infra-estrutura industrial. Conforme as palavras de Jeffrey Johnson, a 

simbiose acadêmico-industrial realizada na indústria químico-farmacêutica alemã pode ser 

considerada a “invenção de um sistema de invenção”. 

Contudo, a supremacia mercadológica das indústrias químico-farmacêuticas 

alemães, adquirida até a primeira década do século XX, passou a ser ameaçada em 

                                                           
9 A indústria químico-farmacêutica produz inúmeros artigos para as mais diversas utilidades como tinturas, 
filmes etc. Para os limites desta dissertação importa mormente a produção de substâncias terapeuticamente 
ativas que podem ser comercializadas em forma “bruta” como matérias-primas (fármacos) ou em forma 
“fina” como medicamentos prontos para consumo (especialidades farmacêuticas). 
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consequência da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Assim como outros diversos setores 

da economia germânica, a indústria químico-farmacêutica sofreu com o rompimento das 

relações comerciais da Alemanha com inúmeros países, entre os quais estava o Brasil. 

Além disso, no mercado sul-americano, a redução do fornecimento de produtos europeus 

como um todo durante os anos da Primeira Guerra Mundial fez com que os artigos de 

origem norte-americana, entre os quais constavam os produtos químicos e farmacêuticos, 

conseguissem ocupar importantes faixas deste mercado (QUINTANEIRO, 2002: 143). 

Neste contexto, o Brasil se tornou objeto central da rivalidade comercial entre os 

Estados Unidos da América e as principais potências européias, em especial a Alemanha. 

Além de ser dono de uma grande dimensão territorial e de uma localização geopolítica 

privilegiada, no que diz respeito ao mercado de produtos químicos e farmacêuticos, o país 

possuía um amplo potencial de crescimento a ser explorado pela indústria químico-

farmacêutica. A potencialidade do mercado brasileiro estava relacionada à tendência de 

expansão deste mercado, por um lado, em razão de políticas governamentais que visavam à 

extensão da cobertura médica da população e, por outro, em virtude da vulgarização da 

idéia do consumo de medicamentos como uma maneira segura e eficaz de manter ou 

recuperar a saúde (TEMPORÃO, 1986: 14). Além disso, como elucida Tânia Quintaneiro, 

a importância do mercado brasileiro de produtos químicos e farmacêuticos, 

particularmente o mercado de especialidades farmacêuticas10, estava diretamente vinculada 

aos hábitos de consumo da população do país. De acordo com a visão de autoridades norte-

americanas apresentada pela autora, no Brasil, o povo seria notadamente inclinado a 

utilizar diversos tipos de medicamentos para “curar” seus males11. Conforme exemplificam 

as autoridades estadunidenses, esta tendência ao consumo de medicamentos, entre os quais 

se encontravam as especialidades farmacêuticas, estaria demonstrada pela quantidade 

excessiva de farmácias existente na cidade do Rio de Janeiro dos anos de 1920. 

                                                           
10 De acordo com Jacob Frenkel, especialidades farmacêuticas são os produtos originários da indústria 
farmacêutica na sua forma de apresentação final, ou seja, na forma pela qual atingem os consumidores. 
(FRENKEL et al., 1978) 
11 A suposta inclinação do povo brasileiro a “utilização de diversos tipos de medicamentos” certamente 
incluía medicamentos oriundos de diferentes processos terapêuticos como, por exemplo, os manipulados nas 
tradicionais boticas ou mesmo os produzidos por intermédio da chamada medicina popular. Contudo, para os 
limites desta dissertação, interessa mormente a potencialidade do mercado brasileiro para o consumo de 
medicamentos que poderia auxiliar a proliferação das especialidades farmacêuticas oriundas da produção 
industrial. Deste modo, a afirmação das autoridades estadunidenses deve ser relativizada, já que o consumo 
de medicamentos tradicionais não significa necessariamente potencialidade para o consumo de 
medicamentos industrializados. Para conferir a afirmação das autoridades norte-americanas acerca dos 
hábitos medicamentosos da população brasileira ver (QUINTANEIRO, 2002:143). 
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Todavia, apesar dos esforços norte-americanos para conquistar maior participação 

no mercado brasileiro nos anos da Primeira Guerra Mundial, limitações de ordem 

produtiva e logística não permitiram aos industriais do país atenderem toda a demanda 

criada pela ausência de produtos de origem européia no Brasil. Deste modo, formou-se 

uma lacuna entre as importações brasileiras e as necessidades locais que já não podiam ser 

atendidas pela Europa e tampouco pelos Estados Unidos. Aliás, este foi um panorama 

comum em diversos setores da economia brasileira que, diante da carência de mercadorias 

importadas, passaram a produzir artigos industrializados que suprissem a demanda do 

mercado brasileiro, antes dominado pelos produtos de origem européia. Neste contexto, em 

virtude deste processo chamado de “substituição” e “adaptação” das importações, a 

nascente indústria farmacêutica brasileira teve seu grande impulso de desenvolvimento que 

se manteve frequente praticamente até o fim da década de 1940 (QUINTANEIRO, 2002: 

149). 

Mesmo antes de 1914, a indústria farmacêutica brasileira, já passava por um 

período de desenvolvimento relacionado ao aumento genérico da produção industrial no 

país e ao crescente processo de medicalização da sociedade brasileira. Porém, com as 

dificuldades de importação surgidas durante a Primeira Guerra Mundial, a produção 

interna passou a ser ainda mais estimulada e se tornou economicamente viável. De acordo 

com as informações de Tânia Quintaneiro, neste período, apenas a produção das chamadas 

especialidades farmacêuticas aumentou cerca de 150%. Dados comparativos da época 

levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também demonstram 

o forte crescimento do setor na década de 1910, tanto no que se refere ao número de 

empresas como no que diz respeito ao volume da produção. “O número de fábricas de 

especialidades farmacêuticas passou de 623 em 1911 para 1356 em 1920, enquanto a 

produção passou de 7,6 milhões de objetos produzidos em 1911 para 18,5 em 1920” 

(CYTRYNOWICZ; STUCKER, 2007: 35). 

Mas, apesar do crescimento generalizado da indústria farmacêutica no Brasil, este 

ramo industrial possuiu basicamente dois padrões bastante distintos de desenvolvimento. 

Por um lado, se incrementou uma indústria oriunda da produção artesanal que passou a 

atuar apenas nas últimas fases técnicas do processo produtivo12 e era, portanto, 

                                                           
12 Segundo Jacob Frenkel, sob o ponto de vista técnico, a indústria farmacêutica pode ser decomposta em 
quatro conjuntos de atividades: 1° estágio – pesquisa e desenvolvimento de fármacos; 2° estágio – produção 
de fármacos; 3° estágio – produção de especialidades farmacêuticas; 4° estágio – marketing e 
comercialização das especialidades farmacêuticas. De acordo com o autor, a indústria farmacêutica brasileira 
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extremamente dependente da difusão internacional de tecnologia e da importação de 

matérias-primas e insumos industriais. Esta indústria estava ligada à produção de 

medicamentos comercializados em farmácias, as especialidades farmacêuticas, 

apresentados sob as mais diversas formas como xaropes, emulsões, tônicos, pomadas e 

comprimidos, entre outros. Por outro lado, se desenvolveu uma indústria farmacêutica 

genuinamente moderna que gerou conhecimento, tecnologia e inovação produtiva. Esta 

indústria fabricava basicamente produtos biológicos como soros, vacinas e opoterápicos 

consumidos pela população principalmente através das políticas de saúde pública. Destarte, 

o desenvolvimento deste último segmento da indústria farmacêutica no Brasil esteve 

diretamente vinculado à efetivação da política estatal de saúde pública, tanto no âmbito 

federal quanto na esfera local de estados como Rio de Janeiro e São Paulo (RIBEIRO, 

2001). 

Desde o limiar entre os séculos XIX e XX, a política de saúde pública no Brasil 

passou a demandar quantidades cada vez mais crescentes de produtos químicos em geral. 

Em grande parte, esta demanda estava relacionada à prática de desinfecção que se baseava 

na concepção de que as doenças eram produzidas por germes e miasmas transmitidos pelo 

ar. A desinfecção se constituía em um procedimento que empregava grandes volumes de 

substâncias e compostos químicos para desinfetar as cidades, os portos, os cortiços, as 

hospedarias de imigrantes etc., o que, segundo Maria Alice Ribeiro, pela primeira vez 

demandou uma ampla articulação entre a saúde pública e a indústria química (RIBEIRO, 

2001). Esta prática foi aplicada especialmente no estado de São Paulo através da 

organização do Serviço Sanitário. Contudo, o impacto desta técnica sobre a indústria 

química brasileira foi mínimo, já que este segmento da indústria no Brasil não possuía 

desenvolvimento científico e tecnológico para transformar alguns recursos brutos em 

produtos capazes de entrarem em processo de produção. Deste modo, os lucros da prática 

de desinfecção ficaram fundamentalmente com os grandes produtores e exportadores 

estrangeiros, já que o Serviço Sanitário importava a maior parte das substâncias químicas 

de grandes companhias industriais de países como a Alemanha, a Inglaterra e os Estados 

Unidos. 

No final da década de 1910, a prática da desinfecção foi aos poucos sendo 

abandonada em razão do declínio da teoria miasmática e, ao mesmo tempo, do avanço do 

                                                                                                                                                                                

oriunda da produção artesanal atuou apenas nos dois últimos estágios do processo produtivo. (FRENKEL et 
al., 1978) 
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conhecimento epidemiológico. Deste modo, posteriomente, a relação entre a saúde pública 

e a indústria químico-farmacêutica ficou concentrada na fabricação de produtos biológicos 

de uso profilático e terapêutico como vacinas e soros. Desde o alvorecer do século XX, já 

acontecia a fabricação de produtos biológicos em instituições públicas de pesquisa básica e 

aplicada, como o Instituto Butantan (1899) em São Paulo e o Instituto Soroterápico (1899) 

no Rio de Janeiro, posteriormente transformado em Instituto Oswaldo Cruz. A criação 

destes e outros institutos públicos de pesquisa no Brasil está associada ao desenvolvimento 

da política de saúde pública de prevenção e combate a surtos epidêmicos de determinadas 

moléstias. Contudo, de acordo com Maria Alice Ribeiro, estas instituições não se 

restringiram ao cumprimento dos objetivos práticos iniciais da política de saúde pública e, 

assim, acabaram se transformando em locais de promoção do desenvolvimento científico, 

notadamente no âmbito das ciências biomédicas (RIBEIRO, 2001). Deste modo, ao longo 

do tempo, os institutos públicos de pesquisa se converteram em estabelecimentos de 

medicina experimental dedicados ao estudo laboratorial das causas, modos de transmissão 

e cura de doenças infecciosas. Conforme elucida Maria Alice Ribeiro, a atuação destes 

institutos públicos de pesquisa básica e aplicada auxiliou a institucionalização das ciências 

biomédicas no Brasil e, consequentemente, estimulou entre a população o consumo de 

medicamentos oriundos da experimentação laboratorial e da medicina oficial em vez da 

recorrência a medicamentos originários de outras práticas de cura acusadas de “feitiçaria” e 

“charlatanismo”. 

Ao mesmo tempo em que se desenvolveram os institutos públicos de pesquisa, 

diversas cidades brasileiras presenciaram a criação de instituições privadas sem fins 

lucrativos, todas denominadas Instituto Pasteur, inspiradas no famoso congênere francês, 

ainda que sem ligação formal com a instituição européia. Foi o caso das cidades do Rio de 

Janeiro (1888), Recife (1899), São Paulo (1903), Juiz de Fora (1908), Porto Alegre (1910) 

e ainda do estado de Santa Catarina (1912). Todos os institutos, à exceção do Pasteur de 

São Paulo, estavam atrelados à instituições maiores, como as Santas Casas, consolidando-

se mais como estabelecimentos de assistência a estas instituições, especialmente para os 

casos de raiva, do que como institutos de caráter mais amplo (CYTRYNOWICZ, 

STUCKER, 2007: 47) Mas, apesar de sua atuação limitada, a criação destes 

estabelecimentos aponta para a formação de uma ampla rede de organizações de saúde que 

se estabeleceu a partir do desenvolvimento da política de saúde pública no Brasil. 
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Portanto, os institutos públicos de pesquisa básica e aplicada relacionados à política 

de saúde pública promoveram o desenvolvimento e a institucionalização das ciências 

biomédicas no Brasil e, deste modo, exerceram um papel fundamental no estabelecimento 

das bases técnicas e científicas da indústria farmacêutica no país (FRENKEL et al., 1978: 

66). O sucesso do modelo das instituições estatais de pesquisa e produção de soros e 

vacinas influenciou então a formação de um segmento privado da indústria farmacêutica 

brasileira igualmente voltado para a fabricação de produtos biológicos. De acordo com 

Maria Alice Ribeiro, a proliferação do consumo de produtos elaborados nos laboratórios 

dos institutos públicos tornou a fabricação de soros e vacinas uma atividade altamente 

lucrativa. Diante disso, numerosos cientistas oriundos de instituições públicas como os 

institutos Butantan e Oswaldo Cruz passaram a demonstrar interesse no estabelecimento de 

empreendimentos próprios ou no trabalho realizado na iniciativa privada, colocando assim 

o know-how adquirido em instituições estatais “a serviço de interesses mercantis” 13. 

Neste contexto, inúmeros cientistas formados nos institutos públicos de pesquisa 

fundaram laboratórios próprios ou prestaram serviços para laboratórios particulares como 

pesquisadores, assistentes e diretores científicos. Entre os laboratórios privados criados 

nesta conjuntura estão o Instituto Vital Brazil em Niterói (1919), o Instituto Pinheiros 

(1928) e o Laboratório Paulista de Biologia (1912) em São Paulo e o Instituto Brasileiro de 

Microbiologia no Rio de Janeiro, entre outros (CYTRYNOWICZ, STUCKER, 2007: 48). 

Portanto, os institutos públicos de pesquisa básica e aplicada em ciência biomédica ligados 

à política de saúde pública foram o núcleo formador de uma mão de obra altamente 

especializada utilizada por um setor da indústria farmacêutica brasileira que agregava 

elevado valor científico aos seus produtos. 

De acordo com a compreensão de Monica Cytrynowicz e Ananda Stucker, a rede 

de institutos públicos e privados de pesquisa e de fabricação de produtos biológicos, 

fundados a partir do final do século XIX, teve atuação fundamental na constituição da 

moderna indústria farmacêutica no Brasil. Segundo as autoras, estes institutos definiram e 

normatizaram procedimentos e tecnologias de fabricação, de dosagem,  de preservação, de 

cuidados contra a contaminação e de controle de qualidade e eficiência de produtos 

farmacêuticos. Além disso, estas instituições promoveram uma cultura de prevenção e 

                                                           
13 Sobre relação entre os laboratórios privados e os institutos públicos de pesquisa e produção de 
medicamentos no processo de “mercantilização da ciência”, consultar a obra Cobras, lagartos & outros 
bichos: uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan de Jaime Benchimol e Luiz 
Antonio Teixeira (RIBEIRO, 2001). 
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tratamento terapêutico das doenças por intermédio da utilização de medicamentos 

provenientes da medicina laboratorial, o que gerou uma demanda ainda maior de produção 

para a indústria farmacêutica brasileira. Portanto, pode-se dizer que o estabelecimento de 

uma moderna indústria farmacêutica nacional, baseada na pesquisa, no controle de 

qualidade, no desenvolvimento de novos produtos, no planejamento e na racionalização de 

uma rede de distribuição e comercialização foi o resultado não intencional da política de 

saúde pública e da institucionalização das ciências biomédicas no Brasil (RIBEIRO, 2001).  

Deste modo, o crescimento significativo da indústria farmacêutica brasileira, a 

partir das primeiras décadas do século XX, esteve diretamente relacionado ao 

desenvolvimento de laboratórios públicos fabricantes de produtos biológicos que serviram 

de matrizes para o surgimento de laboratórios privados de fabricação de produtos 

similares. De acordo com Maria Alice Ribeiro, neste período, estas empresas privadas 

obtiveram grande sucesso, em parte, por atuarem em um segmento do mercado 

farmacêutico brasileiro no qual as grandes companhias estrangeiras tinham participação 

insignificante, sendo os principais produtores da época as instituições estatais de saúde 

pública. Portanto, o impacto da Primeira Guerra Mundial e o consequente processo de 

substituição e adaptação de mercadorias, provocado pela carência de produtos europeus, 

não tiveram tanta relevância para o crescimento deste segmento da indústria farmacêutica 

brasileira. 

Por outro lado, as consequências da Primeira Guerra Mundial tiveram importância 

fundamental no desenvolvimento de um segmento distinto da indústria farmacêutica 

nacional que atuava na produção de outra estirpe de medicamentos, na época, chamados de 

especialidades farmacêuticas, que eram comercializados por intermédio das farmácias. 

Segundo José Gomes Temporão, até início do século XX, havia uma oferta relativamente 

pequena destes tipos de medicamentos. Esta oferta era derivada fundamentalmente de 

estabelecimentos farmacêuticos que processavam manipulações, ainda sob o arquétipo das 

“antigas” boticas, e, ao mesmo tempo, comercializavam medicamentos industrializados em 

sua grande maioria importados ou, em menor escala, oriundos de uma incipiente indústria 

nacional que manufaturava especialidades farmacêuticas a partir de substâncias químicas 

importadas ou derivadas de produtos naturais da flora brasileira. Ao longo do século XX, 

os medicamentos manipulados nas boticas foram cada vez mais perdendo espaço em 

detrimento dos medicamentos preparados em laboratórios industriais. Com a expansão do 

mercado consumidor de medicamentos industrializados, muitas farmácias das maiores 
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cidades da época prosperaram através da venda dos produtos manufaturados e acabaram 

desenvolvendo seus próprios laboratórios industriais, inicialmente, acanhados e anexos aos 

estabelecimentos farmacêuticos. 

Este tipo de empreendimento é denominado por Monica Cytrynowicz e Ananda 

Stucker como “laboratórios-farmácias”, ou seja, estabelecimentos farmacêuticos que, 

desde o início do século XX, já se orientavam pelo princípio da produção industrial de 

medicamentos ao invés de se guiarem pela prática da manipulação de fórmulas receitadas. 

Entre os primeiros laboratórios-farmácias brasileiros pode-se citar Souza Soares, Araújo 

Penna, Alves Câmara, Werneck, Marques de Holanda, Pinto de Queiroz, Freire de Aguiar, 

Orlando Rangel, Giffoni, Silva Araújo, Moura Brasil, Daudt Filho, Paulo Seabra, Cândido 

Fontoura, Irmãos Xavier e a Casa Granado (CYTRYNOWICZ, STUCKER, 2007: 16). No 

evolver do século XX, muitos destes laboratórios-farmácias se consolidaram como 

importantes marcas industriais no mercado brasileiro. Ainda de acordo com Cytrynowicz e 

Stucker, a história destas empresas pioneiras ilustra e exemplifica a trajetória que associa 

parte da indústria farmacêutica brasileira ao desenvolvimento mercantil de determinados 

estabelecimentos farmacêuticos. Portanto, estes laboratórios-farmácias compuseram um 

importante aspecto da formação de um segmento da indústria farmacêutica nacional 

financiado pelo capital oriundo de atividades do comércio farmacêutico.  

Os laboratórios-farmácias produziam para um mercado consumidor que passava 

por um franco processo de crescimento, em razão da consolidação da indústria de bens de 

consumo no Brasil e, além disso, em virtude da dissipação do consumo de medicamentos 

industrializados ocorrida desde o início do século XX. Neste último aspecto, é importante 

frisar que a atuação dos institutos públicos de pesquisa e fabricação de produtos biológicos 

possuiu um papel relevante na vulgarização do consumo pela população de medicamentos 

industrializados.  

O crescimento das indústrias farmacêuticas brasileiras no início da década de 1910 

está presente nos dados do censo realizado em 1920 pelo Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. Os números do censo apresentados por Cytrynowicz e Stucker 

demonstram que existiam, até o ano de 1913, 45514 estabelecimentos industriais de 

“especialidades pharmaceuticas”, sendo que haviam sido fundados 49 antes de 1889, 208 

                                                           
14 A soma dos dados isolados apresentados por Cytrynowicz e Stucker tem como resultado um total de 452 
estabelecimentos e não 455. 
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entre 1890 e 1909, e 195 apenas entre os anos de 1910 e 1913 (CYTRYNOWICZ, 

STUCKER, 2007: 33). 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, este segmento da indústria 

farmacêutica nacional vivenciou um período de crescimento ainda maior, muito em função 

do já citado arrefecimento no fornecimento de produtos de origem européia que até então 

predominavam nas prateleiras das farmácias. Deste modo, a indústria farmacêutica 

nacional se fortaleceu e se expandiu entre os anos do conflito mundial crescendo, como já 

foi anteriomente mencionado, aproximadamente 150%. Este desenvolvimento da indústria 

farmacêutica seguiu o padrão geral de crescimento da indústria brasileira no período, fato 

também demonstrado pelo censo de 1920. De acordo com os números do levantamento 

realizado pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, do total de 

estabelecimentos industriais em todos os setores existentes no país no ano do 

recenseamento, 45% haviam sido fundados entre 1915 e 1919, ou seja, como conseqüência 

da Primeira Guerra Mundial. 

