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                                                                                  Nº25. San Xoan 2015 

  
  Chega o verán, e con el unha pausa no movemento do noso concello, que agora 

se volca mais en desfrutar do sol e en atender os centos de nenos que rematan a 

escola. Mais estes días na prensa estamos asistindo a certa controversia con 

referencia as vacinas dos nenos. Nos non imos entrar nun territorio que non nos 

pertence como Asociación, pero  imos aproveitar para falarvos da primeira 

enfermeira do mundo, galega por añadidura,   que tivo unha misión internacional: 

propagar a vacina da variola. E tamén vos deixamos un moi interesante artigo 

publicado orixinalmente en El Pais, que fala do descubrimento das vacinas, que 

supuxo un fito histórico e que permitiu salvar miles, se non millóns, de vidas ata os 

nosos días. 

Saúdos. 

 

 

- Persoeiro do mes :Isabel Zendal Gomez. 

- Artigo:   A enxeñosa aventura do Doutor Balmis contra a varíola. 
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: Isabel Zendal Gómez. 

Nada na Agrela (Parada, Ordes) o 26 de febreiro de 1773 e finada en México, foi 

unha enfermeira e reitora do Hospital de Caridade da Coruña. Participou na Real 

Expedición Filantrópica da Vacina de Francisco Xavier Balmis coidando dos 22 

nenos da Casa de Expósitos da Coruña con idades de entre 3 e 9 anos que foron a 

América e dos 26 que foran a Filipinas durante os 10 anos que durou a expedición 

para levar a vacina da varíola aos territorios españois 

de ultramar. 

 

Existen 35 versións do seu nome  e dise que naceu 

en Euskadi e Irlanda. Era a maior de tres irmáns: Juan e 

Francisca Antonia. O seu pai Jacobo Zendal era da 

parroquia de Santa Cruz de Montaos e a súa nai María 

Gómez da parroquia de Parada, labregos pobres. Isabel aprendeu a ler e escribir 

na escola da parroquia sendo a única nena que ía ás clases. Cando a súa nai 

morreu de varíola tiña 13 anos tendo que marchar á Coruña a servir. 

O 31 de xullo de 1793 naceu o seu fillo Benito. Isabel con 20 anos comezou a 

traballar no Hospital de Caridade da Coruña que fora fundado por Teresa 

Herrera, primeiro de axudante e despois de reitora. O 24 de marzo de 1800 tiña 

un soldo mensual de 50 reais e o pago en especie dunha libra diaria de pan feito 

con fariña fina, de primeira peneira. Dende maio de 1801 recibe media libra 

diaria de pan para o seu fillo e, dende agosto, media libra de carne ao día. 

O 30 de novembro de 1803 sae dende o porto da Coruña a expedición que levaría 

a vacina da Varíola a América con 37 persoas na corbeta María Pita. Isabel Zendal 

Gómez deixa o seu posto no hospicio para facerse cargo dos 22 nenos que levarán 

a vacina. Son seis nenos vindos da Casa de Desamparados de Madrid e os outros 

11 do Hospital de Caridade da Coruña e 5 de Santiago. A vacina debía ser levada 

por nenos que non tiveran padecido a varíola e pasada de un neno a outro cada 9 

Agrela na parroquia de Parada. 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/A_Agrela,_Parada,_Ordes
http://gl.wikipedia.org/wiki/Parada,_Ordes
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ordes
http://gl.wikipedia.org/wiki/26_de_febreiro
http://gl.wikipedia.org/wiki/1773
http://gl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://gl.wikipedia.org/wiki/Real_Expedici%C3%B3n_Filantr%C3%B3pica_da_Vacina
http://gl.wikipedia.org/wiki/Real_Expedici%C3%B3n_Filantr%C3%B3pica_da_Vacina
http://gl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_Balmis
http://gl.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://gl.wikipedia.org/wiki/Var%C3%ADola
http://gl.wikipedia.org/wiki/Euskadi
http://gl.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://gl.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Montaos,_Ordes
http://gl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Herrera
http://gl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Herrera
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Agrela_Parada_Ordes_cartel.jpg
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ou 10 días. Nenos entre os que está o seu fillo Benito Vélez de nove anos, As 

normas da expedición indicaban claramente o coidado que os nenos debían 

recibir. Ningún deles volveu a Galiza. 

