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Infecc;ao e redenc;ao:
Dr. Ehrlich:s Magic Bullet l
Cristiana Bastos2

Infecrao e Redenrao I: ontem e hoje
Neste arligo examinaremos urn conjunto de filmes que propomos chamar
de "infec;;:ao e redenyao". Vamos apresenta-Ios por ordem inversa a de sua
estrcia, come<;ando no presente e culminando numa analise mais detalhada
de urn filme de 1940 que, embora poueo eonheeido, mereee ser revisitado.
Trata-se de Dr. Ehrlich's Magic Bullet, realizado por Walter Dieterle e eonheeido
no Brasil como A Vida do Dr. Ehrlich.
o filme e dedicado a figura de Paul Ehrlich, eujo nome esta assoeiado a
deseoberta do Salvarsan, ou 606 - urn eomposto de arsenieo que representa
uma revolu<;iio na terapilutiea da sifilis, ate entao ineuravel e tratada com
paliativos a base de mercurio. 3 Os arsenicais traziam novas perspectivas e a
espcranya de uma eura para 0 flagelo que a sifilis constituia. Porern, arras
lavam eonsigo todo urn cspcctro de danos eolaterais.
Ehrlich pcrsonifica 0 cientista que sc entrega por inteiro as descobertas
que ajudarao a redimir as doen<;as, c aposta tudo nas "balas magicas", islO e,
tcrapilutieas espccificas dirigidas a agentes infecciosos especificos, capazes de

! Esle artigo responde ao genti! convile de Ana Carolina Vimieiro e Belaniu Figueiredo
para integrar 0 volume ilistoria da Cii.!ncia no Cinema; a escolha do tema, reflexao e
pesquisa insere-se no projeto que atualmente coordeno no Instiluto de Ciencias Sociais da
Universidade de Lisboa com 0 apoio da Funda~ao para a Ciencia e Tccnologia "A ciencia,
a clinica e a arte da sifilis no Deslerro, 1897-1955" (FCTIHCI007112009).
2

Insliluto de Ciencias Sociais - Universidade de Lisboa.

• A lileratura de hist6ria da eiencia sobre a hist6ria da sffilis eextensa e a sua recensao nao
caberia aqui, mas nao posso deixar de fazer referencia, para 0 Brasil, de Tributo a Venus,
de Sergio Carrara (Rio de Janeiro, Edilora Fiocruz, 1996), e, para os Estados Unidos,
do dassieo No Magic Bullet, de Alain Brandt (New York, Oxford University Press, 1985)
eo mais recente Sex, Sin and Science, de John Parascandola (Wesport, Praeger, 2008).
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os destruir sem destruir 0 organismo: balas porque atiram para matar, magic as
porque nao matam 0 doente, apenas acabam com a doen<;a. 0 Salvarsan e uma
dessas balas magicas, cujos efeitos colaterais sao urn desafio a vencer - mais
urn da longa serie que Ehrlich suporta sem miigoa desde 0 inicio do mme:
chefes de servi<;o inflexiveis que nao deixam compatibilizar 0 trabalho no
hospital com 0 trabalho de pesquisa; supervisores clinicos rigidos, que nao 0
deixavam adaptar 0 tratamento as necessidades pessoais dos pacientes; chefes
de laboratorio incapazes de tolerar a sua caotica criatividade; colegas rispidos
e intolerantes para com a sua filia<;ao religiosa; politicos POllCO disponlveis
para apoiar os seus projectos.
Decorrendo entre finais do seculo XIX e a decada de 1910, cobrindo
lim arco temporal em que a teoria dos micr6bios se instala e se consolida na
ciencia e na clinica, 0 filme constitlli-se como 0 enaltecimento do cientista
e suas convic<;oes sobre terapeuticas espccificas - as balas magicas, ou os
primordios da quimioterapia.

