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 Naquela sexta-feira Alfeu acordou 
animado. Tomou o ônibus regular do 
Jardim do Ingá para um caminho de 10 
minutos até a Estação das Barcas. Era 

Capítulo 1
A fusão



mais gostoso quando percorria esse 
trajeto em trolleybus, um ônibus elétrico 
bem silencioso. Que pena... Da mesma 
forma como os bondes, os trolleybus 
simplesmente foram desativados e 
sumiram de Niterói. 
 Ao descer, comprou o Jornal do Brasil. 
Nor malmente l ia  O Globo,  mas 
precisava conferir se o edital enviado pelo 
secretário da Sociedade tinha sido 
publicado.
 O movimento estava tranquilo, e o 
tempo bem agradável. Um início de 
primavera com céu azul. Céu de 
brigadeiro, como diziam. Com o jornal 
debaixo do braço, foi um dos primeiros a 
vencer a rampa. Sempre gostava de viajar



na embarcação longa e achatada que 
suavemente cortava o mar da Baía de 
Guanabara. 
 Desta vez escolheu uma fileira de 
cadeiras do lado direito. De dentro da 
barca dava pra ver a enorme ponte se 
formando, como que pairando em cima 
das águas. Será que a modernidade dos 
carros iria tirar o charme daquela travessia 
pelo mar? 
 Em 1968 o governo militar tinha feito 
uma grande propaganda sobre como 
realizaria o antigo sonho de ligação entre 
as duas cidades, encurtando e agilizando a 
travessia. Mas o ano de 1971 corria rápido 
e nem sinal da construção da ponte Rio-



Niterói acabar. Toda a estrutura vinha 
da Inglaterra. Peça por peça. 

Um paciente do consultório falou que 
muitos operários estavam morrendo em 
acidentes na obra. Tinha jornalista que 
sabia sim, mas aquilo não podia ser 
noticiado. Provavelmente porque 
mancharia a imagem dos militares, que já 
não estava boa. A revolução fazia 7 anos. 
Não se achava que duraria tanto. Afinal, o 
perigo comunista tinha passado. Ou 
quase.
 Alfeu baixou os olhos, passou-os em 
página por página, até o fim, e não 
encontrou o edital. Fechou o jornal por 
alguns segundos e respirou fundo. 
Ronaldo, o secretário, tinha garantido que 



sairia na impressão de hoje. Voltou a abrir 
as grandes páginas com cheiro de tinta 
preta, desta vez sem afobação. Tinha 
quase meia hora. 
 Leu rápido que um pensionista do 
INPS tinha aparecido morto na praia em 
Niterói, em frente ao Instituto de 
Matemática. Folheou um pouco mais. 
Achou um projetor de slides por 52 
cruzeiros mensais. Pensou que poderia 
ser uma boa opção para usar nas aulas de 
Medicina. Virou mais uma página e viu 
que a TV Tupi iria passar o show de João 
Gilberto e Caetano Veloso. Achou 
interessante, já que Caetano morava em 
Londres e tinha vindo só para gravar para



a televisão. Alfeu não era muito ligado em 
música, mas talvez fosse ver.
 Precisou ir até a penúltima página dos 
Classificados, descer os olhos em uma 
propaganda de detetive particular e, ao 
lado de outra de Synteko, um verniz 
resistente para tacos de sala, encontrou, 
finalmente, o que procurava. Lá estava: o 
edital. Dizia assim: a Sociedade de Alergia 
convoca os associados para a assembleia 
geral, sexta feira, 29 de outubro de 1971, 
na Santa Casa de Misericórdia, no Estado 
da Guanabara.
 Alfeu sempre se perguntou porque 
raios um estado era do exato tamanho de 
uma cidade. Sim, o perímetro da cidade 
do Rio de Janeiro compreendia o mesmo



