
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 040

U

FIO DA HISTÓRIA

Luís Henrique Amorim

m professor na ciência e
na vida. Assim Haity
Moussatché, que teria
completado 100 anos no
dia 21 de fevereiro de 2010,

é descrito por dois de seus discípulos e
companheiros nas pesquisas de fisiologia
e farmacodinâmia, Jonas Enrique Perales
Aguilar e Renato Sergio Balão Cordeiro,
ambos pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz). “Haity e ciência eram
a mesma coisa”, resume a filha do cien-
tista, Anna Helena Moussatché. “Onde
terminava um começava o outro e vice-
versa. Ele era impregnado e apaixonado
pela ciência e até nas situações cotidianas
sempre se questionava para escolher a
melhor opção”, relembra.

De Smirna
ao Rio de Janeiro

Moussatché nasceu em 1910, em
Smirna, na Turquia, e imigrou para o
Brasil aos 3 anos. Neste momento
inicial, a biologia e Oswaldo Cruz já
atravessariam seu caminho. Segundo
ele, em entrevista concedida em 1985,
com medo da febre amarela, muitos
imigrantes preferiam ir à Argentina. Mas
“houve um acontecimento fundamen-
tal nessa ocasião: Oswaldo Cruz aca-
bou com a febre amarela. Essa notícia
ainda não tinha chegado a Smirna e
ao Oriente. Muita gente que vinha de
lá ainda procurava a Argentina. Quan-
do desembarcavam aqui, constatavam
que era uma terra em que se podia vi-
ver perfeitamente”, contou.

Vivendo em Niterói, Moussatché
fez o curso primário e secundário no
Instituto Universitário Fluminense. De-
pois, em 1928, ingressou na Faculda-
de de Medicina do Rio de Janeiro, hoje
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), onde teve aulas com Ál-
varo Ozório de Almeida, Thales Martins
e Deolindo do Couto e Silva. Foi em
uma das aulas de Ozório de Almeida
que ele se decidiu sobre a carreira: “Fiz
um bom curso no primeiro ano. No

Referência mundial em fisiologia,
Haity Moussatché teria completado
100 anos em 2010

Uma vida
de paixão
pela ciência
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segundo, fui assistir a uma aula e tive
muita sorte. Depois de um longo perí-
odo fora da escola, Álvaro Ozório de
Almeida voltava a dar o curso de fisi-
ologia. Na aula inaugural, ele explicou
como os fenômenos vivos ocorrem
perfeitamente de acordo com os prin-
cípios fundamentais da Primeira Lei da
Termodinâmica. Aquilo foi para mim
um deslumbramento. É isso que eu
quero estudar: fisiologia”.

Decidido, no terceiro ano da fa-
culdade Moussatché procurou Carlos
Chagas em sua casa e Evandro Chagas
em seu consultório. Com ambos conse-
guiu a aceitação para fazer, no labora-
tório, a análise dos doentes que os dois
atendiam em ambulatório. Este foi o
primeiro contato com o IOC, no qual
ingressaria anos mais tarde e se tornaria
referência mundial em fisiologia.

Fisiologia e
farmacologia como foco

Em 1934, no IOC, trabalhando com
Miguel Ozório de Almeida, irmão de
Álvaro, Moussatché pesquisou o fenô-
meno da crio-epilepsia. Posteriormente,
investigou vários aspectos das convulsões
experimentais, defendendo sua tese de
livre-docência na Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro, em 1948.

O pesquisador chefiou a Seção de
Farmacodinâmica do IOC e, de 1958 a
1964, esteve à frente da Seção de Fisio-
logia do Instituto. Entre outros temas,
desenvolveu pesquisas sobre a reação
anafilática em animais de laboratório,
as propriedades farmacológicas de
frações de venenos de serpentes e a
reatividade de músculos lisos e estria-
dos, além de investigações com
produtos naturais originários de plantas.
“Como era referência na área, ele foi
convidado a escrever um capítulo sobre
seus estudos para o Handbook of Expe-
rimental Pharmacology, publicado em
Berlim”, comenta Renato Cordeiro.

Ao longo de sua vida, Moussatché
publicou e apresentou mais de 200
trabalhos. Foi membro fundador e
participou de diversas sociedades
nacionais e estrangeiras, como a Socie-
dade de Biologia do Brasil, a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), a Associação Venezuelana para

o Progresso da Ciência e a Academia
de Ciências da América Latina. Entre
outros prêmios, recebeu o Golfinho de
Ouro do Governo do Estado do Rio de
Janeiro e a Ordem Nacional do Mérito
Científico, na classe Grã-Cruz.