Infecr;fio e Redem;ao ll: da ciencia de bilhetena
Nao nos faltam na historia do cinema os filmes de infecc;ao e reden<;lio:
no momenta em que escrevemos (2011) exibe-se 0 blockbflSter de Hollywood
com 0 inequivoco nome de Contagion (Contrigio). 0 realizador, Sleven Soder
bergh, hahituara-nos a urn cinema denso e complexo, mas desta vez cortou
caminho e rendeu-se a facilidade das formulas garantidas. Estrelas do mais
alto calibre, como Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Matt Damon, Laurence
Fishburn e oulros encarnam personagens que se articulam nos nexos de uma
doen<;a nova, devasladora e rapidamente contagiosa. Gontagio e morte, aWls
mortandade, constituem a massa e pano de fundo do [iIme; morte rapida que
se Iransmite tamhem de modo rapido e vai ceifando vidas, trazendo alertas,
gerando 0 estado de sltio, a intervenc;ao militar, a quarentena generalizada.
Nesse cenario intenso aparecem herois e heroinas, crianc;;as e aduitos, velhos
e jovens, famiJias, amantes e traic;oes; aparece, tambem, e em destaque, a
ciencia com todas as suas personagens e elementos: pesquisadores, laborato
rios, testes, vacinas, experiencias, resultados; e nao Caltam os dissidentes, a
contestata<;ao, as tensoes, os sacrificios, tudo numa escalada de suspense que,
para alivio do espectador comum, resolve-se e redime no momento certo - e
as maos dos cientistas.
Em Contagia ludo e terrlvel mas, ao mesmo tempo, tudo e faciL Morrem
milhi'ies, abrem-se tragedias, 0 mundo e varrido pela devastac;ao e caos, mas
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sabemos que, se forem seguidos determinados protocolos, existe uma luz no
fim do tuncl, e essa luz vira da ciencia. A luz esta longe, mas chegara um
dia, e chega no exato ritmo de um hom tluiUer, depois de criado 0 medo,
fomentado 0 desespero, levantada a interroga<;ao, equacionadas as diividas,
e vislumbrada a possibilidade de alguem, de algum lugar, munido de inspira
<;11.0, empenho e meios, poder cllCgar a uma solu<;ao redentora. 0 espectador
sofre, os herois caem, 0 mundo fica virado do avesso, mas tudo vai dar certo,
impecavelmente certo.
A soluC;lio vem da ciencia, da boa ciencia, da ciencia que e hem feita e e
feita por genIe boa. Sao varios os herois alinhados para pratiear 0 hem, esse
tipo de bem: os medicos sanitaristas e epidemiologistas que avan<;am para a
linha de frente, correndo todos os riseos, incluindo a morte e 0 sequestra; os
que ficam nos comandos, controlando e coordenando as [rentes de a<;i'io; os que
ficam nos lab oratorios e usam as suas redes para ampliar sinergias criativas.
Estamos em presenc;a de a<;:ao concertada, todos sao importantes, mas uma
discreta herolna val Ievar adiante aquilo que todos desejam, uma simpAtica
workaholic que, logo no inicio, deixa-nos saber que nem no dia de Ac;ao de
Gra<;as rclaxara com a familia, ja que tinha ido aeudir um foco epidemico em
outra cidade. EeIa que se move, que nao desiste, que nao hesita em testar em
si mesma um composto que apresenta indicios de poder dar certo (juntando,
desde logo em uma s6, as dimensoes de seguran<;:a e de eficacia). Inocula-se
por confian<;a, por disposi<;:ao ao risco, por empenllO, por desejo de acelerar
o processo, ou por qualquer outro motivo; inocula-se no ato, logo ali na pri
vada mais proxima, com ° primeiro produto que deixa vivo e saudivelum
simio-cobaia ap6s uma serie de outras formulas terem fracassado. A medica
tern motivos pessoais para agir nl.pido, ja que seu pai, antigo heroi sanitario
e medico dedicado a salvar vidas em epidemias, estava agora agonizando, no
hospital, com a nova doen<;a.
Tudo e dramatico mas tudo se mostra faci! de resolver, desde quc os
comportamentos certos sejam adotados. Descobre-se a vacina; organiza-se 0
modo de a distribuir; fazem-se quarentenas, separam-se doentes e saudaveis,
sinalizam-se os imunes. Tambem la estao os refratarios, contestarios, promo
tores adeptos da teoria da conspirac;ao que fazem lucros na crise promovendo
remedios altemativos; os que deixam fugir informa<;:ao e sofrem puni<;:oes mas
salvam os entes queridos; as viagens de longa distiincia, as familias, amores,
trair,:oes. Esta Ia praticamente tudo 0 que existe a disposi<;ao do cinema, e
ainda esta a ciencia, 0 conhecimento, a descoberta, a identificac;ao neste
caso, de urn estranho virus que surge ao comhinar letalmente infec<;oes de
duas especies, cruzando doem;as de morcegos e de suinos, apanhando de
surpresa uma humanidade por imunizar; sintetizando e ampliando os temores
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de epidemias passadas, mais rapido que a influenza, mais transmissivel que
a AIDS, mais espalhado que 0 Ebola, mais mortal que a tuberculose, mais
moderno que a peste negra, mais temlvel que a variola, mais incontrolavel
que a colera.