Após o crescimento incentivado em decorrência da Primeira Guerra Mundial, nos 

vinte anos que se passaram entre 1919 e 1939, a indústria química e farmacêutica brasileira 

permaneceu apresentando um desenvolvimento “extraordinário”, tendo triplicado sua 

participação na taxa de crescimento anual. (QUINTANEIRO, 2002: 150) A partir da 

década de 1920, o Brasil passou a viver uma situação econômica melhor, criando 

condições para a modernização e a diversificação industrial, que já tinham sido 

demandadas durante a guerra, mas que haviam sido contidas em virtude da insuficiente 

capacidade de importar bens de produção e matérias-primas. Mesmo após a crise 

econômica de 1929, a economia brasileira não acompanhou o processo de depressão das 

economias centrais, ou melhor, o impacto na queda das exportações não contaminou a 

economia como um todo, fazendo com que a depressão fosse menos aguda e a recuperação 

econômica fosse mais rápida que em outros países.15 A indústria farmacêutica nacional, 

incluindo tanto os laboratórios criados por pesquisadores oriundos dos institutos públicos 

de pesquisa quanto àqueles gerados a partir do modelo laboratório-farmácia, chegou aos 

anos de 1930 com uma presença já estabelecida, tecnológica, industrial e comercialmente, 

ao lado das empresas européias e norte-americanas, sem que houvesse, até aquele 

momento, uma política de Estado dirigida em prol da industrialização do Brasil. Com o 

                                                           
15 Ver as razões do menor impacto da crise e da recuperação da economia brasileira e suas relações com a 
indústria farmacêutica nacional no artigo Indústria Farmacêutica na Era Vargas de Maria Alice Ribeiro. 
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início da chamada Era Vargas (1930-1945), houve então uma política conduzida para o 

desenvolvimento da industrialização do país e o incentivo à substituição de importações 

ganhou contornos legais e também ideológicos, tornando-se uma questão de patriotismo no 

discurso oficial (CYTRYNOWICZ, STUCKER, 2007: 75). Assim, a década de 1930 viu o 

crescimento de vários laboratórios industriais nacionais. Segundo Monica Cytrunowicz e 

Ananda Stucker, laboratórios oriundos de estabelecimentos comerciais farmacêuticos 

como Silva Araújo, Orlando Rangel, Moura Brasil, Cândido Fontoura e Casa Granado 

estavam, em 1939, entre as maiores empresas da indústria farmacêutica no Brasil. De 1938 

a 1943, novamente em uma situação de conflito global e incentivo à substituição de 

importações, o valor estimado da produção da indústria farmacêutica brasileira demonstrou 

o significativo aumento de 38% (QUINTANEIRO, 2002: 150). Entretanto, apesar do 

crescimento contínuo da indústria farmacêutica nacional, no que se refere aos laboratórios 

oriundos da atividade comercial, o desenvolvimento destas indústrias se realizou de 

maneira dependente da difusão tecnológica internacional e da importação de matérias-

primas, já que a grande maioria dos laboratórios nacionais não se constituiu em unidades 

produtoras de pesquisa básica e, consequentemente, não integraram todas as fases de 

produção típicas da moderna indústria farmacêutica. 

O crescimento da indústria farmacêutica brasileira ocorreu ao mesmo tempo em 

que o mercado de medicamentos industrializados no Brasil se ampliou consideravelmente. 

Assim, a partir dos anos de 1920, em paralelo ao desenvolvimento da indústria local, 

laboratórios de diversos países despertaram para o potencial representado pelo mercado 

farmacêutico brasileiro. Desta forma, indústrias químico-farmacêuticas estrangeiras se 

instalaram no Brasil, em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, dando início a 

fabricação in loco de medicamentos de origem norte-americana, inglesa, italiana, suíça, 

francesa e alemã (CYTRYNOWICZ, STUCKER, 2007: 61). Em 1919, foi criada a 

Chimica Rhodia Brasileira, subsidiária da francesa Usines Chemiques du Rhône-Poulenc. 

Um ano mais tarde, a empresa norte-americana Sydney-Ross se instalou no Brasil. Já em 

1922, foi a vez da inglesa Beecham instalar uma fábrica no país. A alemã Bayer passou a 

produzir medicamentos no Brasil em 1921 através da filial Chimica Bayer, embora a 

empresa desde 1911 já mantivesse um escritório próprio de representação comercial no 

território brasileiro.  

Este movimento de penetração de fábricas e marcas estrangeiras no mercado 

farmacêutico brasileiro permaneceu ativo mesmo entre os anos de 1930-1945, quando o 
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Brasil passou por um período de defesa legal e ideológica da indústria nacional. Nesta 

época se instalaram no Brasil diversas firmas estrangeiras tais como Roche (1931), Merck 

(1933), Johnson & Johnson (1936), Roussel (1936), Glaxo (1936), Abbott (1937), Ciba 

(1937), Organon (1940), Bristol Myers (1943) e Schering (1944). A entrada destas fábricas 

e marcas estrangeiras no Brasil ao longo de todo o período entreguerras (1919-1939) 

demonstra a consolidação do mercado brasileiro de medicamentos industrializados. 

Portanto, pode-se afirmar que, a partir da década de 1920, laboratórios produtores 

de especialidades farmacêuticas de origem européia, norte-americana e brasileira 

concorreram e competiram intensamente a fim de ocupar faixas cada vez maiores do 

importante e crescente mercado brasileiro de medicamentos industrializados. De acordo 

com Jacob Frenkel, inicialmente, os laboratórios farmacêuticos nacionais e estrangeiros 

que comercializavam seus produtos no Brasil possuíam, de maneira geral, um patamar 

tecnológico bastante similar (FRENKEL et al., 1978: 67). Conforme elucida o autor, esta 

aparente equidade decorria do fato de que a maioria dos medicamentos produzidos e 

comercializados pelos laboratórios farmacêuticos nacionais e estrangeiros, até então, era 

fabricada a partir de “produtos naturais” ou de substâncias químicas básicas amplamente 

negociadas no mercado internacional. Neste sentido, Jacob Frenkel afirma que a 

importância da pesquisa básica e da tecnologia de produção fármacos16 no processo de 

competição entre as indústrias farmacêuticas no mercado brasileiro deve ser relativizada 

neste momento em que as indústrias locais possuíam livre acesso à importação deste tipo 

de matéria-prima. 

Ainda de acordo com Jacob Frenkel, foi apenas a partir de meados do século XX 

que surgiu um “hiato tecnológico” entre as indústrias brasileiras e as companhias 

industriais originárias dos países mais industrializados. Conforme a compreensão do autor, 

houve uma transformação tecnológica radical na indústria farmacêutica somente após o 

desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos obtidos através de sínteses 

químicas e, posteriormente, de medicamentos antibióticos. Segundo Jacob Frenkel, 

unicamente a partir da profusão destes novos medicamentos oriundos de complexos 

processos tecnológicos, as indústrias farmacêuticas nacionais passaram a “enfrentar uma 

súbita obsolescência da maioria de seus produtos”. 

                                                           
16 Fármacos são as substâncias terapeuticamente ativas na sua forma bruta que uma vez processadas e 
misturadas através de operações físicas transformam-se em especialidades farmacêuticas (FRENKEL et al., 
1978). 
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De acordo com a opinião de Monica Cytrynowicz e Ananda Stucker, o atraso da 

indústria farmacêutica brasileira também está relacionado à característica do processo de 

industrialização do país (CYTRYNOWICZ, STUCKER, 2007: 58). Segundo as autoras, os 

ramos industriais produtores de bens de consumo foram amplamente predominantes na 

história da industrialização do Brasil. Tal característica se explicaria parcialmente pelo fato 

de o país ter sido por séculos uma economia agro-exportadora na qual as oportunidades 

imediatas de produção industrial surgiram em função de um já estabelecido mercado 

consumidor de mercadorias importadas, em sua maior parte bens de consumo. Ainda de 

acordo com Cytrynowicz e Stucker, este foi o perfil de desenvolvimento da indústria 

farmacêutica nacional que, com raras exceções, não foi acompanhada pelo incremento da 

indústria química e de outros insumos necessários à fabricação de medicamentos 

“modernos”. Esta estrutura industrial dificultava as condições para a implantação de 

indústrias farmacêuticas brasileiras mais modernas e ainda impedia o desenvolvimento de 

uma indústria química que fornecesse as matérias-primas necessárias à elaboração dos 

medicamentos. Este cenário tornou quase inviável a verticalização da produção na 

indústria farmacêutica nacional, como fizeram os principais laboratórios estrangeiros, 

principalmente a partir da década de 1940, que se organizaram para ter o controle de todos 

os estágios do processo de produção industrial, desde a pesquisa e refino de substâncias 

terapeuticamente ativas até a fabricação e comercialização das especialidades 

farmacêuticas. 

 Entretanto, como foi mencionado, até meados da década de 1930, a maioria das 

indústrias farmacêuticas que atuava no mercado brasileiro ainda produzia medicamentos 

sob padrões tecnológicos relativamente simples em comparação com os medicamentos 

sintéticos e antibióticos que dominariam posteriormente este mercado. Sendo assim, o 

processo de concorrência e competição entre as diversas indústrias farmacêuticas atuantes 

no mercado brasileiro foi balizado basicamente por atividades que se restringiram apenas 

aos últimos estágios técnicos da produção17. Estas atividades tinham como fundamento 

infligir uma imagem diferenciada18 aos medicamentos fabricados pelos diversos 

                                                           
17 Segundo Jacob Frenkel, no mercado brasileiro de medicamentos as atividades de inovação realizadas nos 
primeiros estágios da produção eram todas exogenamente determinadas (FRENKEL et al., 1978: 119). 
18 De acordo com Jacob Frenkel, na literatura sobre economia industrial a diferenciação de produtos ocupa 
um lugar de destaque no processo de competição entre as firmas que atuam em mercados com características 
oligopolísticas. Segundo o autor, o objetivo da diferenciação é fazer com que o agente comprador crie uma 
preferência e uma fidelidade pelas características diferenciais de determinado produto ou marca (FRENKEL 
et al., 1978: 135). 
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laboratórios. Logo, as indústrias farmacêuticas que atuavam no Brasil desenvolveram no 

país fundamentalmente atividades relacionadas aos procedimentos de comercialização de 

seus produtos a fim de estabelecerem uma imagem favorável às firmas que as 

“diferenciasse” de outras empresas e, consequentemente, “diferenciasse” seus respectivos 

produtos. Neste sentido, todo o esforço das estratégias de marketing e propaganda dos 

laboratórios estava voltado para confirmar a diferenciação de seus produtos enquanto 

elemento básico do processo de concorrência e competição (FRENKEL et al., 1978: 16). 

 Portanto, pode-se afirmar que o marketing e a propaganda foram instrumentos 

fundamentais no processo de concorrência e competição entre as indústrias farmacêuticas 

no mercado brasileiro. Da mesma forma que produziam e propagavam medicamentos com 

características similares, em princípio, os laboratórios farmacêuticos nacionais e 

estrangeiros difundiam igualmente suas especialidades, por exemplo, através de 

publicações de grande circulação ou por intermédio de periódicos restritos aos meios 

especializados. 

No entanto, apesar do aparente equilíbrio no processo de competição entre as 

indústrias farmacêuticas que atuaram no Brasil no entreguerras, ao longo de todo este 

período, o resultado desta concorrência apresentou-se de forma bastante desigual. Segundo 

Tânia Quintaneiro, durante os anos que entremearam as duas guerras mundiais, os 

medicamentos de origem germânica obtiveram um amplo domínio dos mercados dos 

países da América do Sul, incluindo o Brasil (QUINTANEIRO, 2002: 143). De acordo 

com a autora, já nos anos de 1920, a indústria químico-farmacêutica alemã havia 

recuperado sua hegemonia sobre o mercado sul-americano, que fora ameaçada durante o 

período da Primeira Guerra Mundial. A partir de 1920, no Brasil, se estabeleceram 

laboratórios germânicos como a Bayer, a Merck, a Shering e a Riedel-Haen que em poucos 

anos se tornaram dominantes no mercado local. Conforme estimativas norte-americanas 

apresentadas por Tânia Quintaneiro, no período imediatamente anterior à Segunda Guerra 

Mundial, 70% dos químicos e farmacêuticos que o Brasil importava provinham da 

Alemanha. 

Pode-se afirmar que, muito provavelmente, esta preponderância da indústria 

químico-farmacêutica germânica sobre os mercados sul-americano e brasileiro está 

relacionada ao já citado desenvolvimento pioneiro da simbiose entre laboratório de 

pesquisa e produção industrial realizada na Alemanha. Este pioneirismo permitiu as 

indústrias germânicas desenvolverem medicamentos extremamente eficientes e populares 
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como a Aspirina (analgésico à base de ácido acetil salicílico), a Plasmoquina e a Atebrina 

(antimaláricos) e o Salvarsan (anti-sifilítico), entre outros. 

Além disso, ao reconhecerem a grande dificuldade que teriam para recuperar os 

mercados perdidos em consequência da Primeira Guerra Mundial, especialmente em 

virtude do enorme esforço realizado nestes mercados por companhias industriais oriundas 

das principais potências rivais (ING, FRA, EUA), as grandes indústrias químico-

farmacêuticas germânicas (BASF, Bayer, Hoechst) se fundiram através do truste químico-

farmacêutico I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, o que aumentou consideravelmente a 

capacidade de concorrência e competição dos laboratórios alemães (JOHNSON, 2000: 25). 

De acordo com Jeffrey Johnson, a renovação da prosperidade da indústria químico-

farmacêutica foi o principal componente de recuperação da economia alemã no pós guerra. 

Ainda acerca do predomínio alemão sobre os mercados sul-americano e brasileiro 

logo após a Primeira Guerra Mundial, Tânia Quintaneiro destaca também que a facilidade 

com que foram retomados os antigos mercados pode ser atribuída, em parte, aos métodos 

de venda dos laboratórios germânicos, que embora considerados “muito agressivos, sem 

regras e inescrupulosos” pelos norte-americanos, eram avaliados pelos mesmos como 

“extremante eficientes” (QUINTANEIRO, 2002: 44). Contudo, os adjetivos utilizados 

pelos estadunidenses para descrever os negociantes germânicos devem ser relativizados, já 

que a mesma falta de escrúpulos nos negócios era apontada pelos próprios alemães como 

uma característica de seus concorrentes franceses, ingleses, italianos, norte-americanos e 

japoneses. (REGIANNI, 2003: 57). 

De acordo com Tânia Quintaneiro, o sucesso dos medicamentos alemães no Brasil 

estava relacionado ainda com o baixo preço dos produtos, com a presença de imigrantes 

que mantiveram seus hábitos de consumo e com as boas relações que fabricantes e 

representantes mantinham com as firmas locais. Contudo, ainda segundo a autora, o 

sucesso das especialidades farmacêuticas de origem germânica no mercado brasileiro 

relacionava-se, sobretudo, com a crença muito difundida na qualidade geralmente superior 

dos bens produzidos na Alemanha que seria responsável por sua grande aceitação entre a 

população brasileira. Neste sentido, como elucidam Victor García e Jorge Valderrama, o 

prestígio da ciência e da tecnologia das nações chamadas “civilizadas”, como a Alemanha, 

proporcionava um suporte incontestável para a crença na eficácia terapêutica dos produtos 

farmacêuticos originários da Europa (GARCÍA, VALDERRAMA, 2004: 116).  
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De acordo com Tânia Quintaneiro, uma parcela do crédito atribuído aos 

medicamentos de origem germânica estava relacionada às prescrições médicas que 

conferiam prestígio e legitimidade a algumas marcas. Diante disso, entre as estratégias de 

marketing e propaganda realizadas pelas companhias industriais germânicas no mercado 

brasileiro, destacaremos notadamente aquelas direcionadas para o público especializado, 

principalmente médicos e farmacêuticos. Conforme esclarece José Gomes Temporão, a 

partir dos anos de 1920, teve início um claro processo de diferenciação entre a indústria 

farmacêutica nacional e a estrangeira, no que se refere às estratégias de comercialização de 

seus produtos. Neste momento, a indústria farmacêutica de capital estrangeiro procurou 

direcionar suas estratégias promocionais para o público especializado, enquanto as 

indústrias de capital nacional continuaram a priorizar a propaganda popular (TEMPORÃO, 

1986: 29).  De acordo com José Gomes Temporão, esta diferenciação entre as concepções 

e práticas promocionais das indústrias nacionais e estrangeiras pode ter sido determinada 

pelo avanço da pesquisa industrial que, ao apontar para a produção de drogas oriundas de 

processos científicos e tecnológicos mais complexos, colocou no centro das preocupações 

mercadológicas os “intermediadores técnicos das possibilidades de consumo”, ou seja, os 

médicos. 

 Neste sentido, uma das principais indústrias químico-farmacêutica germânicas, a 

Fridrich Bayer &Co., já na década de 1920, colocou em circulação no Brasil dois 

periódicos dedicados aos públicos médico e farmacêutico locais, respectivamente 

denominados Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. A iniciativa de promover 

ambas as revistas foi uma estratégia da Bayer de propagação de seus medicamentos junto 

ao público especializado brasileiro que estava de acordo com a tendência mercadológica 

supracitada, apontada por José Gomes Temporão. Como será demonstrado nos próximos 

capítulos, os periódicos publicados pela Bayer, além de estarem em sintonia com a 

tendência mercadológica da época, estavam integrados ao nível prático e discursivo com a 

política de propagação do germanismo por intermédio da ciência médica, com a qual, 

como já foi demonstrado, as indústrias químico-farmacêuticas germânicas estavam 

relacionadas. Deste modo, a publicação da Revista Terapêutica e de O Farmacêutico 

Brasileiro foi uma estratégia mercadológica realizada pela Bayer que estava articulada 

com os pressupostos e objetivos da política de difusão cultural alemã por meio da 

medicina. 
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CAPÍTULO 3 – A BAYER CRIA SUA ÉTICA: A PROPAGAÇÃO DOS 

MEDICAMENTOS BAYER NAS PÁGINAS DA REVISTA TERAPÊUTICA E A 

VINCULAÇÃO DO PERIÓDICO COM A POLÍTICA DE DIFUSÃO DO 

GERMANISMO ATRAVÉS DA MEDICINA 

 

 

De modo geral, a indústria farmacêutica desenvolveu, ao longo do tempo, inúmeras 

estratégias articuladas que tinham como finalidade assegurar o sucesso de venda dos seus 

medicamentos. Parte destas estratégias estava relacionada a atividades de comercialização 

que abarcavam práticas como ações de marketing, atuação de representantes comerciais e 

propaganda, entre outras. Mesmo antes da consolidação da produção industrial de 

especialidades farmacêuticas, a propaganda já era uma prática importante dentro das 

estratégias comerciais dos laboratórios produtores de medicamentos. No contexto 

brasileiro, de acordo com José Gomes Temporão, a história da propaganda se confunde 

com a história da propaganda de medicamentos e com o próprio desenvolvimento da 

indústria farmacêutica no país e de suas respectivas estratégias de comercialização 

(TEMPORÃO, 1986: 37). 

Ao longo da primeira metade do século XX, a propaganda se consolidou como uma 

das mais importantes práticas da indústria farmacêutica no Brasil. Como foi elucidado no 

capítulo anterior, neste período, o processo de competição entre as companhias industriais 

que atuavam no mercado brasileiro se limitou basicamente aos últimos estágios técnicos da 

produção. Sendo assim, as atividades de comercialização, que incluíam a propaganda, 

adquiriram enorme importância estratégica para as indústrias farmacêuticas atuantes no 

Brasil. Neste sentido, Tânia Quintaneiro afirma que, neste momento, nos dois primeiros 

anos de lançamento de um artigo farmacêutico no mercado brasileiro, era comum que as 

indústrias gastassem cerca de 50% a 60% do valor das vendas brutas do produto apenas 

com práticas promocionais (QUINTANEIRO, 2002: 144). Do mesmo modo, José Gomes 

Temporão destaca a importância da propaganda para as indústrias farmacêuticas no 

mercado brasileiro citando um depoimento de meados do século XX. O autor da passagem 

citada por José Gomes Temporão enfatizava a relevância do investimento em propaganda 

para as companhias industriais através de uma visão extremamente crítica das práticas 

promocionais da indústria farmacêutica.  
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É do conhecimento público que os grandes trustes de especialidades farmacêuticas 
vencem mais facilmente pelo capital que empregam na propaganda de seus 
produtos do que por outra razão qualquer. Conhecemos, p. ex., produtos lançados à 
praça como ‘última novidade terapêutica’ cujos efeitos benéficos são encontrados 
apenas nas suas belas literaturas em papel couché... Incontestavelmente o capital 
convertido em propaganda proporciona curas milagrosas! (NOGUEIRA, 1943 
Apud TEMPORÃO, 1986: 9). 

 

De acordo com José Gomes Temporão, no Brasil, antes mesmo do início do século 

XX, os anúncios de medicamentos possuíam presença marcante nas páginas de jornais e 

revistas de variedades. Deste modo, os primeiros reclamos de medicamentos destinados ao 

público leigo estavam restritos apenas àqueles que tinham acesso a estes meios de 

comunicação impressos. Entretanto, no decorrer do século XX, na medida em que a 

indústria farmacêutica se desenvolveu, a propaganda de medicamentos passou a ser 

difundida através de veículos cada vez mais populares como cartazes, painéis, letreiros 

luminosos, merchandising em teatros públicos, cartões postais e almanaques, entre outros 

(BRASIL, 2008: 31). O almanaque farmacêutico, por exemplo, foi, neste período, uma das 

formas mais eficazes de propaganda de medicamentos, já que se constituíam em um tipo 

de publicação extremamente popular. De acordo com Mario Gomes, os almanaques de 

farmácia, que antes eram elaborados por algumas “pharmacias” de manipulação, passaram 

posteriormente a integrar o conjunto de estratégias comerciais desenvolvidas pelas 

modernas indústrias químico-farmacêuticas (GOMES, 2006). Segundo o autor, o grande 

sucesso deste tipo de publicação estava relacionado ao seu formato “ágil”, que equilibrava 

seu caráter intrinsecamente comercial com o “espírito” e o conteúdo dos almanaques 

tradicionais19. Deste modo, importantes laboratórios nacionais e estrangeiros publicaram 

no Brasil seus próprios almanaques farmacêuticos como o Pharol da Medicina (Granado), 

A Saúde da Mulher (Daudt & Oliveira), Almanach do Biotonico (Instituto Medicamenta), 

Almanach Rhodia e Almanach Bayer. 

Portanto, a propaganda de medicamentos que estava em princípio limitada a jornais 

e revistas de circulação restrita se tornou cada vez mais popular ao ser veiculada através de 

outros inúmeros meios como cartazes e painéis de lojas e ruas e publicações populares 

como os almanaques. José Gomes Temporão realça ainda que, neste período, a propaganda 

de medicamentos, além de ampliar seu alcance através de novos veículos, tornou-se 

                                                           
19 Sobre o modelo de publicação dos almanaques consultar: DUTRA, Eliane de Freitas. Rebeldes literários 
da República: história e identidade nacional no Almanaque Brasileiro Garnier (1903-1914). Belo Horizonte, 
Editora UFMG, 2005. 
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também móvel, na medida em que passou a estar presente nos bondes e ônibus que 

circulavam pelas grandes cidades do Brasil. De acordo com o autor, na década de 1930, o 

mercado brasileiro de medicamentos industrializados se ampliou muito em função da 

propaganda popular de especialidades farmacêuticas (TEMPORÃO, 1986: 60). A partir da 

década de 1940, o impacto da propaganda popular de medicamentos sobre o mercado 

brasileiro foi ainda maior graças ao desenvolvimento do rádio enquanto genuíno veículo de 

comunicação de massa. 

A propaganda popular de medicamentos foi disseminada através dos mais diversos 

veículos de comunicação e, portanto, em princípio, dirigia-se à população como um todo, 

estabelecendo um diálogo direto entre o medicamento e o paciente, ou melhor, entre a 

indústria farmacêutica e o consumidor. O estabelecimento desta comunicação direta 

renunciava a necessidade de um agente intercessor, geralmente o médico, entre o 

medicamento e o paciente. De acordo com Renata Sigolo, a propaganda popular 

apresentava a especialidade farmacêutica como uma mera mercadoria passível de ser 

adquirida pelo consumidor como qualquer outro bem de consumo, ou seja, sem a 

necessidade do médico como agente intermediário. Portanto, ao se dirigir diretamente ao 

paciente/consumidor, a propaganda popular de medicamentos estimulou a prática da 

automedicação/auto-consumo.  