do Estado da Guanabara, criado quando 
a capital do Brasil tinha ido embora para o 
meio do país. 
 Edson, professor de História, um 
paciente seu que sofria de crises de 
inchaço ainda sem um diagnóstico 
definido, uma vez explicou que isso era 
uma espécie de presente federal, ou seja, o 
resultado da complexa política de 
compensação pelo fato do Rio ter ficado 
sem a entrada de dinheiro que acontecia 
por ser uma capital. Sendo um estado que 
precisaria cuidar apenas de uma cidade, 
teria mais impostos, mais força no 
Congresso, etc. etc...
 Apesar de gostar dos esclarecimentos 
de História do seu paciente, o que mais 



surpreendia era a repetição dos edemas, 
dos inchaços. A língua de Edson às vezes 
ficava monstruosa, a ponto dele não 
conseguir quase respirar. Pior: mesmo 
uma dose alta de “cortisona” não 
aplacava o sofrimento. 
 Isso intrigava o tímido dr. Alfeu, um 
médico aplicado que fora eleito para 
presidir a Sociedade de Alergia no Rio de 
Janeiro naquele ano. Nunca tivera a 
pretensão de ser presidente, ou ter 
q u a l q u e r  c a r g o  d e  d e s t a q u e . 
Simplesmente foi acontecendo. Com 
poucos sócios, seu amigo alergista Seabra, 
um quase-irmão e eterno gozador, tinha 
falado sério: “agora é a sua vez”.



 Aconteceu também desse ser um 
momento importante na conversa entre 
duas sociedades: a de São Paulo e a do Rio 
de Janeiro. Da mesma forma que o Rio 
tinha perdido o protagonismo político 
para Brasília, alguns médicos tinham 
percebido que poderiam ser engolidos 
por São Paulo. Bem, então vamos nos 
unir, pensaram os cariocas. A verdade é 
que a sugestão partiu dos paulistas, 
principalmente do doutores Wilson Aun, 
João Ferreira de Mello e Julio Croce.
 A Sociedade de Alergia fundada no 
Rio de Janeiro, com alguns sócios de fora 
do estado, era bem mais antiga. Tinha por 
volta de 25 anos. Mas os últimos



Congressos, com a participação de ambos 
os grupos, já se alternavam entre estes 
dois principais centros de pesquisa do 
Brasil. São Paulo contava com um grupo 
bem mais recente, chamado de Sociedade 
d e  I nve s t i g a ç õ e s  e m  A l e r g i a  e 
Imunopatologia. Empertigados, sempre 
de terno e gravata, os paulistas estavam 
cada vez melhores na Imunologia, com 
exames laboratoriais mais precisos e 
colegas se especializando no exterior. 
Investimentos pesados circulavam em 
São Paulo. 



 A barca atracou suavemente no cais da 
estação do Rio de Janeiro, bem perto do 
aeroporto Santos Dumont. Alfeu desceu 
a rampa e atravessou para a praça XV e 
iniciou a caminhada de pouco mais de 800 
metros até o hospital. Seguiu pela rua 
Dom Manoel, circundada por prédios 
beges de 3 e 4 andares no estilo parisiense 
e parou rápido para um café na 
confeitaria.
 O larguíssimo e imponente prédio 
neoclássico da Santa Casa tinha mais de 
100 anos, o que era pouco para uma 
confraria como a da Misericórdia, 
entidade portuguesa que remontava ao 
período pré-descobrimento do Brasil. 
Para se ter uma ideia, documentos do 



século XVII, disponíveis na sala da 
diretoria, mostravam que, naqueles 
tempos, se você quisesse ser admitido, 
além de ser “livre de toda infâmia, deveria 
ser puro de sangue por pelo menos 2 
gerações”, uma maneira pouco sutil de 
dizer que não poderia ser descendente de 
mouro, negro ou judeu.
 Como a Sociedade de Alergia não tinha 
uma sede fixa, emprestava a sala do 2o 
andar para as reuniões. E a de hoje seria 
importante. Vários associados tinham 
sido chamados por telefone para não 
faltarem. Oliveira Lima estaria lá, um 
brilhante cientista mineiro, responsável 
pelo laboratório,  e  também pela 
empolgação de discutir o grande marco 