Infec9iio e Reden9iio Ill: da politica e da meta/ora
Num outro extremo, temos 0 magnifico filme de Fernando Meirelles Blind
ness (Cegueira), de 2008, com base no romance do escritor portugues Jose
Saramago Ensaio sobre a cegueira, de 1995. Aqui, toda a at;aO se desenrola
sem virus, sem remedios, sem vacinas, sem formulas e sem que se revele
como se opera a redent;ao. A quarentena e real e brutal, a infect;ao e rapid a e
sem remedio a vista, alias e uma epidemia de perda repentina da capacidade
de visao, mas nao de urn mergulho no escuro perpetuo: e antes a imersao
numa brancura leitosa e completa, uma nuvem espessa em que nada mais se
consegue enxergar, sintoma tinico da nova doent;a epidemica.
o drama humano e vivido na inequivoca separat;ao entre os ja infeetados
e os ainda nao infeetados, ate que urn dia todos estao infeetados, nao sobram
sequer os guardas e algozes que enearceravam os atingidos; 0 sistema colapsa,
devorando-se a si mesmo, trazendo atona 0 mais selvagem que hi! ern cada um,
reconfigurando a sociedade em hordas urbanas que deambulam e assaltam,
levando-nos aos confins da experiencia de contacto, de eontagio, para no final
tudo sc redimir sem razao a vista, sem outra chave que os misterios e caprichos
da vida que assim como traz tambem leva, 0 que rouba devolve, 0 que tira da.
Todo ele metafora e densidades acumuladas, Cegueira reduz 0 papel da
eiencia a praticamente zero e amplia ao maximo 0 papel da politica nao scm
que pelo meio escorram, junto as dinamicas da micropolitica que govern a e
desgoverna as intera~oes dentro do aprisionamento aquartelado da quarentena,
tarn bern os afetos, os sonhos, os destinos individuais. Mesmo scm ciencia a
vista, Cegueira lembra-nos 0 quanta as epidemias vivem da combinat;ao de
saber (ou a sua falta} e poder, num conundrum de ciencia e de politica em que
aquela £lode sucumbir a esta.
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Injeu;iio e Reden9do IV: da Guerra, dos medos e dus pe.~tes
Dialogando mais diretamente com a politica, com a guerra, mas tambcm
(,Alm a ciencia e a sua mais cinematic a parafernalia (os uniformes de astronauta,
os laborat6rios de alta seguran~, os microscopios associ ados a equipamento
electronico, a visualizat;ao das infecc;oes e agentes), scm deixar dc lado os
aspectos humanos e clinic os (com gente que sofre, tosse, sallgra, muda de
complei~ao, agoniza e morre}, tivemos, em 1995, urn outro sucesso de bilhe
teira de Hollywood: OuJ,break (no Brasil, Epidemia), de Wolfgand Peterson,
produzido pela Warner Bros., com Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan
Freeman, Donald Sutherland e Kevin Spacey, entre outros.
Vivia-se entao urn momento colectivo de panico relativo a epidemias, aquilo
que Nicholas King (2004: 62-76) viria a chamar "0 paradigma das doent;as
emergelltes", que alguns jornalistas reputados ajudaram a consolidar como
facto, propondo titulos como The next epidemic (a proxima epidcmia), ou The
coming plague (A peste que ai vem), criando todo urn genero de narrativa
documental, prospectiva e mesmo ficciollaL4 Esse panico coincidia com dois
momentos epidemicos cruzados: 0 da AIDS, que afetava ja dezenas de milhoes
de pessoas no mundo, nao tendo ainda remedios eficazes - 0 famoso coquetel
de antivirais e de 1996 - e trazendo consigo uma hist6ria de lenta difusao
que evocava 0 continente africano, vIrus mutantes, simios vetores; e 0 Ebola,
circunscrito a pequenos focos, todos eles na Africa, de disseminac;ao rapida e
vorazmente letal, vitimando, em poucos dias, aldeias inteiras e generauzando
o panico. s Temia-se que urn desses virus brutais sofresse uma muta~o, pas
, A jornalista mais saliente nesse movimento e porventura Laurie Garrett, destacando
se 0 capitulo "The Next Epidemic" (1992), na coletanea de Jonathan Mann et at Aids
in lhe world, e 0 volume 11te COining Plague - Newly Emerging Disea.~e in a World oul of
Balance (New York: Penguin, 1994). Tambcm Gina Kolata, do New York Times, escreveu
abundantemcntc sobre 0 assunto, tendo, em 1999, dedicado urn volume a Influenza
enquanto preconizava a vinda de nova pandemia: flu (New York, Farrar, Strauss and
Giroux). Varios outros Iivros trouxeram os germes e as epidemias para a cultura de massas,
sendo mais notavel 0 galardoado com um Premio Pulitzer Cuns, Cerms and Sleel, de Jared
Diamond (New York: Norton, 1997), e, estando lambcm em grande vishilidade dtulos
como 17te Invisible Invaders, de Peter Radetsky (Boston: Little, Brown and Company,
1991); Man and Microbes, de Arno Karlen (New York, Simon and Schuster, 1995); At
War Wuhin, de William R. Clark (NewYork, Oxford University Press, 1995).
s 0 best-seller HoI Zone, de Richard Preston (New York: Random House, 1994), que
tinha como subtitulos "uma lerrlvel hist6ria verdadeira" e " das profundezas da floresta
tropical, urn virus assassino ataca a rac,:a humana", ajudou a trazer 0 Ebola para a cuitlU'a
popular; seguiu.se-Ihe, em 199;;, Ebola, dc Witliam Close (New York: Ivy books), COIn 0
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sasse a ser transmissivel pelo ar, e contaminasse 0 mundo inteiro num ritmo
alucinante de dias, como uma AIDS acelerada, devastadora e incontrolavel.
Diante desses medos e que se desenvolve 0 argumento de Outbreak. Co
mega nurn pequeno foco na Africa; os contaminados morrem a uma rapidez
nunca vista, e quando se espera a ajuda do exercito com os meios de resgate,
remedios e, quem sabe a salvagao, quando se concentram os olhares no
paraquedas langado de urn aviao militar do qual se esperam os meios para
mitigar a devastagao em curso, 0 que afinal se visualiza e uma bomba que
imediatamente explode. Ficam eliminados os doentes, os virus, os cuidado
res, as testemunhas. S6 0 exercito guarda, no mais recondito dos segredos,
o conhecimento de sse virus, que e uma devastadora arma biologica a ser
usada como ultimo recurso. Ninguem, nem mesmo os cientistas, sanitaristas e
epidemiologistas do exercito sabem da sua existencia: s6 0 conhecem as mais
altas chefias militares, ligadas entre si por um pacto de secretismo que nUllea
poderia ser quebrado sob pena de expor 0 seu envolvimento na destruigao
de uma inteira aldeia africana.
Um conjunto de coincidencias leva a que urn vetor vivo, uma pequena
macaca clandestinamente trazida das florestas african as, acabe largada nos
bosques do norte da California; e ela nao apenas traz 0 virus (que depois
vimos a eonhecer pelo nome de "motaba"), mas tambem a mutagao para a
qual nem sequer 0 exereito tem antidotos. Assim, urn novo e terrfvel surto
eclode, agora nos Estados Unidos, concentrado numa comunidade da Ca
lif6rnia e estendendo-se para onde 0 levam, inadvertidos, seus portadores.
As brigadas oficiais de controle das doengas infecciosas sao aeionadas, os
militares sao mobilizados, 0 proprio presidente dos EUA e envolvido: esta na
mesa a decisao de sufocar a epidemia bombardeando 0 seu foco principal, isto
e, bombardeando a comunidade infectada, que ja nao e uma remota aldeia
africana mas uma cidade da Calif6rnia. A dura logic a do exercito opoe-se a
esperan!(a de redengao pela cicncia, e na velocidade da descobcrta se constitui
a intensidade do filme.
Tal como era imputado popularmente a AIDS e ao Ebola, em meados dos
anos 1990, a epidemia retratada em Outbreak vern das profundezas exotic as
e distantes da selva africana para 0 quotidiano imediato dos americanos;
subverte as distancias e mobiliza, a um tempo, os medos e os dispositivos de
interven!(ao. Esse e 0 cenario no qual se vao destacar her6is e viloes - como
herois, os cientistas que estao do lado da vida, e, como viloes, aqueles que
nao se importam de sacrificar vidas humanas apenas para manter efieazes as
suhtitulo " uma novela-documentario da sua primeira explosao no Zaire por um medico
que ]a esteve."