Outros fatores gerados a partir do desenvolvimento da indústria farmacêutica 

somaram-se à propaganda popular no incentivo à prática da automedicação. Conforme 

elucida Renata Sigolo, o consumo de medicamentos industrializados sem a receita médica 

foi incitado também pela forma como as especialidades farmacêuticas eram expostas e 

comercializadas. Nas palavras da autora, a especialidade farmacêutica industrializada, 

quando comparada ao medicamento artesanal, “se assemelhava a um objeto de luxo, onde 

só sua embalagem já provocava no consumidor o desejo de comprá-lo” (SIGOLO, 1995: 

155). Além disso, o medicamento industrializado apresentava ainda outro canal de 

comunicação direta com o paciente/consumidor por intermédio das informações e 

instruções contidas nos rótulos e, especialmente, nas bulas das especialidades 

farmacêuticas. Dados acerca do medicamento como a indicação, a posologia e o modo de 

usar faziam com que o paciente/consumidor muitas vezes prescindisse da receita médica ao 

adquirir um medicamento. Portanto, embalagem, bula e propaganda popular formaram um 

conjunto que estimulou extremamente o auto-consumo de medicamentos industrializados, 

ou seja, a automedicação. 



 

46 
  

Com o objetivo de estimular o consumo de medicamentos por intermédio da 

automedicação, a indústria farmacêutica recorreu ainda a outras estratégias integradas ao 

conjunto embalagem-bula-propaganda popular. De acordo com José Gomes Temporão, a 

indústria farmacêutica colaborou com o processo de “medicalização da vida cotidiana”, 

que ocorreu, em parte, através da intensa divulgação leiga de conhecimentos sobre saúde e 

doença (TEMPORÃO, 1986: 17). Nas palavras de José Gomes Temporão, “a necessidade 

do complexo médico-industrial em ampliar seu mercado consumidor leva a uma crescente 

patologização e a um crescente furor preventivista de fenômenos considerados normais em 

outros tempos e sociedades”. Conforme ilustra o autor, o discurso de medicalização da 

vida cotidiana estava constantemente presente na propaganda popular de medicamentos. 

Neste sentido, Renata Sigolo afirma que a indústria farmacêutica não produzia apenas 

compostos químicos, mas também representações sociais “disseminadas e reelaboradas na 

sociedade principalmente através do diálogo entre a linguagem da propaganda 

farmacêutica e as concepções dos sujeitos sociais” (SIGOLO, 1995: 8). De acordo com a 

autora, com a finalidade de garantir a venda de suas especialidades, “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 fim de explicarem o processo de construção das representações sociais 

presentes na propaganda de medicamentos, Victor García e Jorge Valderrama afirmam que 

a ação das produções midiáticas modela os imaginários individuais e coletivos, que, por 

sua vez, atuam reciprocamente na constituição destas produções (GARCÍA, 

VALDERRAMA, 2004: 113). Conforme esclarece Renata Sigolo, a disseminação das 

representações sociais ocorre através da comunicação. Deste modo, a indústria 

farmacêutica disseminava suas representações majoritariamente por intermédio dos 

discursos, opiniões e atitudes presentes nos textos e imagens da propaganda de 

medicamentos. 

Diante disso, com o objetivo de estimular a automedicação, a propaganda popular 

veiculada pela indústria farmacêutica procurava inserir o medicamento no cotidiano do 

público para o qual se dirigia. De acordo com Renata Sigolo, por intermédio da 

propaganda, era possível imaginar alguém que necessitasse de algum medicamento em 

quase todos os momentos do seu dia-a-dia. Neste sentido, a autora afirma que, por um 

lado, a propaganda de medicamentos fazia com que a temática da doença fosse inserida na 

vida das pessoas como algo corriqueiro e, por outro lado, paradoxalmente, como um 
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acontecimento de grande importância (SIGOLO, 1995: 236). De acordo com José Gomes 

Temporão, os conteúdos publicitários geralmente apresentavam a doença como algo 

familiar, quase onipresente na vida das pessoas. “Adoecer é algo tão natural quanto estar 

sadio” (TEMPORÃO, 1986: 61). Deste modo, a propaganda popular de medicamentos 

divulgava uma ampla gama especialidades farmacêuticas destinadas aos mais variados 

tipos de enfermidades. “Havia cura para tudo nos reclames, até para as dores da alma e 

seus desdobramentos. Os anúncios já afirmaram que os remédios poderiam prevenir 

divórcios e suicídios” (BRASIL, 2008: 13). 

Em princípio, a propaganda popular de medicamentos dialogava indistintamente 

com a população como um todo, que estaria igualmente suscetível aos mais diversos tipos 

de moléstias. Entretanto, a indústria farmacêutica muitas vezes veiculou anúncios que se 

dirigiam especificamente a determinados grupos caracterizados por categorias como idade, 

gênero, classe social etc. Como elucida Renata Sigolo, a propaganda popular de 

medicamentos destacava, por exemplo, crianças, mulheres e idosos como os grupos mais 

potencialmente sujeitos às doenças. De acordo com a autora, os anúncios destinados a estes 

personagens continham inúmeras representações acerca dos corpos e dos papéis sociais 

destes sujeitos (SIGOLO, 1995: 251). As mulheres, por exemplo, foram inúmeras vezes 

retratadas nos reclamos como seres frágeis por natureza que deveriam recorrer a certas 

especialidades farmacêuticas para suprirem suas deficiências congênitas. A representação 

social dos diversos personagens presentes na propaganda de medicamentos estava 

geralmente em sintonia com perspectivas médicas, políticas e sociais vigentes em 

determinados períodos. Como esclarecem Victor García e Jorge Valderrama, cada 

conjuntura nas representações sobre saúde e doença conferia uma alternativa às práticas 

publicitárias da indústria farmacêutica (GARCÍA, VALDERRAMA, 2004: 122). Na 

conjuntura brasileira das primeiras décadas do século XX, por exemplo, as perspectivas 

médicas pautadas pelos pressupostos da higiene e da eugenia fizeram com que as doenças 

de crianças, mulheres e trabalhadores fossem muitas vezes exploradas pela propaganda de 

medicamentos como um obstáculo ao desenvolvimento da nação. Deste modo, a cura 

propiciada por alguma especialidade farmacêutica anunciada seria, além de tudo, um ato 

patriótico. 

Conforme sugere Renata Sigolo, crianças e idosos, homens e mulheres, ociosos e 

trabalhadores, entre outros foram muitas vezes tratados com diferenciação pela propaganda 

popular de medicamentos. Contudo, a doença era geralmente representada como um 
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elemento análogo a todos estes personagens identificados coletivamente em função do 

sofrimento comum. Por outro lado, da mesma maneira, a possibilidade cura era 

representada como igual para todos a partir do consumo generalizado das diferentes 

especialidades farmacêuticas. 

Como foi mencionado anteriormente, a propaganda popular estabelecia uma 

comunicação direta entre o medicamento e o paciente e estimulava a automedicação ao 

prescindir de outros agentes que intermediassem o consumo das especialidades 

farmacêuticas. Entretanto, a própria propaganda popular utilizava inúmeras soluções 

publicitárias que funcionavam como vozes intermediárias que indicavam ao paciente qual 

medicamento deveria ser adquirido para combater sua suposta enfermidade. Neste sentido, 

um dos recursos mais comumente empregados eram os anúncios que continham 

depoimentos de pacientes supostamente curados através do consumo dos medicamentos 

anunciados. Do mesmo modo, a propaganda popular frequentemente utilizava o 

testemunho de médicos conceituados que atestavam a eficácia das especialidades 

propagadas pela indústria farmacêutica. Neste caso, o recurso retórico utilizado pela 

propaganda estava baseado no prestígio do médico que atestava a qualidade do 

medicamento que estava sendo anunciado. 

De acordo com Victor García e Jorge Valderrama, inúmeras soluções publicitárias 

utilizadas pela indústria farmacêutica estavam baseadas no recurso retórico do prestígio. 

Os autores elucidam que, segundo este recurso retórico, a qualidade do medicamento 

propagado não estava baseada em mecanismos de verificação, mas no prestígio da 

autoridade evocada pela propaganda (GARCÍA, VALDERRAMA, 2004: 115). Deste 

modo, além de médicos, outras numerosas personalidades cederam seu prestígio aos 

medicamentos propagados pela indústria farmacêutica. Nas primeiras décadas do século 

XX, por exemplo, poetas e escritores renomados prestaram serviço às principais 

companhias industriais atuantes no Brasil por intermédio da elaboração de textos 

publicitários e através da cessão de suas imagens às especialidades farmacêuticas 

anunciadas pela propaganda popular de medicamentos. Neste contexto, Monteiro Lobato 

foi o literato mais destacado a participar de campanhas publicitárias elaboradas por uma 

indústria farmacêutica. O escritor era amigo do farmacêutico e industrial Candido 

Fontoura, proprietário do Instituto Medicamenta, e colaborou com o laboratório de 

diversas maneiras, inclusive cedendo a própria imagem e a dos personagens de sua 

literatura para anúncios de medicamentos como o fortificante Biotônico Fontoura e o 
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vermicida contra a ancilostomíase Ankilostomina (BRASIL, 2008: 78). De acordo com 

Mario Gomes, a grande contribuição de Monteiro Lobato para a propaganda popular de 

medicamentos foi a adaptação do seu célebre personagem Jeca Tatu20 para um livreto 

denominado Jeca Tatuzinho (GOMES, 2006). A publicação patrocinada pelo Instituto 

Medicamenta pregava o combate à ancilostomíase e propagava os medicamentos 

produzidos pelo laboratório de Candido Fontoura. O Jeca Tatuzinho surgiu em 1924 como 

simples folheto, que depois evoluiu para um almanaque, chegando ao ano de 1941 com a 

impressionante marca de mais de 10 milhões de exemplares distribuídos em todo Brasil. 

Portanto, a propaganda popular de medicamentos muitas vezes utilizou o prestígio 

de médicos e literatos, entre outras personalidades, como recurso para afiançar a qualidade 

do medicamento anunciado e, deste modo, exercer influência sobre a preferência do 

paciente/consumidor. Entretanto, o recurso retórico do prestígio não estava apenas 

vinculado à autoridade de médicos, escritores e outros personagens. Muitas vezes, a 

credibilidade da especialidade farmacêutica estava associada ao prestígio da nação de 

origem do laboratório fabricante do medicamento. Neste caso, os medicamentos de maior 

confiabilidade seriam aqueles produzidos por laboratórios originários das chamadas nações 

civilizadas21. Como exemplificam Victor García e Jorge Valderrama, da mesma forma que 

um médico sul-americano adquiria prestígio ao se graduar ou especializar em uma 

instituição européia ou estadunidense, um produto farmacêutico se vendia melhor se seu 

fabricante fosse de origem norte-americana, inglesa, francesa ou alemã (GARCÍA, 

VALDERRAMA, 2004: 115). Como já foi anteriormente referido, os autores afirmam que 

o prestígio da ciência e da tecnologia das “nações civilizadas” promovia um suporte 

incontestável para a crença na eficácia dos medicamentos produzidos pelos laboratórios 

                                                           
20 Em 1914, em uma série de artigos veiculados na imprensa paulista, Monteiro Lobato apresentou ao público 
o personagem Jeca Tatu como a representação do caboclo brasileiro, “homem baldio, inadaptável à 
civilização”, que, naquele momento, era encarado pelo literato como a “principal praga nacional”. Entretanto, 
posteriormente, a representação negativa do caboclo brasileiro seria alterada por Monteiro Lobato em virtude 
da aproximação do autor com os pressupostos do movimento sanitarista (LIMA; HOCHMAN, 1996). 
21 No período estudado por esta dissertação, o conceito de civilização está vinculado a pressupostos 
eurocêntricos acerca da idéia de atraso e progresso. De acordo com Victor García e Jorge Valderrama, neste 
período, “as nações civilizadas se apresentavam como focos irradiantes de civilização que conquistavam 
periferias mediante os novos dispositivos publicitários da moda, da higiene, da urbanização, do liberalismo, 
do comércio, da indústria, da arte, da arquitetura, os quais se convertem em modelos para se imitar”. Segundo 
os autores, “isto é visível em muitos dos conteúdos discursivos e imaginários da imprensa e as práticas 
terapêuticas não escapam a este movimento de exportação da civilização e progresso”. (GARCÍA; 
VALDERRAMA, 2004:115)  
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daqueles países. Além disso, os medicamentos elaborados pelos laboratórios das nações 

civilizadas materializavam “o ideal de progresso manifestado no sonho de vencer todos os 

obstáculos da natureza e na crença segundo a qual a civilização tem uma direção de 

permanente avanço rumo à perfeição”. De acordo com Victor García e Jorge Valderrama, 

este ideal teleológico de progresso, característico da idéia de civilização, “foi muito bem 

explorado por companhias farmacêuticas, cujas retóricas enunciavam o triunfo [definitivo] 

sobre a dor e a doença”. Neste sentido, as indústrias das chamadas nações civilizadas 

exploraram, através da propaganda popular de medicamentos, o recurso retórico do 

prestígio como mecanismo de diferenciação no processo de competição entre os 

laboratórios farmacêuticos estrangeiros e nacionais. 

Contudo, a distinção entre as indústrias farmacêuticas nacionais e estrangeiras não 

se restringiu à utilização de certos recursos retóricos na propaganda popular de 

medicamentos. Como foi previamente citado, José Gomes Temporão esclarece que no 

Brasil, a partir da década de 1920, teve início um nítido processo de diferenciação entre as 

estratégias de comercialização das indústrias farmacêuticas nacionais e estrangeiras. De 

acordo com o autor, neste momento, os laboratórios de capital estrangeiro passaram a 

direcionar majoritariamente suas estratégias comerciais para o público especializado, 

principalmente para os médicos, enquanto os laboratórios de origem nacional continuaram 

a priorizar práticas promocionais destinadas ao público leigo. Segundo o autor, o processo 

de diferenciação entre as estratégias de comercialização das indústrias farmacêuticas 

nacionais e estrangeiras foi determinado pelas possibilidades de desenvolvimento nas áreas 

de pesquisa e produção das respectivas indústrias. Nas palavras de José Gomes Temporão, 

“esse processo pode ter tido suas raízes no próprio avanço da pesquisa industrial, que 

apontando para a síntese de drogas extremamente potentes coloca no centro das 

preocupações mercadológicas o intermediador técnico das possibilidades de consumo: o 

médico” (TEMPORÃO, 1986: 29). 

Mesmo antes da consolidação do consumo de medicamentos industrializados, os 

médicos já exerciam um papel intermediário entre o paciente e o medicamento artesanal 

através da prescrição de receitas para serem preparadas nas “antigas” farmácias de 

manipulação. Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, os médicos passaram 

cada vez mais a receitar os medicamentos industrializados. Portanto, o consumo de 

especialidades farmacêuticas foi em parte estimulado pelas prescrições médicas que 

conferiam legitimidade aos medicamentos industrializados e, também atribuíam prestígio a 
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determinadas marcas. Todavia, a importância da prescrição médica para o consumo de 

medicamentos era muitas vezes abstraída pelos pacientes em função da prática da 

automedicação. Neste sentido, a propaganda popular de especialidades farmacêuticas era 

um dos grandes adversários da categoria médica, pois estimulava a automedicação e, 

assim, prescindia do médico enquanto agente intermediador do consumo do medicamento. 

Entretanto, a produção e comercialização de medicamentos oriundos de procedimentos 

científicos e tecnológicos cada vez mais complexos fizeram com que os médicos 

assumissem progressivamente uma posição mais central no processo de propagação destes 

novos medicamentos. 

Deste modo, de acordo com as possibilidades de avanço na pesquisa e produção, a 

indústria farmacêutica estrangeira direcionou crescentemente suas estratégias de 

comercialização para o público médico, especialmente através da propaganda ética, 

enquanto a indústria farmacêutica nacional continuou priorizando o público leigo, 

principalmente por intermédio da propaganda popular. Porém, o empenho das indústrias 

farmacêuticas estrangeiras em direcionar suas estratégias comerciais para a propaganda 

ética não significou que estas companhias industriais tenham descuidado da propaganda 

popular. O laboratório alemão Bayer, por exemplo, foi indubitavelmente um dos maiores 

anunciantes do mercado publicitário brasileiro até aproximadamente o início da Segunda 

Guerra Mundial22. Neste sentido, José Gomes Temporão afirma que é preciso relativizar a 

clássica divisão bipolar entre as estratégias de comercialização ética e popular, já que a 

indústria farmacêutica procurou exercer influência sobre a sociedade como um todo 

através de um conjunto de estratégias integradas. 

De qualquer maneira, entre as décadas de 1920 e 1940, a propaganda ética passou a 

ocupar um lugar central entre as estratégias comerciais desenvolvidas pelas indústrias 

farmacêuticas estrangeiras. Como foi supracitado, o progresso na pesquisa e na produção 

industrial fortaleceu o papel dos médicos enquanto intermediadores técnicos do consumo 

de medicamentos. Deste modo, as modernas indústrias farmacêuticas estrangeiras 

direcionaram massivamente suas estratégias de comercialização para o público médico 

                                                           
22 De acordo com Zélio Alves Pinto, o primeiro anúncio da Bayer no Brasil data do ano de 1911. Durante a 
primeira metade do século XX, o laboratório alemão veiculou seus anúncios nos mais diversos periódicos da 
imprensa brasileira entre os quais se podem citar, por exemplo, as revistas Careta, Fon-Fon, A Cigarra e O 
Cruzeiro. As propagandas da Bayer eram geralmente reconhecidas pela qualidade dos anúncios 
medicamentosos que possuíam textos e trabalhos gráficos bastante característicos. Para saber mais acerca das 
características dos anúncios da companhia farmacêutica, consultar: TEMPORÃO 1986; SIGOLO, 1995; 
PINTO, 2005; BRASIL, 2008. 
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com o objetivo mercadológico de transformar os médicos em difusores de seus produtos 

através da prescrição dos medicamentos das suas respectivas marcas. 

Alvo dos interesses econômicos dos laboratórios europeus e norte-americanos, a 

classe médica23 brasileira enxergava na penetração da indústria farmacêutica estrangeira no 

país a possibilidade de concretização de determinados interesses ideológicos e corporativos 

da própria categoria. No que diz respeito aos interesses ideológicos, parte da classe médica 

acreditava que a profusão dos “eficazes” medicamentos produzidos pelos “modernos” 

laboratórios estrangeiros poderia auxiliar a materialização do projeto de desenvolvimento 

nacional através do combate efetivo às doenças que impediam o progresso da civilização 

brasileira. Desde a década de 1910, a classe médica estava intimamente vinculada a um 

movimento intelectual e político que procurou explicar o atraso civilizacional do Brasil em 

função do estado genericamente enfermo do seu povo (LIMA; HOCHMAN, 1996). De 

acordo com as idéias formuladas pelo movimento, a condição doente do povo brasileiro 

teria sido causada pelo histórico descaso das autoridades políticas com a saúde da 

população. Desta forma, a solução para o desenvolvimento da civilização no Brasil seria 

combater as enfermidades que castigavam a população brasileira através de políticas de 

saúde pública. 

Inicialmente, o combate às doenças foi realizado, sobretudo através de medidas 

higiênicas e sanitárias. Todavia, a partir do desenvolvimento da moderna indústria 

farmacêutica e da produção de medicamentos eficazes no combate a determinadas 

moléstias, parte da classe médica brasileira passou a defender a medicalização da 

população como um mecanismo auxiliar, ou mesmo superior, às práticas higiênicas e 

sanitárias. O médico brasileiro Oscar Clark, por exemplo, foi um grande entusiasta do 

emprego de medicamentos na luta contra a sífilis, a opilação e a malária, doenças que, 

segundo o médico, “só podem ser combatidas por medicamentos de ação específica” 

(CLARK, 1938: 13). Oscar Clark radicalizava o discurso em prol da utilização de 

medicamentos criticando a ineficiência de medidas higiênicas e sanitárias no combate a 

determinadas moléstias. O médico afirmava que a medicalização significava uma nova era 

para a saúde pública, que se tornaria mais eficaz através do tratamento medicamentoso 

individual. “Em resumo, ontem foi a era da engenharia sanitária, hoje estamos na era da 
                                                           
23 A utilização do termo “classe médica” está em acordo com as obras de Paulo Gadelha e José Gomes 
Temporão que avaliam as características da categoria através da análise dos documentos do Sindicato Médico 
Brasileiro. Entretanto, a existência do órgão de classe não significa que no período havia uma classe médica 
amplamente organizada e participativa. Neste sentido, o mesmo pode ser afirmado com relação à classe 
farmacêutica. 
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higiene individual”. Neste período, Oscar Clark foi possivelmente o maior defensor da 

medicalização como a prática mais eficiente a ser empregada nas políticas de saúde 

pública. Entretanto, mesmo os médicos que não compactuavam com o discurso mais 

radical de Oscar Clark, muito provavelmente concordavam com a idéia de que os novos 

medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica estrangeira poderiam ser “fatores de 

civilização” para o Brasil. 

Além de possivelmente contribuir para o desenvolvimento da civilização no Brasil, 

a penetração da indústria farmacêutica estrangeira no país ocorreu em sintonia com a luta 

corporativa da classe médica brasileira pelo monopólio das práticas curativas e pelo 

privilégio exclusivo da prescrição de medicamentos (GADELHA, 1982). De acordo com 

Paulo Gadelha, a afirmação da “medicina científica” no Brasil ocorreu tardiamente nos 

séculos XIX e XX e se caracterizou em parte pela tentativa da classe médica de garantir o 

monopólio das práticas de cura frente a outros agentes sociais. Por um lado, a classe 

médica combateu as práticas curativas não oficiais chamadas genericamente de 

“charlatanismo”. Neste sentido, a categoria reivindicava do Estado o reconhecimento de 

uma medicina oficial e a repressão ao exercício da medicina realizado pelos “charlatães”. 

