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0 dia 3 de marc;o de 1993 e urn dia triste para a humanidade. 
Foi o dia que levou o Dr. Albert Sabin de nosso espac;o fisico, tornan
do a data urn marco para a hist6ria da civilizac;ao, que sera sempre 
lembrada, enquanto perdurarmos como especie. 

Genio da mais alta expressao cientifica e humanitaria, como 
poucos ja existiram, equipara-se a Albert Einstein, Galileu, 
Michelangelo, Arist6teles e outros que seriam enumerados em pou
cas linhas. E foi urn cientista reverenciado vivo, como atestam as 
inumeras homenagens e titulos acumulados desde a aplica<;ao pra.
tica eficaz de seus trabalhos, o que nao ocorre comumente, vindo a 
coroac;ao e OS meritOS das grandes personalidades, freqiientemente, 
anos, decadas ou mesmo seculos ap6s seus passamentos. 

Personagem singular, o velhinho de bengala e barbas brancas 
desfazia-se com grande facilidade do palet6 e gravata, desvencilha
va-se de "flashes" e palmas e procurava o regac;o e o aconchego 
entre as crianc;as. Simplesmente as amava e por elas era tao amado. 
Ficava cercado de crianc;as, risonho, a contempla-las saudaveis em 
todas as rac;as e idiomas, embevecido com sua pureza e inocencia e, 
ciente por demais, do quanto havia contribuido para sua saude e 
bem-estar. Era seu anjo protetor, afastava delas e com a bengala 
brandia a distancia a sombra sepulcral da poliomielite, responsavel 
por tantos rostos tristes, antes da aplicabilidade tao eficaz de seus 
metodos imunogenicos. Seu trabalho consistiu no aperfeic;oamento 
da vacina de Jonas Salk, no principio dos anos 50. Melhorou-a e 
obteve resultados milagrosos com a utilizac;ao de virus vivo, veicu
lada em principio oral. Tao gritante contribuic;a_o a ciencia verifica
se estatisticamente quando da reduc;ao do apavorante numero de 
21.262 casos de polio em 1952, para 893, em 1962, ap6s a aplicac;ao 
da vacina (1961). 

Foi urn bomem itinerante, de muitos enderec;os. Nascido Albert 
Bruce Sabin, em Bialistek, Russia, em 26 de agosto de 1906, em 
familia judia que sofrera sangrentas perseguic;oes religiosas na ter
ra natal, emigrou com os familiares em 1921, para os Estados Uni
dos, a procura de uma terra livre, sem aqueles preconceitos tao pe
rigosamente exercitados. Radicaram-se em Nova Jersey. Confessou 
posteriormente, que a entrada do porto de New York, ao contemplar 
pela primeira vez e Estatua da Liberdade, percebeu urn novo sopro 
de vida, vento que alentava esperanc;a, um horizonte pleno de pers-
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pectivas a sua frente. E as promessas da Esuitua nao falharam para 
com o pobre refugiado Albert. Patrocinado por urn tio que viera 
antes e estava em boa situa~ao, preparou-se inicialmente para o 
estudo da Odontologia, conforme a vontade daquele parente. Mas 
cedo percebeu que sua voca~ao era outra e formou-se em Medicina, 
pela Universidade de New York. Animado pela leitura do Best-seller 
da epoca, o livro "Ca~dores de Micr6bios", de Paul Kruif, compre
endeu que dedicaria sua vida a pesquisa cientifica. Desde estudan
te, ja promissor no departamento de pesquisa, enveredou cada vez 
mais profundamente por este ramo. Em 1934 foi convidado para 
trabalhar em Londres, na area de medicina preventiva, enviado pelo 
Conselho Americana de Pesquisa. Na 2a Grande Guerra foi convoca
do pelas for~s armadas, quando dedicou-se ao estudo de patologi
as epidemicas em regioes como Filipinas, Coreia, China, Japao, Egi
to e a terra de seus ancestrais e sua verdadeira patria - a Palestina. 
Voltando aos Estados Unidos, entregou-se a incessantes estudos que 
possibilitaram a confec~o da vacina oral antipolio, que leva o seu 
nome, feito concretizado em 1961. 

Desde entao seu nome ficou consagrado em todo o mundo e 
tomou-se personalidade intemacional, cultivando sempre a simpli
cidade, despreendimento e altruismo, que lhe eram peculiares. Acre
ditava que ciencia e humanismo estavam intrinsicamente entrela~a
dos e vivia intensamente este binomio. 

Sua amizade pelo Brasil foi impar. Veio pela primeira vez em 
1961, quando fez sua descoberta, voltou em 63 e em 70 nova visita, 
desta vez como Presidente do lnstituto Weizmann de Ciencia de Is
rael, uma das mais importantes instituis:oes cientificas mundiais. 
Conheceu entao Adolf Bloch, fundador do Grupo Manchete, entre 
os quais brotou forte amizade, atraves da qual Dr. Sabin conheceu a 
brasileira D. Heloisa Dunshee de Abrantes. Casaram-se em 1972 e 
desde ai as relas:oes com o Brasil passaram a ser ainda mais fortes, 
chegando o cientista a considerar-se brasileiro de cora~o. 

Finalmente, apos tantos e tantos anos de gloria e trabalho 
arduo, supervisionando pessoalmente as campanhas de vacina
~ao em massa em todos os quadrantes do globo, retornou aos 
EUA e instalou-se em Washington, DC, onde trabalhou ate seus 
ultimos dias de vida. 

Problemas de ordem neurologica interpuseram-se como bar
reira a vida e obra do nouivel pesquisador. Em 1983, aos 77 anos, 
foi hospitalizado e vitima de Polineurites no Instituto Nacional de 
Saude, em Bethesda, Maryland, EUA e em 1988, ap6s delicada cirur
gia cardiaca, ainda assim mobilizou-se em grandes campanhas pre
ventivas, com muito sucesso, especialmente na area de sarampo e 
polio, em paises do terceiro mundo. 
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Faleceu em Washington, DC, ao lado da mulher Heloisa e da 
filha Amy Home, na aurora da quarta feira, 3 de rnar~o de 1993, 
devendo a humanidade dois projetos que havia prornetido a si rnes
mo. Urna autobiografia e urn livro de cunho religioso, que intitular
se-ia "Meu Deus". Junto a vida que se esvaia, exclamou a filha: "En
riqueceu minha vida e creio que fez o rnesmo para milhares de ir
rnaos". E D. Heloisa Abrantes, inconsolavel, mas serena, assim o 
reverenciou: "Ele fez do mundo urn Iugar melhor e, de mirn, uma 
pessoa rnelhor". 

E, do mundo que nao o conheceu diretamente, parte uma 
aura de reconhecirnento, conforto e felicidade por viver melhor ·4; · 

hoje, apesar dos tantos problemas ainda por resolver. E a espe
ran~a que fica no nascer porvindouro de outros Alberts, que com 
certeza virao, para construir urn mundo cada vez mais proximo 
da irnagem de Deus. 

54 

• 

• 


	ACL_1993_1994_0055
	ACL_1993_1994_0056
	ACL_1993_1994_0057