armas biol6gicas. Virus, vetores, e aqueles que os transportaram aparecem
como agentes irresponsaveis, que de imediato pagam com a vida pclos erros
cometidos; os viloes estao dentro do exercito, que tinha nesse virus uma arma
secreta para a qual ate existia antfdoto. 0 vilao maximo e protagonizado por
Donald Sutherland, que convence 0 proprio presidente a atacar a cidade in
fectada; e os herois sao protagonizados por Morgan Freeman, que ultrapassa
a sua condi«ao de cumplice do segredo militar, e £lor Dustin Hoffman, que,
em tempo record e circunstancias miraholantes, consegue descohrir 0 vetor e
desenvolver 0 antfdoto que tudo vai resolver, salvando tambem a vida da sua
amada ex-muiller, protagonizada por Rene Russo.
Nesses anos ja tinham aparecido os primeiros filmes que diretamente ahor
davam a AIDS. Porem, a reden«ao pela eiencia estava ainda fora do horizonte
imediato de quem vivia essa doenga e de quem lhes dava apoio e tratava; e
assim se desenvolve a narrativa filmica, nao se anunciando a cura e remissao,
antes abordando 0 quotidiano de quem estava mais intimamente proximo a
doenga. Os enredos assentam ora nos afetos, emo«oes e ('-stigmas vividos no
ambito da AIDS, ora nas respostas sociais e eomunitarias que no contexto de
tanta tragedia emergiram de alguns grupos mais afetados, invariavelmente
com os grupos gay ern primeiro lugar.
Assim foi com Longtime companion (1989) e com Philadelphia (1993), este
ultimo fazendo uso de duas estrelas de Hollywood - Tom Hanks e Antonio
Banderas para protagonizar 0 casal gay afetado £lela epidemia. Iii. em And
the Band Played On (1993), haseado no polemico best-seller de Randy Shilts
(1987), a narrativa esta ccntrada em questOes epidemiologicas: a figura do
"paeiente zero" era simultaneamente explicagao e (auto) expiagao.
o "paciente zero", aquele que traz a epidemia para a cidade, 0 grupo, a
comunidade, 0 pais, e tema que atravessa vii.rios filmes: perpassa em Gmtiigio,
duas decadas depois, suhstituindo-se aqui 0 jovem, bela e incorrigivelmente
promiscuo aeromogo canadense de And the Band Played On pela jovcm, bela
e ocasionalmente promiscua executiva representada por Guyneth Paltrow; mas
o filme nao fica por ai, trazendo, mesmo que tarde para alguns, a redengao
pela cicncia e medicina.
Iii. em Panic in the Streets, rodado em 1950 por Elia Kazan, em que a
cidade de New Orleans se confronta com a terrivel presenga da peste - essa
mesmo, a terrifica peste medieval que ninguem esperaria - 0 "paciente zero"
e um fugaz e anonimo imigrante vindo do longinquo mediterraneo oriental,
que vai deixando um rasto de infecgao pelos lugares onde passa, onde come,
onde tern qualquer forma de interagao, abrindo tamhem 0 drama concentrado
ern que policia, midia, medicina e populagao se articulam e confrontam a
proposito da aflivao do contagio.
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A Bala Magica do Dr. Ehrlich