que acabava de ser descoberto no campo 
da Alergia: um anticorpo da classe E, 
chamado de imunoglobulina E, ou 
simplesmente, IgE.
 Por décadas muitos pesquisadores 
estiveram empenhados em entender que 
substância na pele predispunha à 
vermelhidão e à coceira. Aliás, tinham 
dado o nome de Reagina a esta misteriosa 
partícula ainda não definida, que estava 
por trás dos sintomas de rinite, asma – ou 
“bronquite” – e também urticária 
(aquelas placas vermelhas incrivelmente 
pruriginosas). Reações estas de excesso 
d e  s e n s i b i l i d a d e ,  o u  s e j a ,  d e 
hipersensibilidade.



 Os alemães Carl Prausnitz e Heinz 
Küstner tinham demonstrado, no início 
do século, que era possível transferir a 
hipersensibilidade para outra pessoa. 
Para isso, você teria que pegar o soro de 
um paciente alérgico ao gato, por 
exemplo, e injetar na pele de uma pessoa 
não alérgica. Nada acontecia neste 
momento. Mas se, 2 dias depois, você 
injetasse no mesmo lugar partículas do 
pelo do gato, surpreendentemente o não 
alérgico apresentaria reação. Um belo 
exemplo da prova de Prausnitz-Küstner. 
Assim estava provado que existiriam 
anticorpos de Alergia!
 A expectativa em relação à Reagina era 
tanta que este grupo de reações alérgicas 



ficou quase que exclusivamente associado 
ao termo Alergia. A verdade é que muitas 
outras alterações do organismo também 
poderiam entrar debaixo desse, digamos, 
“guarda-chuva diagnóstico”, um grupo 
de doenças semelhantes agregadas sob o 
mesmo termo. 
 Para o suíço Clemens von Pirquet, a 
Alergia deveria englobar não só a 
hipersensibilidade imediata, mas também 
as reações gerais imunológicas de 
autoagressão. Pirquet era o médico que 
em 1906 tinha inserido pela primeira vez 
no vocabulário mundial a palavra Alergia, 
ou seja, era nada menos que o pai da 
especialidade. 



 De fato, algumas décadas depois, em 
1963, dois cientistas britânicos, o médico 
Philip Gell e o veterinário Robert 
Coombs, propuseram uma divisão que 
parecia definitiva: a classificação de Gell e 
Coombs, em 4 tipos básicos de reações 
imunológicas alérgicas.
 As reações do tipo I seriam justamente 
as reações de hipersensibilidade mais 
rápida, ou imediata. Cerca de 20 minutos 
após tomar uma picada de vespa, a criança 
c o m e ç a  a  a p r e s e n t a r  m a n c h a s 
sobreelevadas pelo corpo, a garganta 
parece fechar e a pressão cai. Um episódio 
que Alfeu tinha presenciado quando 
morava na fazenda. 



 A  b o l a  d a  ve z  e s t ava  c o m  a 
h ipe r sens ib i l i dade  imed i a t a .  As 
discussões entre os colegas da Santa Casa 
de Misericórdia e da Faculdade de 
Medicina exalavam excitação pelo recente 
comunicado oficial da Organização 
Mundial de Saúde. Apenas três anos 
antes, em 1968, a entidade máxima da 
medicina tinha publicado um artigo 
afirmando que os termos Gama-E- 
g lobu l ina  e  IgND dever i am ser 
substituídos. O encontro em Lausanne, 
na Suíça, entre os cientistas Johansson, 
um sueco e Ishizaka, sino-americano, 
resultou no acordo final em que instituiu 
o termo IgE.