Por outro lado, a classe médica concorreu com outros agentes oficiais pela supremacia 

sobre as práticas curativas. Neste caso, a categoria procurou, sobretudo, delimitar 

claramente as funções de cada uma das profissões médicas e combater o exercício da 

medicina realizado por outros agentes de saúde oficiais como, notadamente, os 

farmacêuticos. A luta corporativa entre médicos e farmacêuticos, por exemplo, gerou 

inúmeras discussões que envolveram inclusive os principais órgãos de classe de ambas as 

categorias: o Sindicato Médico Brasileiro (1927) e a Associação Brasileira de 

Farmacêuticos (1916).24 

De acordo com Paulo Gadelha, a luta corporativa da classe médica brasileira pelo 

monopólio das práticas curativas se intensificou na década de 1920, justamente quando a 

indústria farmacêutica estrangeira passou a direcionar suas estratégias de comercialização 

majoritariamente para o público médico. O direcionamento das estratégias comerciais das 

companhias industriais estrangeiras para a classe médica indicava o reconhecimento da 

importância dos médicos enquanto intermediadores técnicos do consumo de 
                                                           
24 Entre os temas polêmicos que envolveram o Sindicato Médico Brasileiro e a Associação Brasileira de 
Farmacêuticos estão questões como o a existência de “consultórios de farmácia” e regulamentações acerca 
das profissões médicas e da propaganda farmacêutica. Segundo Paulo Gadelha, as reivindicações 
corporativas das duas classes tornaram-se conflitantes em função da íntima dependência das duas práticas. 
(GADELHA, 1982). 
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medicamentos. Desta forma, o novo perfil das estratégias de comercialização da indústria 

farmacêutica estrangeira favoreceu a valorização da classe médica diante da luta 

corporativa pelo monopólio das práticas curativas e pelo privilégio exclusivo da prescrição 

de medicamentos. Portanto, a indústria farmacêutica estrangeira direcionou crescentemente 

suas estratégias comerciais para os médicos em função de interesses econômicos, o que, 

por sua vez, atendeu aos objetivos corporativos da classe médica brasileira.  

Inversamente, a indústria farmacêutica nacional se distanciou crescentemente da 

classe médica na medida em que continuou a priorizar a propaganda popular como 

estratégia de comercialização de seus produtos. Como foi dito, a propaganda popular 

estimulava a automedicação e prescindia do médico enquanto agente intermediador do 

consumo de medicamentos. Logo, era necessário que a categoria médica se defendesse da 

concorrência “desleal” realizada por este tipo de publicidade. Diante disso, a classe médica 

brasileira passou a manter uma “verdadeira cruzada” contra a indústria farmacêutica 

nacional pelo monopólio da prescrição de especialidades farmacêuticas (TEMPORÃO, 

1986: 30). Deste modo, os laboratórios estrangeiros passaram a ser representados pela 

classe médica como o setor moderno e eficiente da indústria farmacêutica, em contraponto 

aos laboratórios nacionais descritos como integrantes de uma estrutura fabril arcaica e 

ineficiente. De acordo com Paulo Gadelha, a preferência da classe médica pelos 

medicamentos produzidos pelos laboratórios estrangeiros em detrimento das especialidades 

farmacêuticas nacionais estava diretamente relacionada à diferença entre as estratégias de 

comercialização das indústrias estrangeiras e nacionais (GADELHA, 1982: 101). 

Portanto, para garantirem a preferência dos médicos no ato da prescrição do 

medicamento, as indústrias farmacêuticas deveriam direcionar suas estratégias comerciais 

para a classe médica conforme o modelo de propaganda demandado pela categoria. De 

acordo com os preceitos da classe médica, 

 

a propaganda, verdadeiramente eficiente é a que se faz, de contínuo, junto aos 
médicos com discreta insistência, despertando-lhes a atenção, mostrando-lhes 
observações, justificando ensaios terapêuticos, experiências de laboratórios, 
verificações clínicas, facilitando-lhes pesquisas e pondo-lhes ao alcance, todos os 
elementos comprobatórios dos resultados (Apud GADELHA, 1982: 101). 
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Ou seja, a propaganda de medicamentos deveria ser dirigida exclusivamente para a classe 

médica através de um diálogo contínuo baseado em informações de caráter estritamente 

científico. 

Conforme elucida Jacob Frenkel, o médico é um profissional com formação 

especializada e, portanto, é necessário que se estabeleça um fluxo de informação 

compatível com o nível de seus conhecimentos (FRENKEL, 1978: 123). Assim sendo, 

como afirma Paulo Gadelha, os laboratórios estrangeiros adotaram crescentemente uma 

postura “ético-científica” em suas estratégias de comercialização em consonância com o 

modelo de propaganda demandado pela classe médica. Neste mesmo sentido, José Gomes 

Temporão ressalta que a “moderna” indústria farmacêutica estrangeira captou rapidamente 

a necessidade de um diálogo com a classe médica pautado por esta postura ético-científica 

que, segundo o autor, serviu ainda como mecanismo de atualização científica para a 

categoria médica (TEMPORÃO, 1986: 32).  

O reconhecimento por parte da indústria farmacêutica da necessidade de um 

diálogo com a classe médica baseado em uma postura ético-científica está expresso no 

discurso do Dr. João F. Dollman, representante no Brasil do laboratório alemão Merck. Em 

sua fala, citada por Paulo Gadelha, o Dr. Dollman versa sobre a importância para o sucesso 

dos laboratórios farmacêuticos da contratação de homens de ciência para desenvolverem 

estratégias comerciais de acordo com o padrão demandado pela classe médica. Conforme 

elucida o representante da Casa Merck, 

 

torna-se praticamente impossível, a uma casa comercial, vender produtos 
farmacêuticos, sem que tenha a sua disposição um técnico, médico ou 
farmacêutico, pois só este será capaz de avaliar as medidas de propaganda a serem 
executadas por uma casa especializada em tal ramo industrial (Apud GADELHA, 
1982:108). 

 

De acordo com o Dr. João F. Dollman, caberia a estes homens de ciência desenvolverem 

um trabalho de “gerência científica” das estratégias de comercialização dos laboratórios 

farmacêuticos. Ou seja, as modernas indústrias farmacêuticas não deveriam produzir 

apenas medicamentos, mas também conhecimentos científicos que, divulgados através da 

propaganda ética, serviriam como certificado de cientificidade dos produtos dos 

laboratórios e também como meio de atualização científica para a classe médica. Portanto, 
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como esclarece Paulo Gadelha, a credibilidade do laboratório farmacêutico junto ao 

público médico dependeria do seu desempenho enquanto centro de assessoria científica. 

 De acordo com Paulo Gadelha, apenas os grandes laboratórios farmacêuticos 

tinham condições de manter, em caráter permanente, uma seção científica voltada para o 

desenvolvimento de estratégias comerciais e dirigida por um profissional especializado. Do 

mesmo modo, José Gomes Temporão expõe que somente as grandes indústrias 

farmacêuticas estrangeiras estavam preparadas para as profundas mudanças ocorridas no 

modo de produzir e, consequentemente, de comercializar medicamentos. Nas palavras do 

autor, fatores como capital, pesquisa e práticas promocionais “colocavam para a indústria 

nacional sérios obstáculos”. 

 Neste contexto de transformação no processo de produção e comercialização dos 

medicamentos industrializados, o laboratório alemão Friedrich Bayer & Co. pode ser 

considerado um dos pioneiros tanto no desenvolvimento de novos medicamentos quanto na 

criação de estratégias comerciais destinadas ao público médico. Alguns dos primeiros 

medicamentos sintéticos de ação específica contra doenças como sífilis (Salvarsan) e 

malária (Plasmoquina) foram desenvolvidos nos laboratórios da companhia farmacêutica 

germânica. Ao mesmo tempo em que produziu novos medicamentos, a Bayer também 

desenvolveu no Brasil algumas das primeiras estratégias de comercialização 

exclusivamente destinadas ao público médico. Neste sentido, a partir do ano de 1921, a 

Friedrich Bayer & Co. promoveu no país a circulação mensal da Revista Terapêutica25 

(FIGURA 1). 

 Em linhas gerais, a circulação da Revista Terapêutica no Brasil tinha como objetivo 

propagar os medicamentos da Bayer entre a classe médica brasileira e, para tanto, seguia o 

modelo ético-científico de propaganda demandado pela categoria médica. Deste modo, o 

periódico era composto basicamente por anúncios e artigos que se pautavam por uma 

postura de cientificidade para divulgar os produtos desenvolvidos pela companhia 

farmacêutica. Neste sentido, uma espécie de editorial do primeiro número da Revista de 

                                                           
25 Desde muito antes de 1921, o modelo do periódico publicado pela Bayer já circulava em alguns países da 
Europa com distintas denominações. Em Portugal, por exemplo, desde 1912, circulava em língua portuguesa 
a Revista de Informações Terapêuticas. A Revista Terapêutica passou a circular no Brasil partir do ano de 
1921 com sua edição, redação e impressão realizadas pela Bayer em Leverkusen. Após o ano de 1930, a 
redação e impressão do periódico continuaram a cargo da matriz da empresa na Alemanha, mas a edição 
passou a ser responsabilidade da filial brasileira Chimica Industrial Bayer. Esta última transformação gerou 
algumas mudanças no perfil da revista que serão analisadas no último capítulo desta dissertação. 
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Informações Terapêuticas, versão “original” portuguesa da Revista Terapêutica, procurava 

ressaltar a característica científica da publicação:  

 

Esta publicação conterá trabalhos de índole varia, procurando assim atrair a 
atenção do médico, nas diversas especialidades, e se bem que deva inserir trabalhos 
clínicos sobre os produtos farmacêuticos da nossa fabricação, convém entretanto 
notar que fornecerá dados de clínica terapêutica muito úteis e do mais alto 
interesse. De resto os produtos “Bayer”, sobejamente conhecidos no mundo 
médico, excluem toda a idéia de reclamo. Julgamos, pois, que a nossa revista 
poderá figurar dignamente ao lado de muitas outras de caráter profissional 
(REVISTA DE INFORMAÇÕES TERAPÊUTICAS, n° 1, 1912). 

 

Deste modo, a grande maioria dos anúncios veiculados na Revista Terapêutica 

continha basicamente informações técnicas e objetivas acerca da fórmula, indicação, 

posologia e empacotamento dos medicamentos anunciados (FIGURAS 2 e 3), 

diferentemente dos reclamos da propaganda popular que possuíam características mais 

informais e prolixas. Com relação à transcrição de informações sobre a fórmula e a 

posologia dos medicamentos, Renata Sigolo afirma que esta prática revela a crescente 

alienação dos médicos em relação aos seus instrumentos de trabalho. Neste contexto, de 

acordo com a autora, os médicos abandonaram aos poucos a atividade de formuladores e se 

transformaram cada vez mais em prescritores de especialidades farmacêuticas (SIGOLO, 

1995: 80). Todavia, na compreensão da classe médica brasileira, a decadência da arte de 

formular e a ascensão da prática de prescrever não representavam nenhuma ameaça para a 

categoria, desde que os médicos continuassem a possuir o monopólio da prescrição de 

medicamentos. 

 O papel do médico enquanto prescritor de medicamentos estava presente em alguns 

anúncios veiculados na Revista Terapêutica (FIGURA 4). Certos reclamos inclusive 

vinham acompanhados de uma singela lembrança destinada ao médico: “Prescreva-se 

sempre: embalagem original Bayer” (FIGURA 5). A preocupação por parte da Bayer com 

a prescrição da embalagem original estava relacionada com combate aos medicamentos 

falsificados e sucedâneos. 

 Com o objetivo de convencer o público médico a prescrever os medicamentos 

Bayer, a maioria dos anúncios propagados na Revista Terapêutica recorria a recursos que 

atribuíam cientificidade ao medicamento anunciado. De acordo com Renata Sigolo, de 

modo geral, a propaganda ético-científica procurava estabelecer um diálogo de caráter 
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estritamente científico com a classe médica para que o medicamento propagado fosse 

representado como algo inacessível ao paciente sem a intermediação do médico (SIGOLO, 

1995: 75). Deste modo, os anúncios da Revista Terapêutica geralmente utilizavam 

vocábulos e informações de caráter científico que pressupunham um conhecimento que 

apenas os médicos seriam capazes de possuir. Um dos exemplos da utilização de 

informações científicas para propagar as especialidades farmacêuticas está presente em um 

anúncio da “Plasmochina”, medicamento específico contra a malária, que traz em seu 

verso um esquema sobre o ciclo evolutivo da “malária tertiana” no sangue humano 

(FIGURA 6).  

Outro recurso comumente utilizado para atribuir cientificidade aos medicamentos 

anunciados era a demonstração de que as especialidades farmacêuticas propagadas eram 

resultado de intensa investigação e experimentação laboratorial. Para afirmar a qualidade 

científica dos medicamentos Bayer, o artigo “Uns dados explicativos e quadros da casa 

Bayer” publicado na Revista Terapêutica procurava apresentar a companhia farmacêutica 

não apenas como uma grande organização industrial, mas, sobretudo como uma grande 

instituição de investigação e experimentação científica. Dizia o artigo: 

 

Além das grandes usinas Elberfeld, Hoechst, Leverkusen, Mainkur e Marburg que 
produzem estes preparados [Bayer], as fábricas de Elberfeld, Hoechst e Marburg 
tem instalados institutos científicos próprios em quais uma fila de cientistas, 
médicos, farmacólogos, quimioterapeuticos, fisiologos, patologos, bacteriólogos, 
zoólogos, químicos e físicos unem suas forças e seus conhecimentos no estudo de 
todo e qualquer problema. (...) foi particularmente a investigação quimioterapeutica 
destes institutos que deu ao mundo muitos produtos valorosos e de grande bem 
para a humanidade (REVISTA TERAPÊUTICA, n° 9/10, 1934: 146) 

 

De acordo com a mesma lógica de valorização da investigação e experimentação 

laboratorial, um anúncio do anti-estreptococico Prontosil apresentava inclusive ratos de 

laboratório que teriam sido utilizados como cobaias em experiências com o medicamento 

(FIGURA 7). 

 Além da investigação e experiência laboratorial, a exposição de verificações 

clínicas acerca da eficácia das especialidades farmacêuticas anunciadas também era um 

importante atributo de cientificidade para os medicamentos Bayer. Desta forma, muitos 

anúncios eram acompanhados no verso de atestados médicos que avalizavam a eficácia 

terapêutica do medicamento propagado (FIGURAS 8 e 9). A publicação de atestados 
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médicos estava baseada no supracitado recurso retórico do prestígio. Deste modo, 

prestigiosos médicos estrangeiros, majoritariamente alemães, e brasileiros utilizavam sua 

autoridade para afiançar a eficácia dos medicamentos propagados não apenas através dos 

anúncios, mas também por intermédio de notas terapêuticas e artigos que relatavam a cura 

de pacientes através da utilização de determinadas especialidades farmacêuticas da marca 

Bayer. Os artigos publicados como verificações clínicas geralmente incluíam relatos de 

casos, dados estatísticos de cura e imagens que garantiam a eficácia terapêutica do 

tratamento medicamentoso narrado pelo médico autor do texto (FIGURA 10). 

 Outro tipo de artigo muito comumente publicado na Revista Terapêutica eram 

textos que divulgavam descobertas em áreas da ciência, como a medicina e a química, que 

possibilitaram ou possibilitariam progressos terapêuticos. Estes textos muitas vezes 

acabavam explicitamente propagando algum medicamento específico de acordo com o 

tema do artigo publicado. De modo geral, os artigos que celebravam descobertas científicas 

divulgavam especialmente as realizações da ciência alemã, especialmente no âmbito da 

medicina. Neste caso, a Bayer recorria novamente ao recurso retórico do prestígio, já que a 

autoridade da ciência germânica promoveria o suporte para a crença na eficácia terapêutica 

dos medicamentos produzidos pela companhia farmacêutica alemã. 

A propagação da ciência germânica nas páginas da Revista Terapêutica não ocorria 

apenas através da publicação de novas descobertas em artigos científicos, mas também por 

intermédio do culto às grandes personalidades científicas do país e suas respectivas 

realizações. Neste sentido, entre os anos de 1932 a 1937, a Revista Terapêutica publicou 

uma série de homenagens aos vencedores do Prêmio Nobel de Medicina, entre os quais 

figuravam destacadamente cientistas de nacionalidade alemã. Entre os cientistas alemães 

homenageados pela galeria de vencedores do Prêmio Nobel de Medicina estavam Theodor 

Kocher, Albrecht Kossel, Willem Einthoven e Otto Meyerhof, além da célebre tríade 

formada por Robert Koch, Paul Ehrlich e Emil von Behring (FIGURA 11). Outra série de 

homenagens publicada pela Revista Terapêutica, na qual também se destacavam 

personalidades científicas germânicas, foi direcionada para as “figuras destacadas na luta 

contra o paludismo”. Entre as “figuras” homenageadas por esta série estavam cientistas 

ligados ao Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo, como Bernhard 
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Nocht e Peter Mühlens, e aos laboratórios da Bayer, como Walter Kikuth26, Wilhelm 

Roehl, Fritz Mietzsch e Hans Mauss (FIGURAS 12, 13 e 14). 

A propagação da ciência alemã por intermédio da Revista Terapêutica se constituía 

em um recurso retórico ao prestígio científico da Alemanha utilizado para promover a 

suposta qualidade dos medicamentos Bayer. O emprego deste recurso colocava o periódico 

em sintonia com os pressupostos da política de propagação do germanismo através da 

ciência médica característica da conjuntura do pós Primeira Guerra Mundial. Como foi 

esclarecido no primeiro capítulo desta dissertação, de acordo com esta política, a ciência 

deveria ser utilizada como o principal mecanismo de difusão cultural germânica em 

benefício da penetração política e econômica alemã especialmente nos países latino-

americanos. Deste modo, a divulgação das realizações da ciência germânica feita pela 

Revista Terapêutica favorecia a propagação da cultura alemã no Brasil, o que, 

possivelmente, beneficiaria a penetração no país de interesses políticos e econômicos da 

Alemanha, incluindo os objetivos mercadológicos da Bayer. 

A conexão entre a Revista Terapêutica e a política de difusão do germanismo, por 

parte do periódico, não se limitou à divulgação das realizações da ciência alemã. Como foi 

ilustrado anteriormente, a indústria químico-farmacêutica germânica apoiou e patrocinou 

atividades de intercâmbio médico-científico com países latino-americanos afim de ampliar 

seu raio de ação através da abertura destes mercados. Desta forma, a Revista Terapêutica 

foi também, em certa medida, promotora das atividades de intercâmbio científico entre 

médicos alemães e brasileiros. Neste sentido, o periódico divulgou em suas páginas 

congressos e cursos realizados em instituições germânicas destinados a médicos 

estrangeiros. Certos cursos “especiais” eram ministrados em francês e espanhol e tinham 

como objetivo “facilitar aos médicos estrangeiros, principalmente aqueles dos países sul-

americanos que não dominassem o idioma alemão, o estudo das diferentes especialidades 

afim de familiarem-se com os métodos alemães modernos” (FIGURA 15) 

Além de divulgar congressos e cursos, a Revista Terapêutica promoveu os contatos 

de instituições germânicas que ofereciam suporte a médicos e estudantes de medicina que 

desejavam complementar sua formação na Alemanha. Entre os contatos promovidos pelo 

periódico estavam o Instituto Alemão para Estrangeiros da Universidade de Berlim, a Casa 

Hegel, a Casa Lessing, a Casa Kaiserin Friedrich, o Gabinete de Informação Acadêmica e 

                                                           
26 Walter Kikuth iniciou sua trajetória científica no próprio Instituto de Doenças Tropicais e Marítimas de 
Hamburgo e, a partir de 1929, começou a prestar serviços para a Bayer. 
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o Instituto Ibero-Americano. Estas instituições tinham o papel de “facilitar a estadia de 

médicos estrangeiros e de estudantes de escolas superiores que vão à Alemanha aperfeiçoar 

seus estudos” e também “oferecer informações sobre qualquer assunto de interesse para os 

referidos visitantes, bem assim auxílio de várias ordens para que os mesmos encontrem 

todas as facilidades durante a permanência no país” (REVISTA TERAPÊUTICA, n° 

11/12, 1933). Aliás, a própria Bayer tornou-se uma destas instituições de apoio aos 

médicos estrangeiros que desejavam visitar a Alemanha. Por intermédio da Revista 

Terapêutica, a companhia farmacêutica divulgou a sua recém criada Seção de 

Informações. 

 

Esta seção, que foi especialmente criada para os nossos amigos do estrangeiro, 
fornece todas as informações que lhe forem pedidas e dá indicações quanto à 
maneira mais conveniente e vantajosa de aproveitar o tempo. A Seção de 
Informações Bayer, em Berlim, também está ao dispor dos nossos amigos para 
outros assuntos pessoais (indicação de hotéis e pensões convenientes, apresentação 
a personalidades que o visitante tenha interesse em procurar ou a organizações 
públicas, etc.) (REVISTA TERAPÊUTICA, n° 9/10, 1937). 

 

 As visitas de médicos brasileiros à Alemanha nem sempre estavam relacionadas à 

participação em congressos ou cursos de aperfeiçoamento. Muitas vezes personalidades e 

comitivas médicas brasileiras visitaram o país germânico em missões de diplomacia 

científica a convite de instituições alemãs. O roteiro destas visitas diplomáticas abrangia 

inúmeras instituições científicas espalhadas por diversas cidades germânicas, inclusive os 

laboratórios das grandes indústrias químico-farmacêuticas como a Bayer. Como forma de 

estimular o intercâmbio científico entre os médicos brasileiros e alemães, a Revista 

Terapêutica publicou relatos e fotografias das visitas à Alemanha de personalidades e 

comitivas médicas brasileiras. Desta forma, importantes personalidades, como Carlos 

Chagas, Miguel Couto e Juliano Moreira, e grandes “caravanas” médicas brasileiras27 

tiveram suas viagens diplomáticas devidamente registradas por fotografias publicadas nas 

páginas da Revista Terapêutica (FIGURAS 16, 17, 18 e 19). 

 Outra prática de “intercâmbio” científico propagada pelo periódico foi a divulgação 

de conferências de médicos alemães transmitidas no Brasil em língua portuguesa por 
                                                           
27 Em 1938, uma Caravana Médica Brasileira formada por cerca de trinta médicos embarcou para a 
Alemanha em visita diplomática a instituições científicas germânicas. Os membros da caravana participaram, 
por exemplo, da inauguração do edifício da Academia Germano-Ibero-Americana em Berlim. Os detalhes da 
excursão médica foram narrados pelo Dr. Carlos Osbourne em uma conferência realizada no Sindicato 
Médico Brasileiro (REVISTA TERAPÊUTICA, n° 5/6, 1939). 
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intermédio do programa de rádio Hora Médica do Brasil. Descrita como uma organização 

médica de rádio-difusão e intercâmbio científico, a Hora Médica do Brasil transmitia uma 

vez por mês “conferências médicas diretamente da Alemanha” através da Rádio Jornal do 

Brasil e da Rádio Transmissora. A iniciativa tinha como objetivo disseminar o 

“intercâmbio” científico inclusive para os médicos que habitavam o interior Brasil. 