"...serán bien tratados, mantenidos y educados, hasta que tengan ocupación o 
destino con que vivir, conforme a su clase y devueltos a los pueblos de su 
naturaleza, los que se hubiesen sacado con esa condición"(Normas que regulaban 

cuestións da Real Expedición). 

   Cada neno recibiu un feixe que contiña: dous pares de zapatos, seis camisas, un 

sombreiro, tres pantalóns cas súas respectivas chaquetas de lenzo e outro 

pantalón máis de pano para os días máis fríos. Para o aseo persoal, tres panos de 

pescozo, outros tres de nariz e un peine; e para comer, un vaso, prato e un xogo 

completo de cubertos[3]. O uniforme do Xardín Botánico de Madrid. 

A expedición chega a Santa Cruz de Tenerife onde pasan un mes vacinando. A 

expedición sae de Canarias o 6 de xaneiro de 1804, chegando a Puerto Rico o 9 de 

febreiro de 1804. O 7 de febreiro de 1805 sae a expedición rumbo a Filipinas cun 

grupo de 26 nenos mexicanos entre os que está o fillo de Isabel chegando a 

Manila o 15 de abril de 1805. O 14 de agosto de 1809 volta a expedición a 

Acapulco. Isabel queda en Puebla co seu fillo, xa non volverían a España. 

“La mísera Rectora que con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que 
hemos recorrido, perdió enteramente su salud, infatigable noche y dia ha 
derramado todas las ternuras de la más sensible Madre sobre los 26 angelitos que 
tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde A Coruña y en todos los 
viajes y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades (Balmis, 

Macao,1806) 

 

 

 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Isabel_Zendal_G%C3%B3mez#cite_note-3
http://gl.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
http://gl.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://gl.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://gl.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Puebla
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Recoñecementos 

 En 1950 a Organización Mundial da Saúde (OMS) 

recoñece a Isabel Zendal Gómez como a primeira enfermeira 

da historia en misión internacional. 

 Dende 1974 o goberno de México da o Premio 

Nacional de Enfermaría Cendala Gómez, na súa honra. 

 A Escola de Enfermería de San Martín de Texmelucan 

en Puebla leva o seu nome. 

 O concello da Coruña deu o nome Isabel López 
Gandalia a unha rúa da cidade. 

 Co gaio do 200 anos da expedición a Domus da 

Coruña adicou un monumento co nome dos 22 nenos da expedición. 

 Unha escultura de Acisclo Manzano inaugurada na Coruña o 30 de 

novembro de 2003 lembra a saída dende o porto da expedición. 

 Isabel Zendal Gómez foi proposta como filla predilecta do concello de 

Ordes. 

 Recentemente, Javier Moropublicou una novela eu narra a aventura da 

expedición de Balmis. 

 

 

 

 

 

 

Monumento de Acisclo 

Manzano no Parrote, no 

porto da Coruña, en 

homenaxe aos nenos orfos 

que partiron na expedición. 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_da_Sa%C3%BAde
http://gl.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Home
http://gl.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Home
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Monumento_homenaxe_expedici%C3%B3n_Balmis_Coru%C3%B1a.JPG
http://gl.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a
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 :  A enxeñosa aventura do Doutor Balmis 

contra a varíola 

 (artigo publicado por esther Samper en El Pais en Febreiro do 2012) 

Falar da varíola non é só falar dunha enfermidade fantasma senón tamén dun dos 

maiores logros da medicina científica. Resulta difícil crer que esta enfermidade, 

da cal só quedan como vestixios as marcas da vacina na poboación a partir de 

certa idade e mostras do virus protexidas baixo importantes medidas de 

seguridade en certos laboratorios, decimase a poboación ata ben entrado o 

século XIX. 

   Na encarnizada loita do home contra un dos seus 

asasinos microscópicos máis mortíferos non só a ciencia 

resultou fundamental, na historia desta batalla 

encontramos multitude de médicos e enfermeiras 

anónimos e non tan anónimos que persistiron con 

sacrificio e altruísmo en cortarlle as ás á varíola. O heroe 

da historia de hoxe é o pouco coñecido Doutor Balmis, 

un dos principais médicos, que dedicou gran parte da 

súa vida a loitar contra esta enfermidade con enxeño e 

tesón. 