 Portanto, por causa do frisson da 
Reagina que virou IgE, muitos se referiam 
exclusivamente a este tipo de exemplo 
como alérgico.
 Neste quadro, uma célula chamada de 
Mastócito tinha um papel central. Após 
uma par tícula do amendoim, por 
exemplo, tocar a IgE que está grudada no 
Mastócito das mucosas, sai desta célula a 
primeira substância importante a produzir 
sintomas: a histamina, bem conhecida 
desde a década de 1930. A histamina é a 
molécula que verdadeiramente iniciaria o 
sofrimento do paciente, abrindo vasos, 
fazendo o soro do sangue inundar os 
tecidos e comprimindo os músculos ao 
redor dos brônquios.



 Incrível era o fato da IgE ter uma 
memória exata da proteína de um 
de t e r m inado  a l imen to,  como  o 
amendoim. Da mesma forma que 
podemos produzir um anticorpo de 
defesa para o sarampo (IgM já durante a 
infecção e IgG que se torna persistente), 
percebeu-se que a Alergia tinha um 
anticorpo de memória. Uma memória 
alérgica.
 Assim como para Pirquet, também 
para os doutores Gell e Coombs haveria 
muito mais que isso dentro do termo 
Alergia. Nas reações de tipo II, as 
partículas grudadas nas células, ativadoras 
do processo, seriam internas, ou 
endógenas. Neste caso, o paciente não



comeu nenhum alimento, não respirou 
nenhum agente de alergia (alérgeno) e 
também não tomou nenhuma picada de 
inseto que produzisse uma reação rápida. 
 Exemplos deste grupo seriam a 
destruição das células vermelhas do 
sangue, as hemácias, dias após a ingestão 
um remédio, ou então um rim que 
começa a falhar após uma infecção, ou 
mesmo as bolhas que se formam na pele e 
nas mucosas porque a substância que 
mantém as células grudadas entre si é 
atacada por auto-anticorpos, como no 
caso da doença Pênfigo.
 Para entender o outro grupo de reação 
de hipersensibilidade, do tipo III, é só 
lembrar das primeiras tentativas de tratar 



infecções. Afinal, o antibiótico tinha 
aparecido pela primeira vez na Segunda 
Guerra Mundial e existiam bem poucas 
vacinas à disposição. 
 O princípio é simples mas engenhoso: 
injeta-se gradativamente mais e mais 
bactérias (ou toxinas da infecção) em um 
cavalo, que passa a produzir anticorpos 
em grande quantidade. Depois é só filtrar 
seu sangue,  ret i rando as  cé lu las 
vermelhas. Teremos um soro pronto para 
tratar uma determinada infecção, como a 
Difteria, que matava crianças de falta de ar 
após causar um edema na parte alta das 
vias respiratórias.
 O problema é que o soro vinha junto 
com muitas outras proteínas que não



eram aceitas pelo corpo de algumas 
pessoas. Pirquet, junto com o colega 
Bela Schick, tinha descrito a famosa 
doença do soro (em inglês, serum sickness). 
 Nesta doença, assim como o que 
poderia acontecer em uma razoável 
quantidade de transfusões sanguíneas, 
anticorpos se ligam às “proteínas 
estrangeiras” ainda na circulação, dentro 
dos vasos, produzindo complexos de 
partículas grandes que se depositam em 
tecidos. Em seguida aparecem febre, 
manchas  no  co r po e  do re s  na s 
articulações.
 Para o tipo IV de reações de Gell e 
Coombs, bastaria observar uma reação 
lenta local ocorrendo dias após uma 



injeção de tuberculina. Não há anticorpo 
envolvido. São apenas células os 
participantes do processo.
 De certa forma, a união da sociedade 
do Rio, mais afeita à prática clínica, e a de 
São Paulo, forte em Imunologia, estaria 
selando a união de dois mundos, que 
passariam a andar de mãos dadas. 
 Em suma, a Alergia já tinha um pai, 
Pirquet,  e também suas doenças 
definidas. Até a década de 1970, só faltava 
a “arma do crime”. Agora não faltava 
mais. Os alergistas tinham seu próprio 
anticorpo, a IgE, símbolo de uma 
especialidade que tratava de poucos e 
raros casos no início do século XX e 
agora via seu contingente de pacientes 
aumentar cada vez mais.