 A Revista Terapêutica foi, portanto, um instrumento de divulgação de diversas 

práticas de intercâmbio científico destinadas ao público médico brasileiro que estavam em 

consonância com os pressupostos da política de difusão do germanismo através da 

medicina. O periódico publicado pela Bayer apoiava a política de propagação da cultura 

germânica muito em função dos benefícios mercadológicos que esta política poderia trazer 

para a proliferação dos medicamentos Bayer entre a classe médica brasileira. Contudo, o 

mercado ético brasileiro possuía ainda outro personagem para o qual a Bayer precisaria 

direcionar suas estratégias de comercialização, entre as quais constava a divulgação da 

ciência alemã característica da política de propagação do germanismo. Deste modo, outro 

personagem que seria alvo das estratégias comerciais da Bayer neste período foi o 

“farmacêutico brasileiro”. 
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FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n°2, 1923. 
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FIGURA 2 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 1, 1926. 
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FIGURA 3 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 1, 1926. 
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FIGURA 4 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 5/6, 1935.  
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FIGURA 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 7, 1926. 
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FIGURA 6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 12, 1930. 
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FIGURA 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revista Terapêutica. Rio de Janeiro: n° 1/3, 1940. 
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FIGURA 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 5, 1927. 
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FIGURA 9 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 5, 1927. 
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FIGURA 10 

Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 8, 1927. 
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FIGURA 11 
 
 
 

 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 8, 1930: 230. 
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FIGURA 12 
 
 

 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 7/8, 1938: 109. 
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FIGURA 13 
 
 

 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 9/10, 1938: 146. 

 



 

76 
  

FIGURA 14 
 

 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 11/12, 1938: 181. 
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FIGURA 15 
 
 

 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro: n° 2, 1931. 
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FIGURA 16 
 
 

 
 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 6, 1925. 
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FIGURA 17 
 
 
 

 
 
 
 
Revista Terapêutica, Leverkusen: n° 5, 1926. 
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FIGURA 18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen: n°9, 1929. 
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FIGURA 19 
 
 
 
 

 
 
 
 
Revista Terapêutica. Leverkusen – Rio de Janeiro, n° 5/6, 1939. 
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CAPÍTULO 4 – É APENAS UM NEGOCIANTE? “O FARMACÊUTICO BRASILEIRO” 

ENTRE A PROPAGAÇÃO DOS MEDICAMENTOS BAYER E DA CIÊNCIA ALEMÃ 

E A CRISE DE INDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

 

No Brasil, a partir da década de 1920, os laboratórios farmacêuticos de origem 

européia e norte-americana passaram crescentemente a direcionar suas estratégias de 

comercialização para a classe médica. Ao mesmo tempo, os laboratórios farmacêuticos 

nacionais majoritariamente mantiveram o público leigo como foco principal de suas 

estratégias comerciais. Contudo, neste período, além de médicos e consumidores leigos, os 

farmacêuticos também formaram outro importante grupo para o qual os laboratórios 

nacionais e estrangeiros dedicaram suas estratégias de comercialização. A importância do 

farmacêutico para a indústria de medicamentos estava relacionada de maneira especial ao 

papel de intermediador do consumo de especialidades farmacêuticas que o profissional de 

farmácia geralmente exercia. 

De acordo com a estrutura de propagação dos medicamentos industrializados, em 

princípio, caberia ao farmacêutico apenas comercializar as especialidades farmacêuticas 

prescritas pelos médicos e eventualmente esclarecer para os pacientes/consumidores 

quaisquer dúvidas acerca da utilização dos medicamentos. Entretanto, muitos 

farmacêuticos ocasionalmente “prescreviam” como médicos ao indicarem determinadas 

especialidades para aqueles pacientes/consumidores que os procuravam sem estarem 

munidos da receita médica. Conforme elucida Renata Sigolo, os farmacêuticos exerciam a 

função de prescritores de medicamentos acentuadamente nas cidades do interior do Brasil, 

onde a presença de médicos era normalmente mais escassa (SIGOLO, 1995: 149). Mas, 

ainda segundo a autora, mesmo nas grandes cidades, os farmacêuticos muitas vezes 

indicavam medicamentos para pessoas que não tinham acesso financeiro a consultas 

médicas e ainda para indivíduos que simplesmente tinham como hábito seguir as 

orientações terapêuticas dos próprios farmacêuticos em vez dos médicos. De modo geral, a 

consulta ao farmacêutico era muito mais acessível que a consulta ao médico tanto pelo 

aspecto financeiro quanto pelo fato de a farmácia ser um importante espaço de 

sociabilidade das grandes e pequenas cidades no qual se estabelecia uma relação cotidiana 

de confiança entre os pacientes/consumidores e o farmacêutico. 



 

83 
  

A indicação de medicamentos realizada pelos farmacêuticos era uma prática 

condenada igualmente pela classe médica e pela classe farmacêutica. Oficialmente, ambas 

as categorias pregavam uma clara delimitação entre as funções da medicina e da farmácia. 

“Todos os estudos do médico visam a aplicação dos medicamentos, ao passo que o 

farmacêutico cuida de sua preparação ou obtenção”, afirmava uma nota publicada no 

periódico da Associação Brasileira de Farmacêuticos, que concluía acerca dos limites entre 

as profissões que era prudente respeitar o “sábio brocardo popular ‘cada macaco no seu 

galho’” (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 6, 

1934: 281). Outra nota dedicada “aos curandeiros”, também publicada no periódico da 

associação, acusava de charlatanismo os farmacêuticos que exerciam qualquer função que 

fosse além de sua especialização, sobretudo aqueles que praticavam a medicina. “Os 

farmacêuticos devemos nos esforçar por fazer da farmácia profissão nobre, científica, 

respeitável, mas sem, de nenhum modo, sair do terreno de sua especialização, sob pena de 

descambar para a grosseira charlatanaria. (...) Guerra, pois, aos farmacêuticos curandeiros” 

(BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 1/2/3, 1926: 

78). Entretanto, nas páginas do mesmo periódico, é possível encontrar artigos nos quais a 

própria classe farmacêutica reconhecia que os farmacêuticos ocasionalmente substituíam 

os médicos, especialmente nas cidades do interior do Brasil. “O farmacêutico do interior, 

com sua autoridade moral que lhe confere a nobreza de sua missão (...) é o substituto de 

todas as autoridades, do médico, do advogado e até mesmo do juiz, pois, muitas das 

contendas se resolvem amigavelmente nas clássicas tertúlias das farmácias” (BOLETIM 

DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 1, 1933: 1). 

A indicação de especialidades farmacêuticas era justamente uma das maneiras 

através da qual os farmacêuticos substituíam os médicos. Apesar de condenada pelas 

classes médica e farmacêutica, esta prática era uma realidade para a qual a indústria de 

medicamentos estava alerta e, muito em função disto, o farmacêutico se tornou alvo de 

estratégias de comercialização exclusivamente destinadas à sua categoria por parte dos 

laboratórios farmacêuticos nacionais e estrangeiros. Entre estas estratégias comerciais 

estavam a ação de representantes das indústrias, a concessão de vantagens comerciais aos 

donos de farmácias, a realização de promoções e sorteios para farmacêuticos, a veiculação 

de anúncios em revistas da categoria farmacêutica e ainda a publicação de periódicos 

farmacêuticos financiados e editados pelos próprios laboratórios de medicamentos. 
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Neste contexto de elaboração de estratégias de comercialização exclusivamente 

destinadas à classe farmacêutica brasileira, a Chimica Industrial Bayer Meister Lucius, 

filial no Brasil do laboratório alemão Bayer, passou a publicar trimestralmente, a partir do 

ano de 1926, o periódico O Farmacêutico Brasileiro (FIGURA 1). De acordo com os 

dados da própria publicação, o periódico possuía uma tiragem média de 10 mil exemplares 

que eram distribuídos gratuitamente para farmacêuticos residentes nas mais diversas 

cidades do Brasil. De modo geral, O Farmacêutico Brasileiro tinha como objetivo 

propagar os medicamentos da Bayer entre a classe farmacêutica e, para tanto, seguiu, em 

certa medida, o modelo de propaganda ético-científica anteriormente utilizado pela Bayer, 

através da Revista Terapêutica, como mecanismo de propagação dos medicamentos da 

companhia farmacêutica entre a classe médica28. O farmacêutico, assim como o médico, 

era um profissional com formação especializada e, portanto, também demandava um fluxo 

de informação compatível com o nível dos seus conhecimentos29. 

Diante disso, O Farmacêutico Brasileiro era pautado, em parte, por uma postura 

ético-científica para divulgar os medicamentos produzidos e comercializados pela Bayer. 

Deste modo, muitos anúncios e artigos publicados no periódico recorriam a determinados 

recursos com a finalidade de atribuir cientificidade aos medicamentos Bayer propagados 

pela publicação. Estes recursos utilizados em O Farmacêutico Brasileiro eram 

basicamente os mesmos empregados na Revista Terapêutica e, inclusive, alguns anúncios e 

artigos publicados no periódico farmacêutico eram reproduções de reclamos e textos 

anteriormente veiculados no periódico médico. 

Um dos recursos comumente utilizado em ambos os periódicos com o objetivo de 

atribuir cientificidade aos medicamentos Bayer era a veiculação de anúncios que 

continham linguagem e informações de caráter estritamente técnico-científico. Um anúncio 

do anticético vesical Helmitol publicado em O Farmacêutico Brasileiro, por exemplo, 

continha a seguinte explicação técnica acerca da ação do medicamento: “O Helmitol 

desprende aldeído fórmico em grande quantidade, tanto na urina (mesmo sendo amoniacal) 

                                                           
28

 A publicação de periódicos destinados à classe farmacêutica brasileira em acordo com o modelo ético-
científico de propaganda não foi uma iniciativa original da Bayer. Em 1925, um ano antes da publicação de O 
Farmacêutico Brasileiro, por exemplo, o laboratório farmacêutico nacional Casa Granado iniciou a 
publicação da Revista Brasileira de Medicina e Farmácia, periódico destinado aos públicos médico e 
farmacêutico brasileiros vinculado ao modelo ético-científico de propaganda. 
29 Em seu estudo, Jacob Frenkel caracteriza apenas os médicos como profissionais especializados 
responsáveis pela propagação dos medicamentos industrializados, já que a farmácia seria basicamente o lugar 
de balconistas sem formação especializada (FRENKEL, 1978: 123). Todavia, no período estudado por esta 
dissertação, muitos farmacêuticos diplomados eram os responsáveis diretos pela comercialização de 
medicamentos artesanais ou mesmo industrializados. 
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como nos tecidos, vantagem que não possuem os seus similares” (FIGURA 2). A 

compreensão deste tipo de mensagem técnico-científica pressupunha um conhecimento 

que o público farmacêutico, assim como o público médico, seria capaz de possuir em 

virtude de sua formação especializada. 

O mesmo anúncio do Helmitol, assim como outros reclamos veiculados em O 

Farmacêutico Brasileiro, era finalizado com um lembrete tradicionalmente destinado ao 

público médico: “Prescreva-se sempre: comprimidos Bayer de Helmitol – tubo original de 

20 compr. de ½ grama”. A inscrição deste lembrete em um anúncio destinado ao público 

farmacêutico revela o reconhecimento por parte da Bayer do papel de prescritor de 

medicamentos que o farmacêutico eventualmente exercia em substituição ao médico. Além 

disso, a transcrição de informações acerca da embalagem original do medicamento expõe a 

preocupação da Bayer com proliferação de especialidades farmacêuticas falsificadas e 

sucedâneas. 

O combate aos medicamentos falsificados e sucedâneos era um tema muito 

recorrente nas páginas de O Farmacêutico Brasileiro. De acordo com um artigo publicado 

no periódico “sobre a substituição e falsificação de medicamentos”, a grande motivação 

para a proliferação de especialidades farmacêuticas falsificadas e sucedâneas era “em 

primeiro lugar, o preço” (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 7, 1927: 17). Ou seja, o 

preço baixo dos medicamentos “não originais” era um grande atrativo para os 

pacientes/consumidores que, em função disto, geralmente preferiam adquirir estas 

especialidades farmacêuticas. Diante disso, a Bayer veiculou uma série de anúncios nas 

páginas de O Farmacêutico Brasileiro com o objetivo de combater a indicação e a 

comercialização dos medicamentos falsificados e sucedâneos, caracterizados 

metaforicamente, por exemplo, como “soldadinhos de chumbo” e “barquinhos de papel” 

comparados aos verdadeiros “soldados” e “navios” que seriam os medicamentos originais 

Bayer (FIGURAS 3 e 4). Os reclamos veiculados contra a prescrição e venda de 

medicamentos não originais procuravam geralmente convencer os farmacêuticos a 

evitarem “os perigos e as desvantagens do emprego de imitações, dos substitutos e 

sucedâneos”. O argumento ordinariamente utilizado pela Bayer era que a indicação e 

comercialização de especialidades falsificadas ou sucedâneas comprometeriam ao longo do 

tempo a reputação e, consequentemente, o lucro “sólido” dos farmacêuticos (FIGURAS 5 e 

6). O combate aos medicamentos falsificados e substitutos era realizado ainda por 

intermédio da publicação de ensaios comparativos entre os “produtos originais e 
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sucedâneos”. A publicação destes ensaios era uma maneira de legitimar cientificamente a 

suposta eficácia dos medicamentos originais Bayer em comparação com as especialidades 

farmacêuticas não originais. 

Outro recurso rotineiramente utilizado em O Farmacêutico Brasileiro com a 

finalidade de atribuir cientificidade aos medicamentos propagados pelo periódico era a 

demonstração de que as especialidades farmacêuticas produzidas e comercializadas pela 

Bayer eram consequência de intensa investigação e experimentação laboratorial. Neste 

sentido, a Bayer procurava se apresentar para o público farmacêutico, assim como se 

apresentava para o público médico, não apenas como uma grande organização industrial, 

mas, sobretudo como uma grande instituição de ciência investigativa e experimental. De 

acordo com esta lógica, um texto publicado no periódico sobre o “histórico da organização 

farmacêutica Bayer” dizia: 

 

Considerando que somente a experimentação mais conscienciosa das questões 
atinentes ao problema deve constituir a base da fabricação de substâncias tão 
importantes, como sejam os medicamentos, é que se resolveu fundar institutos 
próprios, para a realização de pesquisas químico-científicas. Por isto, fundaram-se 
em 1896, em Elberfeld e Hoechst, laboratórios científicos, ainda hoje, 
completamente independentes dos negócios das fábricas e destinados somente à 
verificação de questões científicas diversas (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, 
n° 56/57, 1940: 7).  

 

Seguindo a mesma lógica de valorização da investigação e experimentação laboratorial, 

um anúncio veiculado em O Farmacêutico Brasileiro afirmava que a origem laboratorial 

dos produtos Bayer assegurava a qualidade dos medicamentos produzidos e 

comercializados pela companhia industrial. De acordo com o reclamo, a qualidade dos 

medicamentos Bayer estava diretamente relacionada à sua origem científica e, por essa 

razão, era avalizada pela própria “voz da ciência”, que concluía: “se é Bayer é bom”30 

(FIGURA 7). 

Todos e cada um dos produtos Bayer tem tido uma origem nitidamente científica e 
passaram pelo mais minucioso e completo processo de análise, pelas mais rigorosas 
experiências clínicas, antes de serem entregues ao consumo público. Só a isso se 
deve que a ciência, quer pela boca do sábio, que é a guarda da humanidade no 
laboratório, quer pelas opiniões e conselhos médicos que zelam pela saúde pública, 
tenha dado este “veredictum” simples e concludente: SE É BAYER É BOM! 

 
                                                           
30

 O slogan “se é Bayer é bom” foi criado em 1922 pelo poeta e publicitário brasileiro Manuel Bastos Tigre. 
A frase ficou internacionalmente conhecida e foi utilizada pela Bayer em inúmeros países de língua 
portuguesa e espanhola. Para saber mais acerca do slogan e de Bastos Tigre consultar: PINTO, 2005; 
BRASIL: 2008. 
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Somada à investigação e experimentação laboratorial, a opinião de médicos, 

expressa através da exposição de verificações clínicas, era também outro importante 

recurso que atribuía cientificidade às especialidades farmacêuticas e que foi 

frequentemente utilizado em O Farmacêutico Brasileiro. Baseada no recurso retórico do 

prestígio, a exposição de verificações clínicas era veiculada nas páginas do periódico 

normalmente através de anúncios, artigos e notas terapêuticas assinadas por conceituados 

médicos brasileiros e estrangeiros que atestavam a eficácia dos medicamentos Bayer 

através da narração de suas experiências clínicas. 

Outro mecanismo muito utilizado em O Farmacêutico Brasileiro para atribuir 

cientificidade aos medicamentos Bayer era a publicação de artigos que divulgavam 

progressos realizados em campos da ciência como a medicina e a química e 

concomitantemente, muitas vezes, propagavam medicamentos Bayer desenvolvidos em 

função destes progressos científicos. Neste sentido, um artigo sobre “os labores da ciência” 

exemplifica a relação entre os progressos da biologia e da química e o desenvolvimento de 

medicamentos nos laboratórios das indústrias Bayer: 

 

O que nós queremos é admirar os progressos da química e da biologia, 
conquistando nos laboratórios, com as suas infinitas combinações, produtos que 
vem aliviar a humanidade de grandes tormentos, de moléstias que lhe assediam o 
organismo, nele se instalam para romper o equilíbrio, cuja estabilidade é a saúde. O 
que tem feito essas duas ciências nos últimos decênios, nas mãos de sábios 
experimentados dil-o eloquententemente o arsenal terapêutico das fábricas 
BAYER, da Alemanha (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 11, 1928: 2). 

 

Em O Farmacêutico Brasileiro, assim como ocorria na Revista Terapêutica, a 

maior parte dos artigos que divulgavam os progressos da ciência propagavam de maneira 

especial as realizações da ciência alemã. A propagação da ciência germânica era feita 

basicamente através da exposição de descobertas científicas realizadas por cientistas 

alemães e por intermédio do culto às grandes personalidades científicas germânicas e suas 

respectivas realizações, como no caso dos “três nomes célebres” de Robert Koch, Emil von 

Behring e Paul Ehrlich (FIGURA 8). A divulgação da ciência alemã realizada nas páginas 

de O Farmacêutico Brasileiro se constituía em um recurso retórico ao prestígio científico 

da Alemanha utilizado para promover a suposta qualidade dos medicamentos produzidos e 

comercializados pela companhia farmacêutica germânica Bayer. 

Do mesmo modo que acontecia com a Revista Terapêutica, a propagação da ciência 

alemã realizada em O Farmacêutico Brasileiro colocava o periódico em sintonia com os 
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pressupostos da política de difusão do germanismo por intermédio da ciência médica. 

Como já foi elucidado anteriormente, esta política, característica da conjuntura do pós 

Primeira Guerra Mundial, pregava que a ciência deveria ser utilizada como o principal 

instrumento de propagação da cultura germânica em benefício da penetração política e 

econômica da Alemanha em países de regiões como a América Latina. Deste modo, a 

divulgação da ciência alemã nas páginas de O Farmacêutico Brasileiro poderia de alguma 

forma favorecer a penetração dos interesses mercadológicos da Bayer no Brasil. A difusão 

do germanismo no periódico farmacêutico ficou restrita quase sempre apenas à propagação 

da ciência alemã. Todavia, a publicação de um texto extremamente crítico acerca das 

“formidáveis contribuições pagas pela Alemanha” para corresponder às imposições do 

Tratado de Versalhes indica que a difusão do germanismo entre o público farmacêutico 

também estava relacionada a temas de ordem política e econômica (O FARMACÊUTICO 

BRASILEIRO, n°15, 1929: 2). 

Diferentemente do que ocorreu com a Revista Terapêutica, a vinculação entre O 

Farmacêutico Brasileiro e a política de difusão do germanismo se limitou basicamente à 

propagação das realizações da ciência alemã nas páginas da publicação. Portanto, o 

periódico farmacêutico, ao contrário do periódico médico, praticamente não promoveu 

atividades de intercâmbio científico para o público farmacêutico brasileiro, salvo raras 

exceções, como certa vez em que a Bayer divulgou o seu próprio bureau de informações 

em Berlim dedicado “aos Srs. Médicos [sem grifo no original] e Farmacêuticos que 

pretendem viajar para a Alemanha” (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 47, 1937: 

47). A carência de anúncios, artigos e notas que promoviam atividades de intercâmbio 

científico nas páginas de O Farmacêutico Brasileiro está provavelmente relacionada ao 

pressuposto da política de difusão do germanismo de que o público médico, e não o 

público farmacêutico, deveria ser o alvo principal das ações de intercâmbio científico. 

Como já foi mencionado, a preferência da política de propagação do germanismo pelo 

público médico estava vinculada à crença dos alemães de que os médicos, muito mais que 

os farmacêuticos ou quaisquer outros profissionais, exerciam importante influência política 

e econômica nas sociedades latino-americanas no início do século XX. 

Ademais, as diferenças entre a Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro 

não se limitaram a maior ou menor promoção das atividades de intercâmbio científico 

características da política de difusão do germanismo. Uma das principais disparidades 

entre ambos os periódico estava relacionada ao modelo de propaganda utilizado para 
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divulgar os medicamentos Bayer. Enquanto o periódico médico se baseava exclusivamente 

em um modelo ético-científico, o periódico farmacêutico mesclava este padrão ético-

científico com um modelo mais popular. Deste modo, muitos anúncios veiculados em O 

Farmacêutico Brasileiro utilizavam recursos característicos da propaganda popular de 

medicamentos como, por exemplo, o estímulo à automedicação. Neste sentido, um reclamo 

da Instantina publicado no periódico farmacêutico trazia a seguinte mensagem que 

manifestava claramente o incentivo à prática da automedicação: “Não espere que o 

resfriado se agrave, para, então, combatê-lo! (...) Tome, pois, assim que sentir os primeiros 

sintomas característicos [de um resfriado] – calafrios, espirros, dor de cabeça, etc. – uma 

dose de INSTANTINA” (FIGURA 9). A própria descrição dos sintomas de um resfriado 

demonstra que o anúncio procurava incitar a prática da automedicação para o público 

leigo. Os anúncios que estimulavam à automedicação eram geralmente de medicamentos 

populares que combatiam os sintomas de males comuns como resfriados e gripes. Neste 

sentido, os medicamentos populares mais comumente anunciados em O Farmacêutico 

Brasileiro eram as especialidades farmacêuticas Bayer à base de ácido acetil salicílico 

como a Bayaspirina, a Cafiaspirina e a Phenaspirina que, não coincidentemente, possuíam 

pouquíssimos anúncios nas páginas da Revista Terapêutica. 