Corría o ano 1796. Un modesto médico rural chamado 

Edward Jenner, inspirado polo comentario dunha 

muxidoira de vacas que afirmaba non se contaxiar de varíola, puxo a proba un 

método que cambiaría a historia da humanidade para sempre: a vacinación. E, 

aínda que a acción non brillase precisamente polas súas boas prácticas éticas ao 

poñer en risco un neno para comprobar que non se infectaba de varíola, o certo é 

que o conseguiu. Descubriu o mellor xeito de atacar ás enfermidades infecciosas: 

Impedir preventivamente que nos chegasen a causar enfermidade algunha. 

   Un médico alicantino da época chamado Francisco Javier Balmis seguira con 

expectación os logros da recén descuberta vacina de Jenner. Era, ademais, 

Busto do Doutor Balmis 



 

 

6 

especialmente consciente dos estragos que a varíola provocaba en América, sobre 

todo en México onde vivira durante un longo tempo. Facendo uso dunha gran 

paciencia e perseveranza, logrou convencer ao mesmo Carlos IV de España da 

importancia de realizar unha grande expedición para vacinar a poboación 

americana (por aquel entón eran aínda colonias españolas). 

A cousa non foi nada doada xa que os propios médicos da corte intentaron 

impedir que Balmis se puxese en contacto con Carlos IV e, máis tarde, que este 

desembolsase o diñeiro para unha expedición que consideraban inútil. Non 

obstante, Balmis foi moi persuasivo: Non había mellor xeito de convencer o 

monarca que advertirlle de que se non accedía a sufragar os gastos da expedición, 

a varíola remataría levándose por diante a case todos os seus súbditos das colonias 

españolas e el perdería un enorme poder político e económico. 

 

Así, con Carlos IV convencido, a que sería chamada "A Real Expedición 

Filantrópica da Vacina" colleu forma e converteuse na primeira acción 

internacional para erradicar unha enfermidade na historia da medicina. Pero 

Balmis encontrouse cun novo inconveniente, como conseguir levar a vacina en 

perfectas condicións ata terras americanas? Recordemos que por aquel entón non 

existían os frigoríficos polo que era imposible manter a cadea de frío necesaria 

para manter a viabilidade da vacina. Por outro lado, ir de España a América en 

barco era unha tediosa e perigosa viaxe de varios meses. 

Que fixo Balmis para 

solucionar este 

grande obstáculo? 

Cunha gran dose 

enxeño. Se non podía 

levar a vacina nun 

frasco a América, 

levaría nenos no 

barco que a 

transportasen no seu 



 

 

7 

interior, por relevos, ata chegar a América. Como? Inoculando inicialmente dous 

nenos coa vacina (a varíola da vaca) no brazo ao inicio da viaxe e pasando a 

vacina, días despois, aos brazos doutros dous nenos aplicándolles as secrecións 

das pústulas dos dous nenos anteriores. Así sempre habería polo menos 2 nenos 

con capacidade para transmitir a vacina en calquera momento. Pode que fose un 

método pouco hixiénico (por non dicir porco), pero resultaba efectivo. 

Con 22 nenos orfos a bordo ao comezo (íanse unindo máis coas escalas e eran 

posteriormente acollidos en familias de adopción) e un modesto equipo de 10 

sanitarios (médicos, cirurxiáns e enfermeiras) Balmis partiu dende Galicia rumbo a 

México onde foi o punto de partida da súa grande expedición contra a varíola. 

Pasaron por México, Puerto Rico, Arxentina, Colombia, Perú... vacinando decenas 

de miles de nenos na súa longa travesía. Por certo, tampouco por aqueles lares se 

libraron dos obstáculos das autoridades locais que entorpecían con gran desleixo 

o propósito da expedición. 

Unha vez que a difusión da vacina xa estivo asentada nas colonias españolas e os 

médicos das zonas sabían como transmitila, Balmis partiu cara a Asia para seguir 

vacinando en Filipinas. En total, 3 anos de expedición (1803-1806) que rematarían 

salvando a vida a millóns de nenos e converterían a Balmis nun dos médicos máis 

importantes e influentes e, ao mesmo tempo, descoñecido da historia española 

practicamente allea ao seu decisivo papel nos comezos da erradicación da varíola. 

O descubridor da vacina, Jenner, foi moi claro sobre a súa opinión acerca da 

expedición de Balmis: 

Non podo imaxinar que nos anais da Historia se proporcione un exemplo de 
filantropía máis nobre e máis amplo que este. 