 E o dr. Alfeu, ao finalizar a reunião 
daquele dia na Santa Casa, após receber, 
de forma unânime, o aval de seus colegas 
cariocas, sentia que a fusão com São 
Paulo faria com que a especialidade de 
Alergia no Brasil subisse para um novo 
patamar, com uma nova e ampla 
Sociedade, se preparando, quem sabe, 
para uma possível explosão de casos em 
todo o país naquele fim de século.



 Quando Alfeu colocava o calção e 
andava até a praia de Icaraí, em Niterói, 
com o sol batendo no rosto, tinha a 
sensação de estar no caminho certo. Todo 
o esforço em se tornar médico tinha 
valido a pena. Passava na confeitaria do 

Capítulo 2
Reação Imediata



sogro, um português orgulhoso do 
comércio que conquistara após muitos 
anos de trabalho duro, e sabia que em 
breve encontraria bons parceiros para 
aquilo que, depois da Medicina, lhe dava 
o maior prazer: jogar futebol. 
 Impossível não lembrar, em lampejos 
recorrentes, da sua trajetória até ali. Tinha 
nascido na roça, em Itaperuna, na 
pontinha norte do Estado do Rio de 
Janeiro, quase em Minas. Moravam de 
favor na fazenda do avô. Sua mãe, de um 
coração maior que a vida, acolhia e criava 
quem aparecesse, orientava e ajudava 
quem precisasse. Seu pai, por outro lado, 
era um faz-tudo autodidata: agricultor, 
construtor e até marceneiro de caixões



para a vizinhança que não tinha como 
pagar o custo de um velório. No caso de 
morte infantil, por exemplo, o pano 
escolhido para a forração, rosa ou azul, 
era pregado de má vontade por sua irmã 
mais velha.
 Lembrando disso, uma cena não lhe 
saía da cabeça. Tinha talvez uns 12 anos 
quando seu pai lhe chamou para pegar 
uma criança morta na fazenda do 
Tinhoco, distante por volta de meia hora 
de caminhada. Lá estava um garoto que 
morrera de sufocação. 
 Como de hábito naquelas terras, 
quando o defunto não era adulto, a tarefa 
de ir até uma fazenda com o caixão vazio 
era das crianças, sempre em grupo de 5 



ou 6. Cada um com o seu porrete. Afinal, 
de vez em quando cachorros com Raiva 
atravessavam o caminho. O pior da 
história é que depois tinham que levar o 
pequeno caixão até o cemitério, morro 
acima, revezando em cima do ombro. 
 Alfeu vira o cadáver envolto no lençol 
sendo colocado na peça de marcenaria de 
seu pai. Lamentavelmente, a cabeça 
estava exposta. O rosto do garoto, quase 
um bebê, estava inchado, deformado, tão 
branco como uma cera, com a língua 
azulada aparecendo. A picada de vespa 
tinha desencadeado, rapidamente,  um 
inchaço e uma falta de ar que não teve 
chance de salvação.



 Chegando na praia, ainda tocado por 
aquelas recordações, Alfeu se dava conta 
de quanto aquilo tinha de mistério. Como 
uma pequena substância da natureza 
poderia causar uma reação nos seres 
humanos que nada tinha a ver com o 
próprio veneno? 
 As interpretações do fim do século 
XIX estavam relacionadas a uma possível 
falta de imunidade. Alguns anos antes de 
Pirquet criar o termo Alergia, dois 
franceses, Charles Richet, que viria a 
ganhar o prêmio Nobel, e Paul Portier, 
introduziram a palavra Anaphylaxis, ou 
seja, “sem imunidade”. 
 Depois se percebeu que aquela reação 
tinha peculiaridades, além do anticorpo 