o filme que aqui quero discutir posiciona-se de um outro modo no binD
mio infecc;ao-redenc;ao: Dr Ehrlich'S Magic Bullet esta inteiramente centrado
na redcm,;ao. Assim evoca 0 proprio titulo, romantizando as descobertas de
Ehrlich enquanto "balas magicas" balas porque aniquilam a infc~ao, ma
gicas porque redimem a saude do pacicnte e 0 trazem de novo a vida, ileso aos
estigmas da infecC;ao. 0 filme saiu em 1940, mas retrata a epoca heroica da
medicina da;; doenc;as infecciosas, isto e, a passagem do seculo XIX para 0 XX.
Paul Ehrlich e 0 mago da ciencia medica, 0 inovador que vai ajudar a ul
trapassar os problemas associados a teoria dos miasmas, a culpabilizac;ao do
doente, amoralizac;ao da doenc;u, as imprecisoes do vitalismo e das invocac;oes
hipocraticas do equilibrio, substituindo-os pelo trinomio microbios-infecC;ao
-medicamentos. Ehrlich e 0 cientista apaixonado pela descoberta, crente de que
com empenho suficiente a medicina ira conseguir redimir os males do mundo,
curar os doentes, aliviar 0 sofrimento, dar vida e esperanc;a aos afetados. Tra
balha por impulso e dedicac;ao, segue intuic;oes e entrega-se a convicc;oes. 0
empenho que tem para com os seus pacientes leva-o a almejar aquilo que nao
tern ainda: a cura e a redenc;ao. 0 filme constroi-se com a proposta de seguir
esse caminho de descoberta, com as suas dificuldades, fracassos e vitorias.
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Ainda no ambiente hospitalar, outras cenas ajudam a desenhar 0 carMer
deste medico-heroi: 0 seu voluntarismo, bondade e empatia para com os pa
cientes, que 0 coloca em oposic;ao a uma administrac;ao rigida, autoritaria e
pouco aberta a pesquisa e a inovac;ao. Quando urn paciente mai;; robusto lhe
pede dispensa dos banhos de sudaliao, porque 0 deixam exausto e incapaz
de trabalhar, e, por isso, em risco de ser despedido, Ehrlich concede em
suspender-Ihe os banhos, que sabe nao serem mais que placebo - no que e
reprimido por urn colega e supcrvisor, que insiste no cumprimento as regras,
cego as necessidades pessoais dos que sofrem. Ehrlich esta do lado da vida,
os seus supervisores estao do lado dos regulamentos e de uma ordem que
fala COIll forte sotaque germanico. Note-se que 0 filme e de 1940, em plena
II Guerra Mundial; nao propondo uma critica expliciLa ao nazismo, da uma
carieatura do mesmo aprcsentando uma ordem buroeratiea que se sobrepoe
aos valores da vida. E existe uma breve menliao ao repiidio, por parte de
alguns colegas, a filiac;ao religiosa de Ehrlich - que erajudeu.

Ehrlich, Behring, Koch e os micr6bios

A abertura do filme traz-nos um encontro clinico envolvendo Ehrlich e
urn jovem estudante que se confronta com 0 diagnostico de sifilis: "Diga-me,
doutor, poderei alguma vez curar-me?" - pergunta, desesperado. E, se as
palavras do medico proferem uma mentira piedosa ("sim, ja houve muitas
curas!"), ja os seus olhos nao mentem; ambos sabem que nao ha cura para a
sifilis e que, dali em diante, 0 rapaz nao podera seguir sua vida normal nem,
como planejava, casar-se depois da formatura: " -temo que 0 casamento esteja
fora de questao" - responde-Ihe Ehrlich, tentando 0 maximo de empatia com
o paciente, esforc;ando-se por diminuir 0 estigma associado a doenc;a dizendo
que ja tinha visto casos de contaminac;ao por objectos inanimados, e reco
mendando uma terapeutica que incluia uns remedios paliativos e banhos de
sudac;ao. Mas a sua atitude nao consegue aligeirar a angustia do jovem, que
logo vai atentar contra a vida; mareado por esse confronto, Ehrlich reforc;a a
sua convicC;ao e desejo de encontrar uma cum para a sffilis.