Dedicação à pesquisa
e aos alunos

Além da pesquisa, outras priori-
dades para Moussatché eram a forma-
ção de recursos humanos e a luta pelo
fomento à ciência e tecnologia. Jonas
Perales e Renato Cordeiro, dois dos
sucessores de Moussatché nas pesqui-
sas em fisiologia e farmacodinânica no
IOC, enaltecem suas atividades na for-
mação de pesquisadores. “Ele era uma
pessoa que gostava de ensinar e acre-
ditava que a formação do cientista era
consequência de um trabalho com
outros cientistas mais experientes.
Além disso, para ele, a formação de
um pesquisador dependia não só do
conhecimento, mas também do com-
portamento ético e moral”, lembra
Perales, acrescentando que Mous-
satché “ensinava com exemplos e tra-
balhava muito e sempre com alegria”.

Anna Helena, hoje pesquisadora
aposentada da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), lembra que a
dedicação de seu pai à ciência e aos seus
alunos era tanta que ele quase não tirava
férias. “Os pesquisadores brincavam de
adivinhar quando o meu pai estava de
férias. Eles nunca percebiam”, conta.

A defesa do fomento à ciência era
outra característica do pesquisador.
“Haity fez contribuições muito impor-
tantes ao desenvolvimento da ciência
brasileira, não só na bancada, mas na
política também. Ele foi um dos funda-
dores da SBPC e também integrou a
comissão que planejou a Universidade
de Brasília (UnB), além de ter participa-
do de vários organismos internacionais
em defesa da ciência”, explica Perales.

Exílio na Venezuela

No episódio conhecido como
Massacre de Manguinhos, quando dez
eminentes cientistas da Fiocruz foram
cassados pelo Ato Institucional nº 5 (AI-
5), promulgado pela ditadura militar em
1970, o Brasil perdeu Moussatché. Em

1971, ele começou a trabalhar na re-
cém-criada Universidade Centro-Oci-
dental Lisandro Alvarado. “Foi uma
sorte para a Venezuela”, brinca Perales,
que começou neste período uma longa
colaboração com o pesquisador no
estudo da resistência de alguns animais,
como o gambá, ao veneno de cobra –
tema ao qual ainda dedica parte de sua
produção científica atual.

“A pesquisa na universidade era
muito incipiente e se iniciou mesmo
com a chegada do Haity. Mas ele não
se conformou em fazer pesquisa ape-
nas no seu laboratório de veterinária e
lutou para fundar na universidade o
Consejo Asesor de Investigación y
Servicios. Como era um líder nato,
conseguiu como presidente do conse-
lho que a direção da universidade des-
tinasse uma verba para o fomento à
pesquisa. Assim, foram criados vários
centros de pesquisa”, avalia Perales.

Inicialmente, Moussatché plane-
jara permanecer apenas um ano na
Venezuela, de onde seguiria para a
Inglaterra. Acabou se apaixonando por
seus estudos e ficando por lá durante
16 anos. Anna Helena conta que, aos
que o questionavam sobre a escolha
da Venezuela, Moussatché respondia:
“Esse país precisa muito mais de ciên-
cia do que os países europeus”.

Após o retorno ao Brasil, em
1985, Moussatché foi convidado a re-
organizar o então Departamento de
Fisiologia e Farmacodinâmica do IOC
e, em 1986, aos 76 anos, foi reinte-
grado ao quadro da Fiocruz, juntamen-
te com os outros cassados pela
ditadura. Aos 88 anos, no dia 24 de
julho de 1998, Moussatché morreu de
falência múltipla dos órgãos, deixan-
do dois filhos do primeiro casamento,
Anna Helena e Mendel, e sua segun-
da esposa, Cadem Moussatché.