específico de memória. Primeira: um 
período de latência. Quando se entra em 
contato com um alérgeno pela primeira 
vez na vida, não há sintomas. Um 
segundo contato, no dia seguinte, 
também não produz nada.Um novo 
estímulo precisaria de semanas para, ao 
ser repetido, resultar em reações alérgicas. 
 Mais  intr igante era a  segunda 
particularidade: o anti-histamínico, um 
remédio bloqueador da histamina (a 
substância que é liberada logo no início 
do estímulo alérgico) não bloqueava os 
efeitos intensos de fechamento dos 
brônquios e de queda da pressão. 
 Dr. Brocklehurst, do Instituto de 
Pesquisas de Londres, tinha publicado 10 



anos antes o artigo decisivo sobre uma 
outra substância que, em animais, saía do 
Mastócito logo após a histamina e, 
surpreendentemente, era muito mais 
potente: a Substância de Reação Lenta da 
Anafilaxia. Em inglês, como no título do 
artigo, soava imponente: Slow-Reacting 
Substance During Anaphylactic Shock (SRS-
A).
 Muito pouco tinha sido publicado 
desde então sobre reações alérgicas 
graves a picadas e ferroadas. Um artigo da 
revista British Medical Journal, de 1969, 
tinha sido discutido em uma das reuniões 
da Sociedade de Alergia na Santa Casa. 
Era a descrição de um caso de um senhor 
de 68 anos, que ficara em coma por 10



horas após uma picada de vespa ocorrida 
q u a n d o  c o r t a v a  a  g r a m a .  S e u 
eletrocardiograma tivera alteração 
momentânea. Especulou-se que a queda 
de pressão teria sido causada pela 
liberação de histamina e de uma outra 
substância ,  a  5-hydr oxi t r yptamina . 
Nenhum comentário sobre a Substância 
Lenta da Anafilaxia.
 O assustador neste tipo de reação era 
que, em algumas pessoas, a sensibilização 
ao estímulo, ou seja, aquela “preparação”, 
com subida gradativa dos anticorpos IgE, 
tinha sido silenciosa. 
 De forma geral, os sintomas de Alergia 
costumam ir aumentando aos poucos, a 
cada nova reação. Em aproximadamente



metade das mortes por picada de insetos, 
no entanto, não havia nenhuma história 
anterior que desse uma dica do risco que a 
pessoa estava correndo. 
 E insetos existem muitos. São os 
animais mais diversificados do planeta. Ao 
contrário de nós, vertebrados, os insetos 
têm um esqueleto por fora do corpo 
(exoesqueleto) e, no caso das espécies 
Apidae (abelhas), Vespidae (vespas) e 
Formicidae (formigas), suas ferroadas 
podem desencadear as terríveis reações 
alérgicas. 
 A americana formiga-de-fogo (solenopsis 
invicta), também conhecida por diversos 
apelidos como mossoró, ou lava-pés, e, em 
inglês, fire-ant, além de ter se tornado



uma verdadeira praga, tinha o requinte de 
picar como uma abelha, com um ferrão 
no final do abdome.
 Nos Estados Unidos estimava-se que 
uma morte por semana era causada por 
picada de inseto, a ponto dos jornais se 
referirem ao “pesadelo anual da estação 
das vespas”. Médicos alertavam as 
pessoas a viajarem com um kit de seringa 
e adrenalina injetável mais um outro 
remédio por via oral, a isoprenalina. Em 
contrapartida, outros médicos rebatiam 
dizendo que aquela era uma onda de 
pavor desnecessária, uma histeria coletiva. 
 Histeria ou não, estava claro que a 
anafilaxia não era uma falta de imunidade, 
mas seu excesso. A imunoterapia,



i n i c i a l m e n t e  c h a m a d a  d e 
dessensibilização, e conhecida pelos 
leigos como “vacina alérgica”, já era 
adotada com sucesso na prática clínica 
havia algumas décadas. Isto mostrava que 
a imunidade estava sendo moldada a 
retornar ao seu estágio inicial de 
neutralidade. Muitos apostavam que o 
mecanismo de funcionamento da vacina 
alérgica deveria ser esclarecido em breve. 
Que esta seria apenas uma questão de 
tempo.