Vma feliz coincidencia faz encontrar Paul Ehrlich e 0 seu contemporaneo
Emil von Behring, entao assistente do importante Robert Koch - cuja fama
na historia da medicina ficaria sobretudo associada a identificac;ao do baci
10 da tuberculose, Illas que tambem contribuiu em inumeras outras :£rentes
que consolidaram a disciplina das doenc;as infecciosas e 0 paradigma dos
microbios. Estava Ehrlich entretido com umas experiencias de visualizac;ao
de fenomenos biologicos usando corantes e, para tal, usando 0 laboratorio de
um colega - que 0 admoestara para que deixasse tudo em ordem e no seu
lugar, reforc;ando 0 ar de sonhador criativo c caotico que 0 filme empresta
a Paul quando chega Behring para buscar umas culturas Ii deixadas em
estufa. Vma calorosa cordialidade e encontro de ideias e interesses une-os
de imediato e leva a urn intenso diiilogo sobre aspectos relevantes das des
cobertas do momento. Ehrlich manifesta a sua admirac;ao por Koch e pelas
pesquisas em curso, bern como a importancia da teoria dos microbios para
revolucionar a forma de entender as doenc;as. Behring fica impressionado com
os conhecimentos de Ehrlich, facto que considera ainda mais extraordinario
quando sabe que a sua especialidade e a dermatologia, tida como periferica
e distante do cerne das pesquisas sobre microbios.
A esse momento de cordialidadc segue-se um convite para Ehrlich assistir
a uma palestra de Koch. Infelizmente, 0 horario da palestra coincide com 0
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do planUlo de Ehrlich no hospital, mas ele nao se demove: vai diretamente
do plantao para a conferencia. Sen! urn grande momento para Ehrlich, urn
intenso encontro corn novidades cientificas, a experiencia de encontrar Koch
pessoalmente, e ate mesmo de Ihe propor uma inovac;;:ao mas tudo vern corn
dificuldades, obstaculos e eustos pessoais. Ehrlich esta numa posic;;:ao marginal
(como simboliza 0 seu simples chapeu de feltro por entre a fila de cartolas
no bengaleiro) e, embora seja calorosamente recebido por Behring, tern de
minimizar a sua presenc;;:a, ja que na reuniao esta tambem 0 diretor do seu
hospital e corn ele uma reprimenda certa pOl' nao estar no plantao como deveria.
Emocionado, Ehrlich assiste as revelac;;:oes de Koch sobre a etiologia da
tuberculose e a sua descoberta do microbio que a causa. Nao se contem de
intervir quando sao mencionadas as dificuldades de visualizac;;:ao do bacilo
ao microscopio: "e se tingissemos 0 microbio?" Ehrlich propoe que se siga 0
principio das afinidades eletivas, que levam certos pigmentos a aderirem a
certas substancias organicas. Koch fa-lo repelir, ironiza, poe-o ern humilhante
destaque, mas concede que, easo Ehrlich conseguisse fazer 0 que propoe,
ganharia urn lugar na ciencia. Da-Ihe mesmo urn tubo de vidro corn uma
cultura do bacilo para que proceda as suas experiencias; Ehrlich coloca-o no
bolso da camisa, como se de urn charuto se tratasse.
Ehrlich nao sai do instituto de Koch sem ter recebido do seu chefe, zanga
do, nao apenas uma reprimellda por tel' desobedecido as regras do hospital e
ter-se ausentado do plantao: e de urn despedimento instantaneo que se trata.
Ted de organizar a vida de urn outro modo, corn pacientes privados, que nao
abundam, mas sobretudo corn as pesquisas ern torno do bacilo de Koch. A sua
esposa Heidi apoia-o incondicionalmente, ern bora de sinais de que os meios
lhes estao a escassear. Tern duas fIlhas que muito os alegram mas precisam
de meios para crescer dignamente.
Ehrlich prossegue as suas experiencias num laboratorio que improvisou
numa divisao da casa. Ali tenta, ern vao, visualizar 0 bacilo, acusta de eoran
tes. Um dia recebe a visita de Behring, que 0 encontra tossindo e tremendo
de frio em volta das suas experiencias; confidencia que ja tentara inumeros
pigmentos, mas nenhum deles eonseguira fazer corar 0 bacilo. Mas a soluc;;:ao
vini de um feliz acaso. Saindo corn Behring para a sala de jantar, Ehrlich
pousa as laminas de cultura em cima do fogao da sala, que esta apagado. Ao
passar no laborat6rio vazio e gelado, Heidi aeende 0 fogao para melhorar 0
ambiente. Quando 0 ass unto e casualmente mencionado durante 0 almoc;;:o,
Paullevanta-se furioso e corre para 0 laboratorio, temendo que a experiencia
tivesse sido destruida - descobre, feliz, com Behring pOI' testemunha, que 0

efeito do calor resolvera 0 que meses de tentalivas nao tinham logrado: tornar
visivel 0 baeiIo da tuberculose. 6
Esta resolvida a dificuldade, e rapidamente comunicam a Koch 0 sucesso.
Este reconhece a importancia da descoberta, pede desculpas a Ehrlich por
ter ironizado das suas propostas e contrata-o como pesquisador. E0 reconhe
cimento c a gloria, mas nao vern sem um custo. Paul contaminara-se corn 0
bacilo durante as expericncias. Sofria agora de tosse eontinua, que atribuia
aos charutos que sempre fumava. Ironicamente, 0 metodo que acabara de de
senvolver e utilizado no seu proprio diagnostico, que e1e se apressa ern negar,
mas que Behring nao deixa passar, e que todos fieam a eonheeer quando cai
por terra durante uma valsa que alegremente danc;;:ava com Heidi, na fesla
em que celebravam 0 sucesso da descoberta e a entrada na equipa de Koch.
Magniinimo, Koch vai proporcionar-lhe a possibilidade de fazer uma longa
convalescenc;;:a num Iugar quente e descansado - nada menos que 0 Egito.
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lmunidade, de.scoberta, celebridade
No Egito, em cenario de fantasias orientais, com tendas, mosquiteiros,
paisagens biblicas, camponeses milenares e invocac;;:oes a Allah, Ehrlich
comec;;:a,sem plano previo, a desenvolver uma nova linha de pesquisa. Ao to
mar contacto com urn caso de imunizac;;:ao ao veneno de cobra, 0 medico fica
faseinado corn 0 fenomeno da imuniza"ao parcial, que ira mais tarde aplicar
em outras situa"oes. Chamado para aeudir a uma erianc;;:a que estava a morte
com a mordedura de uma cobra, Ehrlich da-se conta de que 0 pai da crianc;;:a,
tambem mordido pelo mesmo animal, nao apresentava sintomas; indagando-o,
percebe que 0 homem fora mordido varias vezes ao Iongo da vida, passando
mal da primeira vez e tendo reac;;:oes sucessivamente menores a cada nova
mordedura, ehegando por fim a completa imunidade ao veneno de cobras.
Restabelecido e de regresso, Ehrlich dediea-se a es!udar melhor esse feno
menD e a por em pratica as suas aplieac;;:oes, quando a Alemanha e devastada
por urn surto de difteria. Behring esta envolvido na linha de frente; centenas
de crian"as acorrem ao hospital, maes preocupadas aguardam no exterior,
enfermeiras angustiadas cuidam-nas mas veem-nas morrer, os medicos nao
Esse epis6dio - embora contado de forma ligeiramente diferente, com Ehrlich deixando
as laminas durante a lloite e a governanta acendendo 0 fogao pela manha - e conhecido
como urn dos felizes acidentes que redundaram em descobertas relevantes para a medicina
(Meyers, 2007: 36-37).
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Com 11m laboratorio a sua disposi\;ao, Ehrlich tem agora conCll\;oes para
regrcssar ao seu interesse inicial em sifilis. Rodeia-se de assistentes e cola
boradores - entre os quais 0 jovem cientistajapones, Sahachiro Hata - e em
conjunto procuram uma "bala magica" que possa curar a doen\;a. 0 treponema
pallidum tinha sido entretanto descoberto e urn momento particularmente
interessante do filme e a visualiza\;ao deste microbio no microscopio. Ehrlich
dirige-se ao treponema com uma grande intimidade, revelando uma quase
afci\;ao pelos seus movimentos, e e neste cemirio que invoca os temas a mon
tante da descoberta do Salvarsan: a afinidade entre 0 treponemapallidum c os