A veiculação de anúncios de medicamentos populares que estimulavam a prática da 

automedicação em O Farmacêutico Brasileiro está provavelmente relacionada com o fato 

de o farmacêutico ser por vezes encarado muito mais como um profissional do comércio 

do que propriamente como profissional da ciência. Deste modo, a propaganda destinada a 

um comerciante teria características comuns à publicidade designada ao público leigo. A 

visão do farmacêutico como um comerciante comum era reconhecida e bastante combatida 

pela classe farmacêutica, como está exposto em um artigo publicado no periódico da 

Associação Brasileira de Farmacêuticos: 

 

Em nosso país a farmácia é havida, no conceito popular, como um ramo de 
atividade comercial igual a qualquer outro. (...) Na verdade, colocar este 
profissional [de farmácia] ao lado dos comerciantes comuns, pelo fato de ele 
vender produtos que no seu laboratório não sofrem nenhuma alteração e que são 
adquiridos apenas para efeito de revenda, é ajuizar muito superficialmente do 
problema e desconhecer o que de complexo tem a arte da farmácia (BOLETIM DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 5, 1941: 310). 

 

Neste mesmo sentido, outro artigo, também publicado no periódico da associação de 

farmacêuticos, argumentava que “a parte comercial da profissão representa apenas o meio 
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de subsistência do farmacêutico e da sua família. Exatamente a mesma razão que leva o 

médico a cobrar consultas e visitas” (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

FARMACÊUTICOS, n° 2, 1940:33) 

De qualquer maneira, o lucro do negócio era uma preocupação constante para a 

classe farmacêutica que foi devidamente explorada nas páginas de O Farmacêutico 

Brasileiro, como, por exemplo, através da veiculação de anúncios de medicamentos Bayer 

que alertavam ao farmacêutico: “A resposta ‘não temos’ equivale a um lucro e a um 

freguês perdidos” (FIGURA 10). Além disso, a Bayer divulgou em O Farmacêutico 

Brasileiro sistemas de bonificação e sorteios para os farmacêuticos que adquirissem uma 

determinada quantidade de medicamentos como a Bayaspirina e a Instantina, práticas 

explicitamente comerciais e extremamente contrárias ao modelo ético-científico de 

propaganda. 

Os modelos de propaganda ético-científico, popular e comercial que coexistiram 

nas páginas de O Farmacêutico Brasileiro tinham como objetivo convencer a classe 

farmacêutica a propagar os medicamentos produzidos e comercializados pela Bayer. 

Contudo, a tarefa de persuadir os farmacêuticos se confrontava com certos interesses 

constitucionais da classe farmacêutica brasileira. Em parte, este conflito de interesses 

estava relacionado ao fato de a categoria estar vinculada, nas primeiras décadas do século 

XX, a um movimento de valorização da indústria farmacêutica nacional. Neste sentido, em 

1928, os farmacêuticos reunidos no II Congresso Brasileiro de Farmácia realizado na 

cidade de São Paulo aprovaram uma moção de apelo para que, em igualdade de condições 

com os medicamentos estrangeiros, os médicos prescrevessem preferencialmente 

especialidades farmacêuticas de origem nacional (GADELHA, 1982: 100). De acordo com 

Paulo Gadelha, os farmacêuticos algumas vezes acusaram os médicos de xenofilia por 

preferirem geralmente os medicamentos estrangeiros em detrimento das especialidades 

farmacêuticas nacionais. A preocupação da classe farmacêutica com a preferência dos 

médicos pelos medicamentos de origem estrangeira levou inclusive a Associação Brasileira 

de Farmacêuticos a constituir “uma comissão para proceder a extenso inquérito no meio 

médico sobre as deficiências porventura existentes na indústria farmacêutica nacional” 

(BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 8, 1931: 35). 

Conforme a interpretação de Paulo Gadelha, anteriormente mencionada, a preferência dos 

médicos pelos medicamentos produzidos por indústrias farmacêuticas estrangeiras estava 
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diretamente relacionada, sobretudo à diferença entre as estratégias de comercialização dos 

laboratórios nacionais e estrangeiros.   

A valorização da indústria farmacêutica nacional por parte da classe farmacêutica 

estava vinculada ao contexto brasileiro de exaltação do nacionalismo característico das 

primeiras décadas do século XX, especialmente a partir do ano de 1930 (SIGOLO, 1995: 

100). Como foi previamente citado, o início da chamada Era Vargas (1930-1945) fez com 

que o estado passasse a conduzir uma política voltada para o desenvolvimento da 

industrialização do Brasil que ganhou contornos legais e ideológicos (CYTRYNOWICZ, 

STUCKER, 2007: 75). Deste modo, a valorização da indústria farmacêutica nacional 

estava relacionada a ideais patrióticos, já que o desenvolvimento da indústria de 

medicamnetos no Brasil auxiliaria o progresso econômico e científico do país. Entretanto, 

em regra, a exaltação da indústria farmacêutica nacional não provocou necessariamente o 

repúdio à indústria farmacêutica estrangeira, mas, ao contrário, os grandes laboratórios 

estrangeiros como a Bayer serviam muitas vezes como exemplos a serem seguidos para os 

laboratórios nacionais31. Neste sentido, um artigo publicado no periódico da Associação 

Brasileira de Farmacêuticos acerca das impressões de viagem de um associado à Europa 

relatava a seguinte percepção a respeito do funcionamento das fábricas germânicas Bayer e 

Merck: “Tudo ali agrada, pela ordem, disciplina, concatenação do trabalho, parecendo que 

aquele exército de químicos, auxiliares e operários é uma máquina, cuja marcha obedece a 

um ritmo invariável” (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, 

n°6, 1929: 20). Deste modo, a valorização da indústria nacional não se constituiu em um 

obstáculo tão sério para a tarefa da Bayer de convencer os farmacêuticos brasileiros a se 

tornarem propagadores dos medicamentos produzidos e comercializados pela companhia 

industrial alemã. 

O conflito mais contundente entre os objetivos mercadológicos da Bayer e da 

indústria farmacêutica como um todo e os interesses de classe da categoria farmacêutica 

brasileira estava relacionado à concepção geralmente negativa que os farmacêuticos 

possuíam acerca da excessiva proliferação dos medicamentos industrializados. O 

desenvolvimento da indústria farmacêutica, sobretudo a partir da década de 1920, 

transformou o modo de produção e comercialização de medicamentos e consolidou o 

consumo das especialidades farmacêuticas fabricadas industrialmente em detrimento dos 
                                                           
31 Esta é ao menos a impressão causada através da análise do periódico da Associação Brasileira de 
Farmacêuticos, principal órgão da classe farmacêutica no distrito federal do Rio de Janeiro, que inclusive 
tinha a Bayer como um dos principais anunciantes. 
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medicamentos produzidos artesanalmente. Por sua vez, a proliferação dos medicamentos 

industrializados provocou alterações, mais ou menos significativas, tanto na prática médica 

quanto na prática farmacêutica. 

Como já foi mencionado anteriormente, do ponto de vista da prática médica, o 

desenvolvimento da indústria de medicamentos converteu os médicos cada vez mais em 

prescritores de especialidades farmacêuticas em vez de formuladores de medicamentos 

artesanais (SIGOLO, 1995: 80). Mas, apesar de provocar a decadência da “arte” de 

formular, o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a proliferação dos medicamentos 

industrializados não representaram grande ameaça para a classe médica brasileira, já que 

os médicos, pelo menos na teoria, continuaram a possuir o monopólio da prescrição de 

medicamentos. 

Por outro lado, do ponto de vista da prática farmacêutica, o desenvolvimento da 

indústria de medicamentos transformou os farmacêuticos cada vez mais em comerciantes 

de especialidades farmacêuticas em vez de manipuladores de medicamentos artesanais. 

Destarte, o desenvolvimento da indústria farmacêutica e a proliferação dos medicamentos 

industrializados provocaram a decadência das “artes” de formular e manipular e, assim, 

representaram uma grave ameaça para a prática farmacêutica. O declínio da formulação e 

manipulação de medicamentos modificou radicalmente a prática farmacêutica ao excluir o 

caráter artesanal e científico do trabalho do profissional de farmácia e, consequentemente, 

resumir o farmacêutico a um mero negociante de medicamentos industrializados (EDLER, 

2006:119). De acordo com as palavras de Renata Sigolo, “a transformação na maneira de 

produzir o medicamento, agora industrializado em larga escala, modificou a relação do 

farmacêutico com o produto de seu trabalho, já que o medicamento industrializado não 

carregava mais a assinatura do ‘farmacêutico-boticário’”. (SIGOLO, 1995: 73). Deste 

modo, segundo a autora, os farmacêuticos passaram a vivenciar uma verdadeira crise de 

identidade profissional, já que não enxergavam mais a necessidade de seu saber 

especializado para a execução da atividade farmacêutica. 

Diante disso, a classe farmacêutica procurou combater a excessiva proliferação dos 

medicamentos industrializados notadamente através da tentativa de convencer os médicos 

a prescreverem, sempre que possível, fórmulas medicamentosas para serem manipuladas 

artesanalmente pelos farmacêuticos. De acordo com a concepção de muitos farmacêuticos, 

os médicos eram um dos principais responsáveis pela propagação dos medicamentos 

industrializados e, em função disso, eram constantemente alvos de críticas e apelos da 
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classe farmacêutica, como está expresso em um artigo sobre “a decadência da arte de 

formular” publicado no periódico da Associação Brasileira de Farmacêuticos: 

 

A indústria farmacêutica dá hoje ao médico remédios adredemente preparados em 
grosso para todas as doenças, para todos os casos imagináveis! E deste modo o 
médico vai abandonando dia a dia a nobre arte de formular. Hoje raríssimo é o 
médico que faz uma receita especialmente para um dado cliente; prescreve-lhe um 
dos sem número de preparados industrializados e que se propõem a curar todas as 
enfermidades. É a vertigem do progresso! (...) Achamos entretanto que é um erro 
prejudicial à causa da medicina e ao próprio médico o abandono da arte de 
formular necessária e indispensável em certos casos para que possa ainda haver 
uma distinção entre o médico propriamente dito e o curandeiro ou ensinador de 
medicamentos (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
FARMACÊUTICOS, n° 4, 1934: 151). 

 

Entretanto, a luta dos farmacêuticos contra a proliferação dos medicamentos 

industrializados era uma causa extremamente inglória, pois tanto os médicos como os 

consumidores leigos preferiam cada vez mais as especialidades farmacêuticas fabricadas 

industrialmente em vez dos medicamentos produzidos artesanalmente. A preferência da 

classe médica pela prescrição das especialidades farmacêuticas estava vinculada inclusive, 

entre outras razões, à tentativa de desqualificar cientificamente a prática farmacêutica no 

contexto do embate entre médicos e farmacêuticos pelo monopólio sobre as práticas 

curativas (GADELHA, 1982: 97) 

 De qualquer maneira, a “vertigem do progresso”, ou melhor, o desenvolvimento da 

indústria farmacêutica e a proliferação dos medicamentos industrializados modificaram 

inelutavelmente a prática farmacêutica. Deste modo, como foi supracitado, o farmacêutico 

passou a exercer cada vez mais o papel de vendedor de especialidades farmacêuticas 

enquanto a farmácia passou a possuir crescentemente as características de um 

estabelecimento comercial especializado na distribuição de medicamentos industrializados 

(EDLER, 2006: 99). De acordo com Flávio Edler, neste contexto, muitas farmácias 

aderiram ao contestado modelo da drugstore norte-americana, que, além de comercializar 

especialidades farmacêuticas, vendia produtos de beleza, alimentação e utilidades do lar. 

 Diante do processo inexorável de transformação da prática farmacêutica e da crise 

de identidade que esta mudança provocava no profissional de farmácia, a classe 

farmacêutica recorreu a determinados recursos retóricos que tinham como objetivo 

fortalecer a imagem do profissional de farmácia e refutar a idéia amplamente disseminada 

de que o farmacêutico era um comerciante como os demais. Deste modo, a classe 
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farmacêutica procurou enfatizar o caráter especializado da atividade farmacêutica e 

enaltecer o papel de manipulador de medicamentos que os farmacêuticos cada vez menos 

exerciam. Neste sentido, um artigo publicado no periódico da Associação Brasileira de 

Farmacêuticos afirmava sobre o profissional de farmácia que: 

 

Seu estabelecimento é um laboratório onde são aplicados com inteligência, 
honestidade e eficiência numerosos conhecimentos, adquiridos nos diversos anos 
de estudo em uma escola superior. (...) Eis a grande diferença entre o comércio 
exercido pelo farmacêutico e o comércio exercido pelos sapateiros, açougueiros, 
donos de casas de artigos para homens, quitandeiros, droguistas etc. (...) Deles não 
são exigidos maiores conhecimentos do que alguns princípios de matemática 
comercial. (...) Deles não se exige nenhum diploma de escola superior (BOLETIM 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 2, 1940: 33). 

 

De acordo com o discurso da classe farmacêutica presente no periódico da Associação 

Brasileira de Farmacêuticos, o conhecimento especializado do profissional de farmácia 

seria importante até mesmo para a comercialização de medicamentos industrializados que, 

em razão de suas características específicas, não poderiam ser comparados a qualquer 

outro tipo de mercadoria vendida no comércio comum: 

Todos os produtos que o farmacêutico vende, mesmo aqueles que no seu 
laboratório não sofrem transformação, tem de ser controlados por ele, tanto do 
ponto de vista de sua identicidade, como do grau de sua pureza. E este controle (...) 
só pode ser exercido por quem possua os conhecimentos técnicos para o fazer. (...) 
Entre a função do farmacêutico e do comerciante cava-se um abismo: enquanto o 
primeiro tem delimitar suas atribuições à preparação, ensaio, dosagem, 
identificação dos medicamentos que prepara ou que compra para vender, e lhe é 
vedado ter nas suas farmácias produtos para venda, estranhos à sua arte, o 
comerciante pode vender sem restrição tudo o que interessa ao seu negócio para 
cujo exercício não precisa de possuir qualquer título acadêmico (BOLETIM DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 5, 1941: 310). 

 

A valorização da profissão farmacêutica e a distinção entre o farmacêutico e o comerciante 

em geral eram realizadas não somente por intermédio da ostentação do caráter 

especializado do exercício da farmácia, mas também através da ênfase em determinados 

aspectos supostamente pertinentes à prática farmacêutica como o sacerdócio, o 

humanismo, a ética, a amizade, a bondade, a simpatia, a paciência e o sacrifício, entre 

outros. Neste sentido, dois artigos publicados no periódico da Associação Brasileira de 

Farmacêuticos seguiam basicamente a mesma linha de pensamento. O primeiro sobre “a 
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importância social do farmacêutico” afirmava: “poucas carreiras, talvez nenhuma, obrigam 

a maior abnegação, trazem maiores sacrifícios, requerem maior ética profissional” 

(BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 9, 1941: 

512). Já o segundo acerca da “missão do farmacêutico” complementava:  

 

Raras tarefas serão, no entretanto, tão humanitárias na face da terra como a desses 
abnegados apóstolos, que atravessam toda uma vida de vissitudes, de renúncia, de 
trabalho fatigante, no recesso anônimo de um laboratório, posto atrás de um balcão, 
cujo movimento incessante não chega, quase nunca, a exiguidade da féria 
comercial.  (...) A simpatia que envolve, de ordinário, essa figura estandardizada 
em paciência e bondade bíblicas, faz do profissional da farmácia não um 
comerciante, cujo contato com o público não transcenda do negócio que os 
aproxima, mas o depositário da confiança material e moral da sua clientela, o 
amigo dedicado das horas adversas e o conselheiro vigilante que zela pelo bem 
alheio (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, 
n° 1, 1933: 1). 

 

Além disso, a importância social do farmacêutico estaria relacionada ainda ao fato de o 

profissional de farmácia ser um agente propagador da ciência e da saúde, sobretudo pelo 

interior do Brasil. Neste sentido, outro artigo publicado no periódico da associação de 

farmacêuticos assegurava que o farmacêutico “colabora ainda para o bem estar e a saúde 

da população, especialmente no interior do país, educando e instruindo o povo nos bons 

preceitos higiênicos” (BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

FARMACÊUTICOS, n° 2, 1940: 33). 

 A exaltação de inúmeros aspectos supostamente pertinentes à prática farmacêutica 

era uma tentativa retórica da categoria de fortalecer a identidade profissional do 

farmacêutico, que havia sido abalada em virtude das consequências do desenvolvimento da 

indústria de medicamentos. Deste modo, a tarefa da Bayer de convencer o público 

farmacêutico a se tornar propagador dos medicamentos produzidos e comercializados pela 

companhia alemã precisou enfrentar o dilema intrínseco à relação entre a indústria de 

medicamentos e a classe farmacêutica brasileira. De tal modo, com o objetivo de 

conquistar a preferência do público farmacêutico, a Bayer converteu O Farmacêutico 

Brasileiro, em parte, em uma publicação voltada para a exaltação da prática farmacêutica. 

Desta maneira, muitos artigos e anúncios publicados no periódico recorreram a recursos 

retóricos, similares aqueles utilizados pela classe farmacêutica em publicações da própria 
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categoria, que tinham como finalidade valorizar a imagem do profissional de farmácia e 

distinguir os farmacêuticos dos demais comerciantes. 

Neste sentido, a Bayer veiculou em O Farmacêutico Brasileiro uma campanha 

publicitária composta por inúmeros anúncios que se destinavam principalmente à exaltação 

de certas características supostamente pertinentes à prática farmacêutica para demonstrar, 

sobretudo que o farmacêutico “não é apenas um negociante”32. “O farmacêutico é um 

negociante, sim, e com muita honra; mas não apenas um negociante. Além da parte 

científica da sua profissão há a considerar o seu aspecto, por assim dizer, sacerdotal.” 

(FIGURA 11). Portanto, uma das características da prática farmacêutica enaltecidas pela 

Bayer era o caráter científico ou especializado da profissão, de maneira contraditória, 

justamente o aspecto que era mais afetado pela propagação dos medicamentos 

industrializados. Deste modo, alguns anúncios, contraditoriamente, procuravam 

demonstrar os farmacêuticos como manipuladores de medicamentos, apesar da intenção da 

Bayer de transformar os profissionais de farmácia cada vez mais em propagadores dos 

medicamentos industrializados produzidos e comercializados pela empresa (FIGURA 12 e 

13). De acordo com um anúncio veiculado em O Farmacêutico Brasileiro, o conhecimento 

especializado do farmacêutico seria importante tanto para a o exercício da arte de 

manipular como para a tarefa de comercializar especialidades farmacêuticas. “Também ao 

vender um preparado, ainda é o farmacêutico que chama a atenção do seu freguês para o 

perigo de certas drogas duvidosas e aconselha o uso de medicamentos acreditados e 

justamente afamados como os que trazem a Cruz Bayer” (O FARMACÊUTICO 

BRASILEIRO, n° 31, 1933). 

Além do caráter científico e especializado da prática farmacêutica, muitos anúncios 

veiculados em O Farmacêutico Brasileiro enalteciam o aspecto sacerdotal do exercício da 

farmácia que colocava o farmacêutico em paridade com outros importantes personagens da 

vida social das cidades, em especial aquelas do interior do Brasil, como o médico e o 

vigário (FIGURA 14). Neste sentido, o farmacêutico era geralmente representado como 

um aliado ou mesmo um substituto ocasional do médico na luta contra as mais diversas 

enfermidades (FIGURAS 15 e 16). O caráter sacerdotal da prática farmacêutica era 

comumente relacionado aos sacrifícios que a tarefa de servir ao próximo impunha aos 

                                                           
32 A mesma campanha publicitária foi veiculada no Boletim da Associação Brasileira de Farmacêuticos. 
Além disso, pouco depois, no mesmo periódico, o laboratório nacional Instituto Medicamenta veiculou uma 
série de anúncios muito similares aos reclamos da Bayer que tinham como objetivo exaltar a prática 
farmacêutica e, ao mesmo tempo, propagar especialidades farmacêuticas. 
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farmacêuticos. Deste modo, o farmacêutico seria um “relógio sem ponteiros” disposto 

sempre a deixar seu leito de sono e “abrir o seu estabelecimento para preparar uma fórmula 

ou fornecer um remédio que alivie o sofrimento do enfermo.” (FIGURAS 17 e 18). 

De modo geral, a exaltação da prática farmacêutica realizada em O Farmacêutico 

Brasileiro, apesar do objetivo implícito de convencer os farmacêuticos a se tornarem 

propagadores dos medicamentos Bayer, ia ao encontro dos anseios da classe farmacêutica 

pela valorização do exercício da farmácia. O recurso à valorização da prática farmacêutica, 

assim como outros inúmeros recursos publicitários utilizados em O Farmacêutico 

Brasileiro e na Revista Terapêutica, foi muito provavelmente resultado da influência de 

cientistas brasileiros que prestaram serviços para a Bayer em funções relacionadas à 

propaganda ética. De maneira geral, estes cientistas auxiliaram a propagação dos 

medicamentos Bayer entre o público médico e farmacêutico, pois conheciam os anseios, 

necessidades, hábitos e preferências de ambas as categorias. Contudo, ao mesmo tempo em 

que auxiliaram os objetivos mercadológicos da Bayer, alguns cientistas brasileiros 

aproveitaram determinados recursos disponibilizados pela companhia farmacêutica 

germânica para concretizarem uma série de interesses pessoais e profissionais. 
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FIGURA 1 
 
 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 1, 1926. 
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FIGURA 2 
 

 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 3, 1926. 
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FIGURA 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 6, 1927. 
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FIGURA 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 3, 1926. 
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FIGURA 5 
 

 

 

 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 6, 1927. 
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FIGURA 6 
 

 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 3, 1926. 
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FIGURA 7 
 
 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 21, 1931. 
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FIGURA 8 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 24, 1931: 47. 
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FIGURA 9 
 

 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 42, 1936: 45. 
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FIGURA 10 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 5, 1927: 13. 
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FIGURA 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro, n° 54, 1939.  
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FIGURA 12 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 51, 1938: 49. 
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FIGURA 13 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 50, 1938. 
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FIGURA 14 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 42, 1936. 
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FIGURA 15 
 

 

 

 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 31, 1933. 
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FIGURA 16 
 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 49, 1938. 
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FIGURA 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 61, 1941. 
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FIGURA 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 32, 1933. 
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CAPÍTULO 5 – DIFUSÃO E RECEPÇÃO CIENTÍFICA NA REVISTA TERAPÊUTICA E 

EM O FARMACÊUTICO BRASILEIRO: RENATO FERRAZ KEHL ENTRE A 

PROPAGAÇÃO COMERCIAL E CIENTÍFICA ALEMÃ E A CONCRETIZAÇÃO DE 

OBJETIVOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS ATRAVÉS DOS PERIÓDICOS BAYER 

 

 

A proliferação dos medicamentos Bayer no mercado brasileiro estava sujeita, em 

parte, à atuação de médicos e farmacêuticos locais como propagadores das especialidades 

farmacêuticas produzidas e comercializadas pela companhia industrial alemã. Diante disso, 

para conquistar a preferência de médicos e farmacêuticos brasileiros, a Bayer elaborou e 

executou inúmeras estratégias de comercialização destinadas exclusivamente para estes 

públicos especializados. Dois exemplos de estratégias comerciais voltadas para o público 

médico e para o público farmacêutico no Brasil foram, respectivamente, os periódicos 

Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. 