 O ano de 1972 correu com a grande 
expectativa do Congresso de Belo 
Horizonte, onde uma reunião definitiva 
iria selar a fusão das duas Sociedades de 
Alergia. Alfeu tinha muita admiração pelo 
pessoal de São Paulo. Julio Croce era 
muito fino,  inte l igente e  sempre 
disponível. Brunini, um pé-de-boi 
supereficiente. Aun com seu vozeirão 
incomparável. João Ferreira de Mello, 
amável como poucos e Charles Naspitz, 
um verdadeiro e mordaz gentleman, 
recém-chegado de uma especialização no 
Canadá. Todos estariam em Minas.
 Uma grande figura tinha ido embora 
do Rio de Janeiro e não participava mais 
das reuniões da Santa Casa: Maurício



Rocha  e  S i l va .  J á  t inha  renome 
internacional por ter descoberto a 
bradicinina, uma substância do grupo das 
cininas que contraía o músculo brônquico 
mais lentamente do que a histamina. Daí 
bradi, lentificado. Da mesma forma como 
em b r ad i c a rd i a ,  que  s i gn ificava 
batimentos lentos. 
 Mais importante que isso, a bradicinina 
relaxava os vasos fazendo cair a pressão. 
Em um paciente alérgico seria um 
problema, mas em quem tinha pressão 
alta, a salvação. 
 Rocha e Silva abriu um importante 
campo de pesquisa sobre drogas para a 
hipertensão, foi para exterior, tornou-se 
um cientista cobiçado, até que a USP de



R i b e i r ã o  P r e t o  c o n q u i s t o u - o 
definitivamente. Décadas antes, o toque 
de mestre tinha acontecido quando 
observara que o veneno da cobra jararaca 
desencadeava a liberação da bradicinina. 
Genial.
 Para ele, só existia salvação na ciência. 
Mas os tempos estavam esquisitos. Das 40 
pessoas que tinham acabado de serem 
cassadas, 25 eram da USP. O governo 
militar utilizava Atos Institucionais para 
ter cada vez mais poder. O de número 17, 
por exemplo, facilitava colocar na reserva 
militares de oposição ao novo regime do 
presidente Emílio Médici, considerado 
cada vez mais duro. 



 Mas nada se comparava ao já famoso 
A I - 5 ,  q u e  c o m e ç a v a  a s s i m : 
“Considerando que a Revolução de 64 
teve o propósito de assegurar a ordem 
democrática...” o Congresso Nacional 
poderia ser fechado, a censura prévia 
ins t i tu ída  e  a  to r tu ra  amparada 
legalmente. 
 Alfeu ficou terrificado quando, logo 
antes de partir para o Congresso de 
Alergia de Belo Horizonte, encontrou o 
consultório fechado, sem a presença de 
sua jovem secretária. Ela simplesmente 
tinha desaparecido. Ninguém da família 
sabia de seu paradeiro, mas acabaram 
confessando que ela fazia reuniões às 
escondidas,  de noite,  na sa la  de



atendimento. Foi um frio na barriga. Se 
alguém soubesse desses encontros, Alfeu 
certamente estaria em apuros.
 Porém, quando viu a cidade indo 
embora pela janela do ônibus, em uma 
jornada que duraria 14 horas, suspirou e 
soltou um “seja o que Deus quiser”. 
Congressos eram muito mais que ciência, 
eram encontros de amigos que se 
admiravam. E este agora, na capital de 
Minas Gerais, teria certamente um 
gostinho especial.
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