trypanosomas associados adoen\;a do sono, a possibilidade de, tal como esses,
o microbio ceder aos compostos de arsenico sem, no entanto, matar 0 portador.
Esta formuiada a linha de pesquisa que ira levar ao Salvursan. Mas a
pesquisa custa caro, e, quando 0 laboratorio e visit ado por uma comissao
de avalia\;ao, tudo e pOSlo em causa. Os audilores parecem nada saber de
ciencia. Urn procedimenlo de base, como 0 injectar da doen\;a em animais, e
ridicuiarizado; a lenlidao em obler resultados e apontada como fracasso. Ale
a presen\;a de um "oriental" (Hata) e acenada com suspeita. 8 Os fundos sao
cortados, e Ehrlich tcm de partir em busca de fontes aiternalivas. Procura 0
mecenato de uma viuva rica e expoe-Ihe 0 seu interesse em desenvolver uma
cura para a sifilis. Aqui se da urn dos momentos cinematic os mais interessantes
dc todo 0 filmc - 0 realizador permite-se cxplorar 0 tabu vigente atraves da
dramatiza\;ao enfatizada do espanto e choque de todos os convidados, filman
do, cm sucessao, as
indignadas de cada urn dos comensais a men\;ao
da palavra "sifIlis." Sifilis cra, ainda, um tabu social, e em parte 0 filme tem
como objetivo contribuir para ultrapassar esse tabu.
Os csfor\;os de Ehrlich e sua equipe serao final mente recompcnsados em
1909-10. Ao fim de muitas experiencias, 0 sexto composto da sexla serie de
experiencias - por 15S0, 606 - parece dar resultado: aniquila 0 treponema
injectado num coelho sem aniquilar 0 coelho portador. Ea bala magical Em
bora 0 filme nao de 0 devido destaque a Sahachiro Rata, e a colabora\;ao dos
dois que redunda nesse sucesso. 0 composto e designado 606, mais tarde
8alvarsan. Uma promessa de reden\;ao para a infec\;ao por sifilis e as suas
multiplas consequencias.
Ehrlich procura voluntarios para testar 0 seu novo produto. Numa grande
sala de espera, na qual se avolumam doentes com sifilis, alguns dos quais ja
cegos e semiparalisados, vem as respostas 
e cm brevc da-se a adesao em massa ao tratamento com 0 novo remedio. Os
primeiros resultados sao espectaculares: regressam a visao, a mobilidade, a
alegria, enfim, a saUcle e a possibilidade de ter uma vida normal. Ehrlich esta
no ceu; tudo parecia indicar que 0 seu grande objectivo fora alcan\;ado, que
nao mais teria de voltar a situa\;Oes como aquela que foi retratada no inicio
do filme, nao mais precisaria recorrer a mentiras piedosas para aplacar a
angustia dos diagnosticados com sifilis. Agora sim, podia dar-Ihes a perspec
tiva de uma cura.

70 filme nao explora 0 facto de Behring ler, mais tarde, reeebido sozinbo, sem reconbeeer
a colaboralirao de Ehrlicb, os lueros e 0 eredito pelo desenvolvimento do soro antidiftcrico
o catapultou, a solo, para 0 prcmio Nobel de 1901. Tao poueo se elabora no fato
por ser judeu, nao ter podido assumir uma ciitedra.