Para elaborar e executar algumas estratégias de comercialização no Brasil, a Bayer 

contou muitas vezes com a colaboração de cientistas locais que prestaram serviços para a 

indústria farmacêutica alemã. De maneira geral, os cientistas brasileiros a serviço da 

companhia industrial germânica conheciam os hábitos, necessidades e preferências de 

médicos e farmacêuticos locais e, deste modo, auxiliaram a criação e implementação de 

estratégias comerciais para a promoção dos medicamentos Bayer adequadas às demandas 

dos públicos médico e farmacêutico brasileiros. Neste sentido, o personagem da 

comunidade científica brasileira que mais se destacou foi o médico, farmacêutico e 

eugenista Renato Ferraz Kehl, que, ao longo de sua trajetória como funcionário da Bayer, 

dirigiu os periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. De modo geral, a 

atuação de Renato Kehl a frente das publicações legitimou a propagação dos 

medicamentos Bayer e a difusão da ciência alemã realizadas pelos periódicos entre as 

classes médica e farmacêutica brasileiras, já que o eugenista era uma prestigiosa autoridade 

científica reconhecida por ambas as categorias.  

Renato Ferraz Kehl foi contratado no ano de 1924 pela Chimica Industrial Bayer 

Meister Lucius, sucursal no Rio de Janeiro da indústria farmacêutica alemã Bayer, em 

princípio, para exercer a função técnica de controlador da fabricação e da manutenção da 

armazenagem dos medicamentos produzidos pela companhia industrial. De acordo com a 

legislação brasileira da época, a execução desta função deveria ser realizada 
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obrigatoriamente por um farmacêutico diplomado no Brasil, e Renato Kehl possuía 

formação acadêmica tanto em farmácia quanto em medicina. Além disso, a contratação de 

Renato Kehl está possivelmente relacionada ao fato de o médico-farmacêutico possuir 

ascendência alemã e, além disso, dominar o idioma germânico. Entretanto, o principal fator 

que levou a Bayer a convidar Renato Kehl para prestar serviços à companhia foi 

certamente o prestígio que o médico-farmacêutico possuía nos círculos científico, 

intelectual e político brasileiros, “mormente no âmbito da eugenia”, que inclusive 

“ultrapassava os limites de sua pátria” 33. 

O prestígio de Renato Kehl entre os grupos de cientistas, intelectuais e políticos 

brasileiros e quiçá internacionais, que estava relacionado especialmente às suas realizações 

no campo da eugenia34, começou a ser estabelecido no final da década de 1910, muito 

antes do início da relação de Kehl com a Bayer. Em 1917, Renato Kehl iniciou sua “missão 

política” como propagandista da ciência eugênica, atividade que exerceu exaustivamente 

por pelo menos duas décadas e que lhe rendeu o título de “pai da eugenia no Brasil”, 

atribuído pelo renomado escritor brasileiro Monteiro Lobato (SOUZA, 2006: 65). Neste 

mesmo ano, o eugenista apresentou sua primeira conferência diretamente relacionada ao 

tema da eugenia, realizada na Associação Cristã de Moços da cidade de São Paulo. Meses 

depois, em 15 de janeiro de 1918, Renato Kehl participou da fundação da Sociedade 

Eugênica de São Paulo, primeira sociedade de eugenia na América Latina e terceira em 

todo o mundo, na qual ocupou o cargo de Secretário Geral. Contudo, no ano seguinte, em 

1919, Renato Kehl se mudou para a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, 

acontecimento que, em parte, desmobilizou o movimento eugênico paulista e precipitou o 

fim precoce da Sociedade Eugênica de São Paulo (STEPAN, 2004: 341).  

Na cidade do Rio de Janeiro, o ex-secretário geral da sociedade paulista de eugenia 

continuou exercendo intensamente a atividade de propagandista da ciência eugênica, 

inicialmente, através de panfletos, livros e debates muitas vezes divulgados na imprensa 

carioca por intermédio de periódicos médicos e jornais de grande circulação. Renato Kehl 

não conseguiu organizar uma nova sociedade eugênica na capital federal, mas, a partir de 

                                                           
33 Os dados acerca da contratação de Renato Ferraz Kehl pela Bayer e sobre a trajetória do farmacêutico, 
médico e eugenista na empresa foram obtidos através de um relatório a propósito das atividades da 
companhia farmacêutica alemã no Brasil. O relatório foi encontrado nos arquivos da Bayer na cidade de 
Leverkusen, fichado e traduzido por intermédio do já citado projeto de pesquisa coordenado por Magali 
Romero Sá (SÁ et al., 2009). 
34 De acordo com Nancy Stepan, a eugenia é, por definição, a ciência do aprimoramento racial. Mas, apesar 
disso, existiram diferentes correntes interpretativas acerca da ciência eugênica (STEPAN, 2004). 
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1922, encontrou abrigo institucional para propagar a eugenia na recém criada Liga 

Brasileira de Higiene Mental, da qual se tornou membro efetivo ativamente participante. 

Portanto, entre o final da década de 1910 e o início da década de 1920, tanto em São Paulo 

quanto no Rio de Janeiro, Renato Kehl atuou intensamente em sua “missão” de propagar a 

eugenia e consolidar o movimento eugênico brasileiro, transformando-se, já neste período, 

no principal representante da eugenia no Brasil. De acordo com Vanderlei Souza, ao longo 

de sua trajetória, Renato Kehl acionou uma série de estratégias intelectuais e políticas com 

o objetivo de gerar uma estreita identidade entre o seu nome e a ciência eugênica para, 

deste modo, acumular “capital simbólico”35 e, consequentemente, obter “reconhecimento, 

prestígio e ascensão social e intelectual entre seus pares e o público mais amplo” (SOUZA, 

2006: 67). De tal maneira, na medida em que a eugenia se consolidasse nos âmbitos da 

ciência e da política no Brasil, Renato Kehl acumularia cada vez mais prestígio e 

ascenderia intelectualmente e socialmente. 

O início da atividade de Renato Kehl como propagandista da ciência eugênica no 

Brasil coincidiu com um contexto nacional extremamente favorável à incorporação da 

eugenia pelos públicos intelectual e político. Nas primeiras décadas do século XX, a 

intelectualidade brasileira estava genericamente associada a preocupações de cunho 

nacionalista acerca das “questões sociais” que impediam o desenvolvimento da civilização 

no Brasil. Neste período, especialmente a partir da década de 1910, alguns grupos de 

intelectuais procuraram explicar o suposto atraso civilizacional brasileiro por intermédio de 

interpretações de caráter histórico e sociológico em substituição às pressuposições 

anteriormente predominantes pautadas pelo determinismo climático e racial. Como elucida 

Sérgio Carrara, neste momento, algumas parcelas da intelectualidade se empenharam em 

reformular idéias há tempos estabelecidas com o objetivo de reposicionar o Brasil no 

conjunto das nações civilizadas, ou melhor, no chamado “concerto das nações” 

(CARRARA, 2004: 430).  

Nesta conjuntura, os intelectuais vinculados ao movimento sanitarista exerceram 

um importante papel simbólico na tentativa de elevar o Brasil ao status de nação civilizada 

(SANTOS, 1985). A partir dos conhecimentos médicos acerca do estado de saúde e das 

                                                           
35 Vanderlei Souza utiliza o conceito de “capital simbólico” em diálogo com a obra de Pierre Bourdieu, que 
define o conceito como  “uma forma de propriedade reconhecida pelos agentes sociais como carregada de 
valor e efeitos simbólicos” (SOUZA, 2006). Para melhor apreender o emprego do conceito de “capital 
simbólico” é importante compreender que Pierre Bourdieu define o universo da ciência como “um campo 
social como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses 
e lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas específicas” (BOURDIEU, 1983: 122).  
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condições sanitárias da população brasileira, revelados publicamente em meados da década 

de 1910, os intelectuais ligados ao movimento sanitarista passaram a afirmar que o atraso 

civilizacional do Brasil não estava relacionado a condições raciais e climáticas 

previamente determinadas, mas sim ao estado geral de enfermidade e abandono no qual 

grande parcela da população se encontrava. “O brasileiro era indolente, preguiçoso e 

improdutivo porque estava doente e abandonado pelas autoridades políticas. Redimir o 

Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo” (LIMA; HOCHMAN, 1996). Deste modo, a partir da 

identificação da doença como a principal razão para o atraso civilizacional brasileiro, o 

movimento sanitarista indicava que a ciência médica, principalmente por intermédio do 

saneamento e da higiene, poderia ser o principal instrumento de redenção da população 

brasileira e de reinserção do Brasil no concerto das nações civilizadas. A constatação de 

que a ciência médica poderia viabilizar a civilização no Brasil tornou o movimento 

sanitarista bastante popular entre grupos intelectuais e políticos nas primeiras décadas do 

século XX. 

Neste contexto de popularidade da ciência médica e especialmente do sanitarismo, 

os partidários da eugenia encontraram um campo prolífico para a propagação da ciência do 

aprimoramento racial. A partir de meados da década de 1910, a eugenia foi amplamente 

acolhida pela intelectualidade brasileira em função da proximidade inicial de suas idéias 

com os pressupostos do movimento sanitarista. De acordo com Nancy Stepan, neste 

momento, os grupos políticos e intelectuais brasileiros muitas vezes compreenderam a 

eugenia como uma espécie de extensão do já consagrado sanitarismo. (STEPAN, 2004: 

350). Esta interpretação acerca da eugenia no Brasil estava relacionada à influência das 

teorias “neolamarkistas” sobre o movimento eugênico brasileiro. Segundo a avaliação de 

Nancy Stepan, “como a eugenia lamarkiana não traçava uma dicotomia entre natureza e 

cultura poder-se-ia presumir que melhorias na formação implicariam melhor adequação 

hereditária ao longo do tempo”. Deste modo, o modelo de eugenia inicialmente propagado 

no Brasil, assim como na maior parte da América Latina, se adequava perfeitamente às 

premissas do sanitarismo, pois, em função de uma visão “positiva” da ciência eugênica, 

apregoava que a execução de medidas sanitárias e higiênicas poderia aprimorar os 

caracteres hereditários que seriam transmitidos para as futuras gerações de brasileiros. 

Neste momento, portanto, sanear corresponderia a eugenizar. 

A proximidade entre os pressupostos da eugenia e do sanitarismo permitiu que a 

ciência do aprimoramento racial alcançasse grande popularidade entre os círculos 
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intelectuais e políticos brasileiros, ao mesmo tempo em que Renato Kehl, como principal 

liderança do movimento eugênico no Brasil, ampliava sua rede de contatos e acumulava 

cada vez mais prestígio intelectual e político. De acordo com Vanderlei Souza, nos 

primeiros anos da década de 1920, Renato Kehl procurou consolidar sua relação intelectual 

com os médicos ligados ao movimento sanitarista, em certa medida, como uma estratégia 

de acumulação de autoridade e de concretização dos seus interesses intelectuais e políticos 

(SOUZA, 2006: 97). Ainda no final da década de 1910, o prestígio acumulado por Renato 

Kehl e suas conexões com o movimento sanitarista renderam ao eugenista a nomeação 

para exercer a função de médico auxiliar da Comissão Médica do Serviço de Profilaxia 

Rural do Distrito Federal. Segundo a avaliação de Vanderlei Souza, a indicação de Renato 

Kehl para o cargo teria sido resultado do estreito contato intelectual estabelecido entre o 

eugenista e Belisário Penna, na época uma das principais lideranças do movimento 

sanitarista e diretor do Serviço de Profilaxia Rural. Já em dezembro de 1920, um mês após 

o seu casamento com a filha de Belisário Penna, Eunice Penna, Renato Kehl foi convidado 

para organizar o serviço de propaganda e educação higiênica da Inspetoria da Lepra e 

Doenças Venéreas vinculada ao recém criado Departamento Nacional de Saúde Pública.  

O prestígio de Renato Kehl como principal liderança do movimento eugênico no 

Brasil rendeu ao eugenista não apenas a nomeação para cargos em instituições de saúde 

pública como também o reconhecimento de importantes instituições de classe como a 

Associação Brasileira de Farmacêuticos e principalmente a Academia Nacional de 

Medicina. Em 26 de abril de 1929, Renato Kehl foi recebido como sócio efetivo da 

Associação Brasileira de Farmacêuticos, em parte, em virtude de “haver sido, no nosso 

meio, o precursor do movimento pela saúde e pela beleza da raça” (BOLETIM DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, n° 5, 1929: 12). Poucos anos 

depois, em 4 de agosto de 1932, “o conhecido publicista, pioneiro da propaganda da 

eugenia no Brasil” foi eleito membro titular da seção de farmácia da Academia Nacional 

de Medicina (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 27, 1932: 20). De acordo com 

Vanderlei Souza, desde meados da década de 1920, Renato Kehl já havia se consolidado 

como o principal representante da eugenia no Brasil e até mesmo na América Latina 

(SOUZA, 2006: 111).  

Como foi anteriormente mencionado, de acordo com o relatório localizado nos 

arquivos da Bayer em Leverkusen, o prestígio científico, intelectual e político de Renato 

Kehl acumulado enquanto principal liderança do movimento eugênico no Brasil foi o 
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principal motivo que levou o eugenista a ser convidado em 1924 pela companhia 

farmacêutica alemã para prestar serviços técnicos à sucursal da empresa localizada na 

cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, conforme informações coletadas por Vanderlei 

Souza, em 1927, Renato Kehl foi alçado ao cargo de diretor médico e chefe de laboratório 

na Chimica Industrial Bayer Meister Lucius, tendo inclusive, neste mesmo ano, solicitado 

seu desligamento do Departamento Nacional de Saúde Pública para se dedicar 

exclusivamente às suas funções na companhia farmacêutica. Entretanto, conforme o 

supracitado relatório acerca das atividades da Bayer no Brasil, apesar da promoção, Renato 

Kehl não conseguiu conquistar na empresa a posição que gostaria de ocupar. Segundo 

consta no relatório, em 1930, na ocasião da visita ao Brasil de W. Rudolf Mann, então 

diretor geral das indústrias Bayer, Renato Kehl teria se empenhado em obter uma função 

efetiva de direção na companhia farmacêutica, mas sua aspiração teria malogrado em 

função da posição contrária de Hermann Kaeble, na época gerente geral da Chimica 

Industrial Bayer Meister Lucius36. Ainda de acordo o relatório, este episódio teria gerado 

um “rancor silencioso” em Renato Kehl, que se revelaria posteriormente, na ocasião da 

Segunda Guerra Mundial, quando o eugenista não teria realizado qualquer esforço para 

auxiliar os funcionários alemães da Bayer, entre os quais se encontrava Hermann Kaeble, 

que haviam sido aprisionados no Rio de Janeiro pelo governo brasileiro em decorrência do 

rompimento das relações entre Brasil e Alemanha. 

De qualquer maneira, durante o período no qual prestou serviços à Chimica 

Industrial Bayer Meister Lucius (1924-1944), por iniciativa da empresa ou mesmo do 

próprio eugenista, Renato Kehl executou destacadamente as funções de articulista e diretor 

dos periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. Como foi previamente 

alegado, a atuação de Renato Kehl a frente das publicações legitimou a propagação 

comercial dos medicamentos Bayer e a difusão da ciência alemã realizadas por intermédio 

dos periódicos. Contudo, apesar de estar relacionada aos interesses mercadológicos da 

Bayer, a atividade de Renato Kehl como articulista e diretor da Revista Terapêutica e de O 

Farmacêutico Brasileiro possibilitou ao eugenista um importante espaço para a 

propagação da ciência eugênica entre os públicos médico e farmacêutico.  

                                                           
36 Apesar deste episódio, Renato Kehl continuou conquistando importantes posições científicas e econômicas 
na própria Bayer. De acordo com o mesmo relatório, em 1932, o eugenista, ao lado de Hermann Kaeble, se 
tornou administrador e acionista do Instituto Behring de Terapêutica Experimental, fundado no mesmo ano 
na cidade do Rio de Janeiro em parceria com a Chimica Industrial Bayer Meister Lucius. 
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Ao longo do tempo em que prestou serviços à Bayer, Renato Kehl continuou 

exercendo intensamente a missão de propagar a eugenia e procurou manter seu nome 

associado à “ciência da boa geração”, tanto através de sua atuação fora do âmbito da 

indústria químico-farmacêutica quanto por intermédio de sua performance no interior da 

própria companhia industrial. Neste período, o eugenista publicou alguns de seus 

numerosos livros diretamente relacionados ao tema da eugenia que compuseram sua 

vastíssima obra, totalizada em cerca de duas dezenas de publicações. Entre os anos de 1924 

e 1944, Renato Kehl publicou, por exemplo, livros como Bíblia da saúde, Lições de 

eugenia, Sexo e civilização e Por que sou eugenista. Além de publicar inúmeras obras 

relacionadas à ciência eugênica, Renato Kehl dirigiu, entre os anos de 1929 e 1932, o 

periódico Boletim de Eugenia e fundou no ano de 1931 a Comissão Central Brasileira de 

Eugenia. Além disso, no exercício de suas funções pela Chimica Industrial Bayer Meister 

Lucius, Renato Kehl propagou intensamente a ciência eugênica por intermédio dos 

periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. 

Como foi anteriormente previamente ilustrado, a Revista Terapêutica passou a 

circular no Brasil no ano de 1921 com o objetivo principal de propagar os medicamentos 

Bayer e entre a classe médica brasileira. Em princípio, a redação, impressão e edição da 

revista eram realizadas na sede da Bayer, localizada na cidade de Leverkusen, na 

Alemanha. Inicialmente, o periódico era composto basicamente por artigos de médicos 

estrangeiros, sobretudo alemães, traduzidos para a língua portuguesa e continha pequenas 

inserções locais como notas terapêuticas, obituários e notícias científicas exclusivamente 

veiculadas na edição brasileira. Neste momento inicial, a participação de médicos 

brasileiros nas páginas do periódico ocorria geralmente apenas através da veiculação de 

algumas notas terapêuticas acerca da eficácia de determinados medicamentos Bayer, e foi 

justamente desta maneira que Renato Kehl participou pela primeira vez de um número da 

revista médica. Em 1923, antes mesmo de iniciar suas atividades técnicas na Chimica 

Industrial Bayer Meister Lucius, Renato Kehl escreveu para a Revista Terapêutica sua 

primeira nota acerca do anticético vesical Helmitol. Nos anos seguintes, o eugenista 

redigiu ainda algumas outras notas atestando a eficácia terapêutica de medicamentos Bayer 

como o anti-anêmico Elarson e o anti-oxyurose Butolan, entre outros. 

Em 1927, já ocupando o cargo de diretor médico e chefe de laboratório na Chimica 

Industrial Bayer Meister Lucius, a participação de Renato Kehl como articulista nas 

páginas da Revista Terapêutica começou se tornar cada vez mais frequente. A partir deste 
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ano, o eugenista passou a assinar alguns textos que prestavam homenagens a 

personalidades médicas brasileiras geralmente já falecidas. Entre os baluartes da medicina 

cultuados por estes artigos estiveram os nomes de Pedro de Almeida Magalhães, Francisco 

de Castro, Fernandes Figueira, Azevedo Sodré e Moura Brasil, entre outros. No mesmo 

ano de 1927, a Revista Terapêutica veiculou uma nota bibliográfica divulgando “quatro 

publicações extraordinariamente interessantes da hábil pena do Dr. Renato Kehl” 

(REVISTA TERAPÊUTICA, n° 1, 1927: 32). A divulgação no periódico médico das obras 

Como escolher um bom marido, Como escolher uma boa esposa, Bíblia da Saúde e A cura 

da fealdade indica que, neste momento, Renato Kehl já possuía uma influência maior 

sobre a publicação. A nota bibliográfica publicada na Revista Terapêutica foi a primeira 

referência nas páginas do periódico que associava o nome de Renato Kehl à eugenia, como 

estava descrito na sinopse de um dos livros: “Estritamente científico, em estreito apoio na 

teoria do grande cientista inglês Galton, discorre ele [o autor] sobre a eugenia”. 

Já em 1928, Renato Kehl foi convidado pela Bayer para realizar uma viagem para a 

Alemanha e, entre outras coisas, visitar a sede da companhia farmacêutica na cidade de 

Leverkusen. A excursão foi noticiada na Revista Terapêutica através da recém criada seção 

de “notícias do Brasil”: “Em viagem de férias seguiu para a Alemanha o Dr. Renato Kehl, 

licenciado no Departamento Nacional de Saúde Pública e que, presentemente, ocupa o 

lugar de diretor médico da ‘Chimica Industrial Bayer Meister Lucius’ do Rio de Janeiro” 

(REVISTA TERAPÊUTICA, n° 7, 1928: 235). A excursão de Renato Kehl para a 

Alemanha rendeu para a Revista Terapêutica dois artigos de autoria do eugenista 

intitulados “O Instituto de Eugenia de Berlim” (FIGURA 1) e “A Alemanha vista por um 

médico brasileiro” (FIGURA 2). Como será ressaltado adiante, a viagem de Renato Kehl 

representou um marco em sua trajetória intelectual, pois, em função do contato com os 

pressupostos da “higiene racial” alemã, o eugenista, que até então era partidário de um 

modelo de eugenia positiva, passou a ser adepto de um modelo mais radical de eugenia 

negativa. 