Leia também

Ciência e resistência - Haity
Moussatché: um

otimista inveterado
Cadernos de Saúde Pública,

jan./fev. 1987

www.scielo.br/pdf/csp/
v3n1/v3n1a11.pdf
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30 anos
de vitória
Seminário internacional
celebra três décadas da
erradicação mundial da varíola

O simpósio Erradicação da
varíola após 30 anos: lições, legados e
inovações, realizado em agosto na
Fiocruz, reuniu cerca de 300 par-
ticipantes de 34 países. Na cerimônia
de encerramento, foi lido um docu-
mento produzido por cientistas,
trabalhadores da saúde, historiadores
e demais profissionais reunidos durante
os quatro dias do simpósio. A decla-
ração destaca os benefícios alcançados
a partir da erradicação da varíola. “O
programa de erradicação da varíola
inspirou uma geração de profissionais
de saúde pública e muitos outros
grandes programas”, leu o co-coorde-
nador do simpósio Joel G. Breman, do
Fogarty International Center do
National Institutes of Health, nos
Estados Unidos. Esses programas
incluem a vacinação, a vigilância
epidemiológica e aqueles que fizeram
importantes progressos no sentido da
erradicação global da pólio e do verme
da Guiné e da eliminação do sarampo
e da rubéola nas Américas. O docu-
mento sublinha, ainda, a importância
da cooperação e da solidariedade
internacionais. Por fim, chama a
atenção para questões ligadas à
biossegurança, reafirmando que a
posse e a utilização do vírus da varíola
sem autorização da Organização
Mundial de Saúde (OMS) é, sem
dúvida, crime contra a Humanidade.

A cerimônia de encerramento
contou com a presença da diretora da
Organização Pan-americana de Saúde
(Opas), Mirta Roses, e do ministro
brasileiro da Saúde, José Gomes
Temporão. Os outros coordenadores do
evento foram o vice-presidente execu-
tivo do Sabin Vaccine Institute, nos
Estados Unidos, Ciro de Quadros, e o
presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha.

Durante o simpósio, foram
lembrados os esforços desenvolvidos

em diferentes partes do mundo para a
erradicação da varíola. Destacou-se
também como a experiência e o
conhecimento acumulados no enfren-
tamento da varíola inspiraram uma
série de importantes medidas em saúde
pública. Paulo Gadelha ressaltou os
desdobramentos da campanha de
erradicação da varíola no Brasil. “A
criação do Programa Nacional de
Imunizações (PNI), os dias nacionais de
vacinação, o Sistema de Vigilância
Epidemiológica, a criação do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS/Fiocruz), a eliminação
da poliomielite, do sarampo e recen-
temente da rubéola são decorrências
diretas do êxito do Programa de
Erradicação da Varíola da OMS (1967-
1980)”, exemplificou. O evento
possibilitou, ainda, o encontro de
protagonistas nacionais e internacio-
nais, a fim de alavancar parcerias e
iniciativas em prol da saúde global.

Os mais variados temas foram
abordados, como a história da varíola;
as lições aprendidas com o plane-
jamento, a implantação, a pesquisa e a
avaliação contínua da erradicação da
doença; recomendações que podem ser
utilizadas para o combate a outras
doenças; e novas oportunidades para o
século 21. “É notável que as avaliações
do programa de erradicação da varíola
em todo o mundo continuem a ser a
base para uma infinidade de debates
sobre questões importantes, tais como
‘programas verticais’ e ‘horizontais’ de

saúde; diferentes noções de cuidados
primários de saúde; alternativas para
inovação e gestão de programas de
imunização; perspectivas futuras para
erradicação de outras doenças; e, mais
recentemente, o bioterrorismo, a biose-
gurança e o impacto da nova arquite-
tura da saúde internacional na pesquisa
e no desenvolvimento em imuno-
biológicos”, comenta o cientista político
Gilberto Hochman, pesquisador da Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e mem-
bro da comissão organizadora do
simpósio. “A perspectiva de erradicação
global da poliomielite é um desses pro-
dutos da experiência com a varíola”.

O Programa de Erradicação da
Varíola da OMS (1967-1980) produziu
uma inesperada e bem-sucedida
cooperação internacional em torno da
produção e do controle de qualidade
de vacinas; de técnicas e tecnologias
de vacinação; do desenvolvimento da
vigilância epidemiológica e de estra-
tégias de imunização. O programa
brasileiro, a Campanha de Erradicação
da Varíola (CEV), iniciado em novem-
bro de 1966, teve êxito – com muitos
esforços nacionais e cooperação
internacional –, datando de 1971 o
último caso. O Brasil, o último país
endêmico na região das Américas, foi
certificado como livre da varíola em
agosto de 1973. “O programa de
erradicação da varíola deve perma-
necer na nossa consciência coletiva
como o exemplo dourado de trabalho
colaborativo”, resumiu Mirta Roses.