a Note-se que 0 protagonismo de Hata na descoberta do SullXman esta relati>'amente
diluida no filme, aparecendo como
de Uma equipa maior. A sua nacionalidade
evidencia, algo que deve ser entendido pela data
japonesa e discretamente posta fora
do filme - 194-0, ja em plena II Guerra MundiaL
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tem como intervir, e os jornais todos os dias com manchetes aterrorizantes.
Ehrlich colabora com Behring e ambos mobilizam a teoria das imunidades
para desenvolver um soro eficaz para as crian\;as - c conseguem-no utilizan
do 0 sangue de um animal de grande porte, como 0 cavalo. Naturalmente,
querem aplica-Io a todas as crian\;as com sintomas, mas 0 diretor do
o mesmo que despedira Ehrlich, mostra-se muito rigido, e so consente que
se fa\;a um teste com um grupo de controle, dando 0 soro a vinte crian\;as e
mantcndo outras vintc sem soro.
filme consegue dramatizar bcm a tensao entre 0 rigor metodologico da
experimcnta\;ao e os deveres de assistcncia clinica nesta situa\;ao limite, con
trapondo a inflexibilidade do diretor e 0 empenho dos clinicos e enfermeiras,
a que sc junta 0 clamor das maes amontoadas a porta do hospital. Por fim,
ganham a clinica, a saude, e, claro, a ciencia, mas nao peia aplical,7ao rigida
dos seus metodos: foi a dedica\;ao dos dois medicos que, aos primciros sinais
de eficacia do soro, infringiram a rigidez das regras convencionais e aplicaram
o soro ate 0 limite, solidarizando-se com as miles que lutavam pela vida dos
seus filhos e seguindo as suas proprias convic\;oes de clinicos junto a pacientes
em estado critico. 0 resultado foi glorioso, e Ehrlich e Behring viraram herois
da medicina. Os jornais aplaudiram-nos, 0 governo reconheceu-os, e ambos
subiram um patamar nas suas carreiras. Behring ficou com uma ciitedra em
:\Iarburg e Ehrlich com um laboratorio proprio.7
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Mas urn novo obstiiculo se levanta, Os arsenicais nao eram isentos de peri
gos. Pelo contrario, eram reconhecidamente t6xicos. Muitos tin ham mostrado
reservas quanto asua utiliza/fao terapeutica, uma vez que os perigos poderiam
ser superiores aos beneficios. Quando morrem alguns dos pacientcs tralados
com salvarsan levantam·se os animos dos oponentes, que capitalizam essas
mortes para fazer valer 0 seu ponto de vista.
Os jornais nao poupam Ehrlich. 0 seu velho oponente, que ja 0 vinha hos·
tilizando desde 0 hospital, escreve urn artigo em que 0 decIara responsavel
pelas mortes, urn assassino que envenena os doentes com arsenico - suscitando
assim, propositadamente, urn processo por difamac;:ao que antecipava ganhar
com 0 apoio de Behring. Quando, em tribunal, sao chamadas a depor as
testemunhas, escala 0 dramatismo e a tensao quando Behring aparece entre
as testemunhas arroladas. Tudo indica que ira depor contra Ehrlich; a vida e
as convicc;:oes de cada urn sobre fisiologia, patologias e terapeuticas tinham·
·nos afastado. Behring nao se rendera por completo a leoria dos microbios e
acentralidade da quimioterapia, que mobilizava toda a convic({ao de Ehrlich.
Tomando a palavra em tribunal, Behring confirma que houve 38 mortes
causadas pela aplica({ao do 606, imputaveis a ac;:ao de Ehrlich. Criado 0 dra
matismo, aereseenta que ha mais uma morte para alem dessas, fazendo subir
as expectativas dos que contavam com 0 seu depoimento para derrotar Paul
Ehrlich. "- Mais umaT', perguntam ansiosos, agradecendo antecipadamente.
S6 que esse "morto" adicional mais nao era senao a propria sifilis - e Behring
inverte os termos da aCUSa({aO, tornando-a uma apologia a Ehrlich e urn louvor
asua dedicac;:ao em livrar a humanidilde de infecgoes e afligoes.
Ehrlich aparece redimido no final do filme, tal como redimida parece estar
a infec~ao a que mais se dedicou - a sffws. Sabemos que morrera pouco depois,
e que as limitac;:oes do salvarsan iraQ ser ultrapassadas com 0 neosalvarsan,
que s6 veio a ser substitufdo por melhor quando foi desenvolvida a penicilina
e subsequentes antibi6ticos, ja depois desse filme ter sido rod ado. Embora
composto de qufmieas muito distintas, 0 principio terapeutico e 0 mesmo:
o de actuar quimica, especifica e selectivamente sabre 0 agente infeccioso,
eliminando-o, extinguindo a infecc;:ao, trazendo, ao port ad or, a redem(ao. Se
Paul Ebrlich - pelo menos 0 Ehrlich recriado no filme - vivesse para assistir
aos efeitos da penicilina, seria certamcnte 0 seu primeiro apoiante. Tera meslllo
sido 0 seu trabalho que inspirou Alexandre Fleming a ser urn entusiasta da
quimioterapia e a desenvolver as pesquisas que levaram a penicilina (Fle
ming, 1956: 1-13); Fleming, foi, comprovadamentc, urn dos mais vigorosos
apoiantes do Saivarsan(Fleming & Colebrook, 1911, 1631-1634) eo primeiro
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a aplica-Io na Inglatcrra.9 Penicilina e antibioticos, as terapias que na segunda
deram uma resposta eficiente sifilis e a muitas oulras
metadc do seculo
infecc;:oes, sao um descendente direto do prot6tipo desenvolvido por Ehrlich:
"balas magicas".

xx
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