No ano de 1930, a Revista Terapêutica passou a ser editada pela Chimica Industrial 

Bayer Meister Lucius do Rio de Janeiro37. Com o passar do tempo, esta mudança 

possibilitou a Renato Kehl uma maior participação como articulista no periódico e, muito 

                                                           
37 A partir de 1930, a Revista Terapêutica passou a ser veiculada com o seguinte crédito: “Casa editora: A 
Chimica Industrial ‘Bayer Meister Lucius’ Weskott & Cia., Rio de Janeiro. Redação e impressão: I. G. 
Farbenindustrie Aktiengesellshaft, Departamento Farmacêutico Elberfeld, Hoechst a. M. e Leverkusen 
(Alemanha)”. 
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provavelmente, uma maior influência sobre a edição da revista38. Em 1932, o eugenista 

teve publicado nas páginas do periódico o primeiro artigo de sua autoria explicitamente 

relacionado ao tema da eugenia intitulado “Hereditariedade e corpulência” (REVISTA 

TERAPÊUTICA, n° 9/10, 1932: 103). A partir deste momento, a Revista Terapêutica se 

transformou para Renato Kehl cada vez mais em um veículo de propagação da ciência 

eugênica entre a classe médica. No artigo “Apologia da profissão médica”, Renato Kehl 

explicou para o público da revista as razões pelas quais acreditava ser importante a 

propagação da eugenia entre a classe médica, especialmente para os médicos clínicos para 

os quais a Revista Terapêutica majoritariamente se destinava: 

 

A medicina é como um todo uno a lutar pela saúde e contra a doença e a 
degeneração. (...) Todo o médico, pois, deve completar a função clínica com a 
função social, considerando o cliente também como capital social cujo valor e 
rendimento são de interesse para a comunidade. O médico no exercício da clínica é 
um elemento preciosíssimo para elevação e defesa desse ‘capital homem’, como o 
é de combate à proliferação dos fracos, dos degenerados, dos ‘infra-homens’ que 
surgem em um crescente apavorante, complicando a vida da sociedade e pesando, 
terrivelmente, sobre os ombros de sua parte sadia e produtiva (REVISTA 
TERAPÊUTICA, n° 5/6, 1938: 75). 

 

Entre 1932 e 1939, Renato Kehl publicou nas páginas da Revista Terapêutica cerca de 

quinze artigos diretamente relacionados ao tema da eugenia em um conjunto total de 

quarenta e sete números do periódico.  

No ano de 1940, provavelmente em razão da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a 

Revista Terapêutica passou a ser impressa, redigida e editada exclusivamente pela Chimica 

Industrial Bayer Meister Lucius do Rio de Janeiro. Diante disso, Renato Kehl se tornou 

diretor do periódico médico e sua participação como articulista da publicação se 

intensificou ainda mais. Entre os anos de 1940 e 1944, Renato Kehl publicou cerca de 

dezoito artigos diretamente relacionados com a eugenia em um conjunto total de apenas 

treze números do periódico. Contudo, em 1945, a Revista Terapêutica teve sua circulação 

interrompida no Brasil em virtude da liquidação da Chimica Industrial Bayer Meister 

Lucius. 

                                                           
38 Esta mudança aumentou de modo geral a participação articulistas de brasileiros nas páginas da Revista 
Terapêutica, o que, já neste momento, pode ter sido uma transformação gerada pela influência de Renato 
Kehl. Entretanto, a participação de articulistas brasileiros permaneceu genericamente relacionada à 
veiculação de “notas terapêuticas”, com exceção de Renato Kehl que passou a veicular artigos ligados à 
ciência eugênica. 
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 Outro periódico publicado pela Bayer através do qual Renato Kehl propagou 

intensamente a eugenia foi O Farmacêutico Brasileiro, cujo primeiro número foi publicado 

em maio de 1926. O Farmacêutico Brasileiro tinha como finalidade, em parte, propagar os 

medicamentos Bayer entre a classe farmacêutica brasileira. Mas, diferentemente da Revista 

Terapêutica, o periódico farmacêutico foi, desde o início, totalmente publicado pela 

Chimica Industrial Bayer Meister Lucius do Rio de Janeiro. Aliás, a publicação de O 

Farmacêutico Brasileiro foi muito provavelmente idealizada por Renato Kehl, que, desde 

o princípio, desempenhou a função de diretor do periódico. Deste modo, ao contrário do 

que ocorreu com a Revista Terapêutica, Renato Kehl exerceu importante influência sobre o 

perfil de O Farmacêutico Brasileiro desde o primeiro número da publicação. 

 Diante disso, as páginas do periódico foram “quase simetricamente” divididas entre 

a divulgação dos medicamentos Bayer e a propagação da ciência eugênica. A empreitada 

de Renato Kehl a frente de O Farmacêutico Brasileiro contou com a colaboração do 

farmacêutico Caetano Coutinho, que exerceu a função de redator do periódico. A conexão 

entre Renato Kehl e Caetano Coutinho está provavelmente relacionada ao apreço comum 

pela eugenia e ao fato de ambos terem trabalhado no Departamento Nacional de Saúde 

Pública. Em 1931, por exemplo, o nome de Caetano Coutinho constava entre os membros 

da Comissão Central Brasileira de Eugenia recém criada por Renato Kehl. Deste modo, 

ambos os eugenistas aproveitaram a posição que ocupavam a frente de O Farmacêutico 

Brasileiro para propagarem intensamente a ciência eugênica nas páginas do periódico. 

Entretanto, a maioria dos artigos subscritos por Caetano Coutinho não estava 

explicitamente vinculada ao tema da eugenia, pois o redator geralmente assinava apenas os 

editoriais de O Farmacêutico Brasileiro, que normalmente eram voltados para assuntos de 

interesse específico da classe farmacêutica. Por outro lado, Renato Kehl foi um ativo 

articulista do periódico, publicando uma quantidade inumerável de artigos diretamente 

relacionados à temática da ciência eugênica. Além dos artigos de Renato Kehl, O 

Farmacêutico Brasileiro promoveu em suas páginas os livros publicados pelo eugenista, 

que foram divulgados por intermédio de notas bibliográficas, opiniões de leitores ilustres e 

numerosos anúncios comerciais da livraria Francisco Alves (FIGURAS 3, 4 e 5). O 

Farmacêutico Brasileiro serviu ainda como instrumento de colaboração para os estudos 

eugênicos de Renato Kehl, que, certa vez, veiculou na publicação um formulário que 

deveria ser respondido pelos leitores do periódico “para atender ao útil e interessante 
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estudo estatístico” que estava sendo realizado pelo eugenista na Comissão Central 

Brasileira de Eugenia (FIGURA 6). 

 De acordo com Renato Kehl, a importância da propagação da eugenia entre a classe 

farmacêutica estava vinculada ao fato de o farmacêutico prático gozar de enorme 

popularidade entre a população brasileira, sobretudo nas cidades do interior do Brasil. 

 

O farmacêutico (...) numa pequena localidade do interior como no bairro de uma 
grande cidade constitui, em muitas oportunidades, o primeiro lembrado e o 
primeiro procurado, representa quase o centro de gravitação de um núcleo maior ou 
menor de famílias que a ele recorre em muitas ocasiões e a muitos propósitos. (...) 
O farmacêutico constitui uma das mais preciosas alavancas para desviar os fatores 
mórbidos e degenerativos que vem abastardando a nacionalidade. O seu concurso 
seria tão simples quanto valioso, consistindo em aconselhar e a convencer, nas 
ocasiões que ocorrerem, as pessoas que frequentam a sua farmácia para que enviem 
os filhos à escola, para que aprendam a viver com saúde, evitando os males como 
as verminoses, o impaludismo, a sífilis, o alcoolismo (O FARMACÊUTICO 
BRASILEIRO, n° 15, 1929: 19). 

 

 A propagação dos ideais eugênicos em O Farmacêutico Brasileiro, quando ainda 

associados aos pressupostos do sanitarismo, contou inicialmente com a importante 

colaboração do renomado sanitarista Belisário Penna, que, como foi previamente indicado, 

possuía uma relação pessoal e intelectual muito próxima com Renato Kehl. Os quatro 

primeiros números de O Farmacêutico Brasileiro veicularam em sua seção de artigos 

originais quatro textos redigidos por Belisário Penna especialmente para propagar os 

preceitos sanitários entre o público farmacêutico leitor do periódico39. No primeiro artigo 

da série, Belisário Penna explicou a importância da propagação dos princípios do 

sanitarismo entre os farmacêuticos alocados no interior do Brasil: 

 

É geralmente benéfica, e muitas vezes benemérita, a atuação da classe farmacêutica 
no interior do Brasil. (...) São inúmeras as localidades do interior brasileiro, sem 
médico, onde as populações só contam com o farmacêutico, que se vê assim 
forçado a exercer a medicina, o que faz, em geral, com a maior descrição, 
atendendo indistintamente ricos e pobres, e fazendo chamar o médico mais 
próximo da localidade, quando se trata de caso grave. (...) Por força das 
circunstâncias é, pois, notável a sua influência nos meios sociais em que exercem a 
sua atividade. Para que ela seja mais benéfica, mais eficiente, deve o farmacêutico 
adquirir conhecimentos muito exatos de higiene geral e de profilaxia das doenças, 
que castigam a nossa gente, afim de preveni-la contra as numerosas endemias 

                                                           
39 Os títulos dos quatro artigos subscritos por Belisário Penna foram sequencialmente: A classe farmacêutica 
e sua ação no interior do Brasil; A participação do farmacêutico numa Cruzada Santa; Como podem os 
farmacêuticos combater as verminoses; Colaboração dos farmacêuticos no combate a uma calamidade 
nacional. 
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evitáveis, que a aniquilam, entravam e impedem o progresso do Brasil (O 
FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 1, 1926: 2).  

 

O Farmacêutico Brasileiro foi um instrumento de propagação da eugenia entre a classe 

farmacêutica até o ano de 1945, quando, assim como a Revista Terapêutica, a publicação 

foi interrompida em função da supracitada citada liquidação da Chimica Industrial Bayer 

Meister Lucius. 

 De todo modo, a atividade de Renato Kehl a serviço da Chimica Industrial Bayer 

Meister Lucius do Rio de Janeiro, especialmente por intermédio dos periódicos Revista 

Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro, forneceu ao eugenista um importante espaço 

para a propagação da eugenia entre os públicos médico e farmacêutico brasileiros e, 

consequentemente, para a reafirmação da identidade entre o nome de Kehl e a ciência 

eugênica. Ademais, a contratação de Renato Kehl para um cargo remunerado em uma 

indústria químico-farmacêutica “multinacional” concedeu ao eugenista o suporte 

financeiro necessário para a continuação de suas atividades como propagandista da 

“ciência da boa geração” para além do âmbito da companhia industrial. Além de tudo isso, 

como foi mencionado anteriormente, em 1928, Renato Kehl excursionou pela Alemanha a 

convite da Bayer em uma viagem que representou um marco na trajetória intelectual do 

eugenista. 

 De acordo com Vanderlei Souza, a viagem de Renato Kehl para a Alemanha e 

outros países da Europa o colocou em contato com os pressupostos da “higiene racial 

alemã” e, deste modo, provocou uma crescente filiação por parte de Kehl com os 

princípios “radicais” da “eugenia negativa” em vez dos ideais reformistas da “eugenia 

positiva” ou “preventiva” (SOUZA, 2006: 120). Portanto, a partir deste momento, Renato 

Kehl passou a questionar cada vez mais a capacidade regeneradora das medidas sanitárias 

e higiênicas e passou a acreditar efetivamente na eficácia de mecanismos eugênicos mais 

radicais como o controle do matrimônio e da reprodução humana, a restrição da imigração, 

a segregação racial e a esterilização dos indivíduos considerados inaptos para a boa 

geração.  

A modificação conceitual acerca da ciência eugênica operada no pensamento de 

Renato Kehl foi testemunhada pelos periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico 

Brasileiro. No periódico farmacêutico, por exemplo, em 1929, ainda vinculado aos 

pressupostos da eugenia positiva, Renato Kehl escreveu a seguinte definição acerca do 

“que é eugenia”: 
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A nova ciência (...) ensina a respeitar em nós a dignidade humana e a conservar e 
aumentar os nossos patrimônios físicos, morais e intelectuais, preservando-os dos 
fatores disgênicos que degradam e aviltam os indivíduos e, consequentemente a 
descendência. Ela não visa como se supõe apenas as questões condizentes com as 
uniões judiciosas (certamente muito importantes), mas o discernimento e o 
emprego de meios capazes de melhorar as proles, no sentido de constituir 
nacionalidades cada vez melhor dotadas, pela eliminação gradual dos anormais e 
amorais que a sobrecarregam e as infelicitam. Constitui dever comesinho de 
humanidade cada indivíduo procurar ‘melhorar’, para melhorar a 
descendência [sem grifo no original] (O FARMACÊUTICO BRASILEIRO, n° 14, 
1929: 2).  

 

Contudo, posteriormente, no ano de 1935, no mesmo periódico, mas já vinculado aos 

pressupostos da eugenia negativa, Renato Kehl redigiu a seguinte proposição acerca da 

ciência eugênica:  

 

nada, no indivíduo pode substituir as qualidades inatas, isto é, as herdadas, 
sendo fútil tentar desenvolver tais traços do caráter, quando eles faltam nas 
células germinais que lhe deram origem. Em palavras bem simples: quem é 
bom, já nasce feito – ou de tal pai, tal filho se espera. Nestas condições, para 
melhorar um povo, torna-se necessário, entre outras medidas, infundir no espírito 
público a consciência eugênica da reprodução, ou seja, a consciência da 
responsabilidade na procriação. Só deve ter filhos quem está apto para dar 
nascimento a seres bem dotados [grifos no original] (O FARMACÊUTICO 
BRASILEIRO, n° 37, 1935: 3). 

 

 Conforme esclarece Vanderlei Souza, além do contato com os pressupostos da 

higiene racial alemã, a viagem de Renato Kehl para a Alemanha e outros países da Europa 

possibilitou ao eugenista estabelecer contatos com cientistas e instituições vinculadas à 

ciência eugênica, como, por exemplo, o Instituto de Eugenia de Berlim, e, 

consequentemente, formar uma “rede internacional de eugenistas”. Deste modo, de acordo 

com o Vanderlei Souza, a partir da aproximação com os princípios da eugenia negativa e 

da constituição de uma rede internacional de eugenistas, Renato Kehl procurou se afastar 

cada vez mais do movimento sanitarista e estabelecer um espaço mais autônomo para a 

eugenia no campo científico brasileiro. 

Portanto, como foi anteriormente elucidado, por um lado, a atividade de Renato 

Kehl a serviço da Chimica Industrial Bayer Meister Lucius, notadamente a frente dos 

periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro, legitimou a propagação dos 

medicamentos Bayer e da ciência alemã entre as classes médica e farmacêutica brasileiras. 

Deste modo, a contratação de Renato Kehl foi uma estratégia da companhia industrial 
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alemã para a concretização dos objetivos comerciais da empresa no mercado brasileiro. 

Mas, como foi evidenciado, por outro lado, a atividade de Renato Kehl a serviço da Bayer 

concedeu ao eugenista um importante suporte para a propagação eugenia e, 

consequentemente, para a concretização dos objetivos pessoais e profissionais do cientista 

brasileiro. 
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FIGURA 1 
 
 
 

 
 
 
 

Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 11, 1928: 335. 
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FIGURA 2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Revista Terapêutica. Leverkusen: n° 2, 1929: 33. 
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FIGURA 3 
 
 
 

 
 
 
 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 2, 1926: 29. 
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FIGURA 4 
 
 
 

 
 
 
 
 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 23, 1931: 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 
  

FIGURA 5 
 
 
 

 
 
 
 
 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 31, 1933: 44. 
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FIGURA 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O Farmacêutico Brasileiro. Rio de Janeiro: n° 29, 1933: 39. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Ao longo da presente dissertação procurei apresentar os periódicos Revista 

Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro enquanto estratégias de comercialização da 

Bayer no Brasil associadas aos pressupostos da política de propagação do germanismo por 

intermédio da ciência médica característica da conjuntura do entreguerras. Além disso, 

busquei ainda apresentar ambos os periódicos como objetos da relação científica entre 

Brasil e Alemanha, já que, por meio das publicações, cientistas brasileiros legitimaram a 

difusão comercial e científica alemã, ao mesmo tempo em que concretizaram objetivos 

pessoais e profissionais. 

 Como foi esclarecido nos dois primeiros capítulos da dissertação, a publicação e 

circulação da Revista Terapêutica e de O Farmacêutico Brasileiro estava relacionada tanto 

ao contexto alemão de propagação da ciência germânica quanto à conjuntura brasileira de 

elaboração de estratégias de comercialização das indústrias de medicamentos destinadas 

aos públicos médico e farmacêutico. Como foi elucidado no primeiro capítulo, a conclusão 

da Primeira Guerra Mundial causou graves consequências políticas, econômicas e 

científicas para a Alemanha em função das perdas humanas e materiais e das penalidades 

impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. Diante de um quadro de crise generalizada, 

alguns grupos de cientistas alemães colocaram em idealizaram e executaram uma política 

de propagação do germanismo que tinha como objetivo beneficiar a política e a economia 

do país através da propaganda cultural realizada por intermédio da difusão da ciência 

alemã e do intercâmbio científico internacional. Esta política de propagação do 

germanismo por intermédio da ciência, especialmente através da medicina, foi direcionada 

majoritariamente para a América Latina e contou com o suporte da indústria químico-

farmacêutica alemã, que esperava a partir deste apoio e financiamento conquistar ou 

reconquistar mercados para seus produtos como, por exemplo, os mercados dos países 

latino-americanos (REGGIANI, 2005; BOSENBERG, 2006; SÁ et al. 2009; SÁ; SILVA, 

2010). 

 Conforme foi ilustrado no segundo capítulo, ao mesmo tempo em que estava 

relacionada com a política de propagação do germanismo, a indústria químico-

farmacêutica alemã procurava conquistar ou reconquistar o predomínio sobre inúmeros 

mercados, entre os quais estava o mercado latino-americano. No Brasil, por exemplo, após 
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a conclusão da Primeira Guerra Mundial, as companhias farmacêuticas germânicas 

precisaram concorrer em igualdade de condições com os tradicionais laboratórios franceses 

e ingleses, além dos ascendentes laboratórios norte-americanos e brasileiros (FRENKEL, 

1978; TEMPORÃO, 1986, CYTRYNOWCZ; STUCKER, 2007). Contudo, apesar da 

intensa competição “igualitária”, ao longo do período entreguerras, as indústrias químico-

farmacêuticas de origem germânica possuíram preponderância absoluta sobre o mercado 

latino-americano de produtos químicos e farmacêuticos (QUINTANEIRO, 2002). 

Inúmeros fatores contribuíram para a dominação da indústria químico-farmacêuica 

germânica como o desenvolvimento pioneiro da pesquisa industrial e as prescrições 

médicas que conferiam prestígio e legitimidade a certas marcas de origem alemã. 

 Aliás, como foi esclarecido nos segundo e terceiro capítulos, no Brasil, a partir de 

1920, o médico passou a adquirir cada vez mais importância para a indústria farmacêutica 

em virtude da produção e comercialização de medicamentos oriundos de complexos 

processos tecnológicos que aumentavam a relevância do papel do médico enquanto 

intermediador do consumo de especialidades farmacêuticas. Deste modo, os laboratórios 

farmacêuticos estrangeiros, em razão do progresso na pesquisa e produção industrial, 

passaram crescentemente a direcionar suas estratégias de comercialização para o público 

médico que, por sua vez, enxergava na penetração da indústria estrangeira no Brasil uma 

possibilidade de concretização dos interesses nacionalistas e corporativos da categoria 

(GADELHA, 1982; TEMPORÃO, 1986). 

 Diante disso, as indústrias farmacêuticas estrangeiras passaram a elaborar 

estratégias comerciais em acordo com o modelo de propaganda “ético-científico” 

demandado pela classe médica brasileira. Justamente neste contexto, a partir de 1921, a 

indústria farmacêutica alemã Bayer promoveu no Brasil a circulação da Revista 

Terapêutica como uma estratégia de comercialização em acordo com o modelo ético-

científico de propaganda e, ao mesmo tempo, em sintonia com os pressupostos da política 

de propagação do germanismo por intermédio da ciência médica. Deste modo, a Revista 

Terapêutica difundiu intensamente em suas páginas a ciência alemã e as práticas de 

intercâmbio científico internacional com objetivo mercadológico de aproveitar a 

disseminação do germanismo em benefício da proliferação dos medicamentos Bayer entre 

o público médico brasileiro. 

 Contudo, conforme foi ilustrado no quarto capítulo, o “mercado ético” brasileiro 

era composto ainda pelo farmacêutico que, neste período, possuía um importante papel 
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intermediário no consumo de medicamentos, especialmente nas cidades do interior do 

Brasil (SIGOLO, 1995; EDLER, 2006). Deste modo, muitos laboratórios farmacêuticos 

nacionais e estrangeiros elaboraram estratégias de comercialização exclusivamente 

destinadas à classe farmacêutica. Neste sentido, a Bayer passou a publicar, no ano de 1926, 

o periódico O Farmacêutico Brasileiro, que, em parte, assim como a Revista Terapêutica, 

estava em acordo com o modelo ético-científico de propaganda e em sintonia com os 

pressupostos da política de propagação do germanismo através da ciência. Entretanto, 

apesar de muitas similaridades, ambos os periódicos Bayer apresentavam inúmeras 

diferenças em seus perfis que estavam, de modo geral, relacionadas com as características 

distintas existentes entre as classes médica e farmacêutica. O Farmacêutico Brasileiro, por 

exemplo, possuía um perfil muito mais comercial em razão da idéia disseminada 

socialmente, e muito combatida pela classe farmacêutica, de que o farmacêutico era um 

mero comerciante de medicamentos. Ademais, o periódico pouco divulgou atividades de 

intercâmbio científico internacional, já que o interesse da política de propagação do 

germanismo estava explicitamente voltado para o público médico. 

 Como foi esclarecido no quinto capítulo, a difusão comercial e científica alemã 

realizada pelos periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro contou muitas 

vezes com a colaboração de cientistas brasileiros que legitimaram os objetivos 

imperialistas da Bayer e da política de propagação do germanismo. Contudo, por outro 

lado, estes mesmos cientistas constantemente utilizaram os recursos disponibilizados pela 

própria Bayer para concretizaram de seus objetivos pessoais e profissionais. Neste sentido, 

o personagem da comunidade científica brasileira que destacamos foi Renato Ferraz Kehl, 

que, ao longo de sua trajetória como funcionário da Bayer, foi articulista e diretor dos 

periódicos Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro, legitimando a difusão 

comercial e científica alemã, mas, ao mesmo tempo, utilizando as páginas do periódico 

para concretizar sua “missão" de propagar a eugenia. 

 Portanto, a Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro foram instrumentos 

da relação científica assimétrica entre Brasil e Alemanha através dos quais cientistas 

brasileiros legitimaram a difusão científica e comercial alemã, ao mesmo tempo em que se 

aproveitaram desta relação assimétrica para concretizarem objetivos próprios como a 

ascensão profissional e a divulgação de um ideal de nacionalidade baseado nos 

pressupostos da eugenia. Os periódicos Bayer serviram a esta relação científica até o ano 

de 1945, quando, em função da liquidação da companhia farmacêutica, deixaram de 
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circular. Esta é apenas uma parte mínima da história das relações científicas entre Brasil e 

Alemanha no período entreguerras, mas que certamente pode suscitar novas questões e 

oferecer referenciais para a continuação dos estudos neste campo. 
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