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Apresentação

O presente livro é a versão modificada de minha tese de doutorado
em história social, realizada, sob a orientação de André Luiz Vieira de
Campos, na Universidade Federal Fluminense (UFF), entre 2001 e 2006.
Ele trata da história dos conhecimentos e das ações que definiram e tor-
naram reconhecida a doença de Chagas como objeto médico-científico e
problema de saúde pública no Brasil, num processo que envolveu estrei-
tamente ciência, saúde e concepções sobre a nação.

A tripanossomíase americana foi descoberta em 1909 por Carlos
Chagas, médico e pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), também
conhecido como Instituto de Manguinhos. Trata-se de uma enfermidade
endêmica causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por
um inseto hematófago, da subfamília Triatominae, popularmente conheci-
do no Brasil como barbeiro (vinchuca, em países de língua hispânica).1

Os reservatórios naturais do T. cruzi, ou seja, seus hospedeiros no ambiente
silvestre, são mamíferos, como gambás, tatus, morcegos, macacos e roedo-
res. Nestes animais, os barbeiros adquirem o parasito que transmitem aos
seres humanos. No ambiente doméstico, cães e gatos são reservatórios do
protozoário. Os barbeiros podem ser encontrados em fendas de
pedras, ninhos de aves, tocas de mamíferos ou sob cascas secas de troncos
de árvores. Originalmente vivendo no ambiente silvestre, estes insetos
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‘colonizam’ o domicílio humano tanto em função da escassez de alimento
em seu ambiente natural (situação provocada, por exemplo, pelo
desmatamento) quanto pela tendência em buscar ambientes estáveis e que
sejam fontes permanentes de alimento (Diotaiuti, 2007).

Pesquisas em paleoparasitologia indicam que a infecção pelo T. cruzi
remonta aos primórdios da presença humana nas Américas. As evidências
mais antigas da infecção foram encontradas em múmias no Peru com
datação de 9.000 anos e, no Brasil, num corpo mumificado datado de
7.000 anos. A primeira hipótese para a origem e a dispersão da infecção
chagásica era a de que ela teria surgido na região andina, quando, com a
adoção de hábitos sedentários, a criação de pequenos animais (como ro-
edores) no interior das habitações atraiu triatomíneos silvestres, que pas-
saram a se alimentar do sangue dos humanos e dos animais domésticos.
A partir daquela região, correspondente ao atual território boliviano, a
infecção teria se dispersado pelo continente, com o comércio e a circula-
ção das populações. Esta hipótese foi revista em meados da década de
1990, quando pesquisas utilizando técnicas de biologia molecular identi-
ficaram material genético do parasito em corpos mumificados fora da
região dos Andes, cuja datação era anterior à introdução de hábitos se-
dentários e à domesticação de animais. Assim, acredita-se que a infecção
remonta ao contato de caçadores/coletores em seu convívio com mamífe-
ros reservatórios do parasito e com insetos vetores, antes de sua
domiciliação (Araújo, Sabroza & Ferreira da Silva, 2007).

O ciclo de vida do T. cruzi se inicia quando o barbeiro, ao alimen-
tar-se do sangue do hospedeiro vertebrado, elimina, em suas fezes e uri-
na, formas alongadas do parasito. Penetrando no organismo por meio de
mucosas ou por ferimentos na pele, elas infectam células do hospedeiro,
como as do coração. No interior destas, o parasito ganha forma arredon-
dada, multiplicando-se por divisão binária. Quando as células estão re-
pletas de parasitos, eles novamente mudam de forma e, com a ruptura da
célula hospedeira, disseminam-se pela corrente sangüínea, infectando
novos tecidos e órgãos. Se o indivíduo ou animal infectado é picado pelo
barbeiro, os parasitos em seu sangue podem ser transmitidos ao inseto.
No intestino deste, assumem nova forma, multiplicam-se e tornam-se,
novamente, formas infectantes, eliminadas com as fezes e a urina do inseto.

Na fase aguda da infecção chagásica, de curta duração (entre três e
oito semanas), os sintomas mais comuns são febre, ingurgitamento dos
gânglios linfáticos, aumento do baço e do fígado e inflamação no local de
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entrada do parasito no organismo, mas a maioria dos casos não apresenta
sintomas evidentes. Neste período, em que é possível identificar grande
número de parasitos no sangue e nos órgãos afetados, a infecção pode ser
fatal em crianças de baixa idade ou em indivíduos imunocomprometidos.
A grande maioria dos infectados evolui para a fase crônica, dos quais a
maior parte permanece assintomática (na chamada fase indeterminada)
por anos ou mesmo décadas. Os que vêm a manifestar a doença crônica
apresentam alterações cardíacas e/ou digestivas. A cardiomiopatia chagásica
crônica é a mais freqüente e pode resultar em morte.

A transmissão se dá, principalmente, por intermédio do vetor, em
cujas fezes e urina se encontram as formas infectantes do parasito.
A infecção é prevalente, sobretudo, nas áreas rurais, porque o inseto
abriga-se nas frestas das paredes de barro e em outros ‘esconderijos’ das
chamadas ‘cafuas’ (casas de pau-a-pique).2 Outras formas de transmissão
são a transfusional e a congênita (por meio da placenta). A transmissão
por transfusão de sangue assumiu particular relevância com o aumento
das migrações em direção aos centros urbanos. O controle rigoroso dos
bancos de sangue – intensificado com o surgimento da pandemia de Aids
na década de 1980 – tornou-se uma medida fundamental de prevenção.
A transmissão pode ocorrer ainda por acidente de laboratório, trans-
plante de órgão e ingestão de bebidas/alimentos acidentalmente contami-
nados com barbeiros infectados, mas estes são episódios com pouco sig-
nificado epidemiológico.

O primeiro inquérito sorológico nacional realizado no Brasil, en-
tre 1975 e 1980, apontou que havia risco de transmissão vetorial em 36%
do território nacional, com barbeiros domiciliados em 2.493 municípios,
em 18 estados. A prevalência da infecção na população rural do país foi
estimada em 4,2%, com coeficientes mais altos em Minas Gerais (8,8%),
Rio Grande do Sul (8,8%), Goiás (7,4%) e Bahia (5,4%) (Vinhaes & Dias,
2000: 8).

Segundo estimativas recentes, a doença de Chagas atinge entre 12 e
15 milhões de pessoas em 18 países endêmicos na América Latina; por
volta de 28 milhões encontram-se sob risco de contrair a infecção. No
Brasil, João Carlos Pinto Dias assinala que a maioria (cerca de 70%) dos
portadores da infecção vive nas cidades, em função das migrações inter-
nas das últimas décadas (Dias, 2007; Dias, Prata & Correia, 2008).

A primeira campanha de profilaxia no Brasil foi inaugurada em
1950, na cidade de Uberaba, Triângulo Mineiro. Desde então, a principal
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forma de controle da doença tem sido o combate químico aos vetores,
mediante o uso de inseticidas piretróides aplicados nas habitações e nos
seus anexos. Associada a esta medida, preconiza-se a realização de
melhorias nas habitações, de modo a impedir a infestação pelos barbei-
ros. A partir da década de 1980, quando teve início o Programa Nacio-
nal de Controle da Doença de Chagas, a borrifação sistemática de inseti-
cidas e a seleção obrigatória dos doadores de sangue fizeram reduzir
substancialmente a transmissão da infecção no país. A Iniciativa do Cone
Sul – programa de cooperação entre governos da Argentina, do Brasil,
do Chile, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Peru, firmado em
1991 sob a chancela da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e
que cobre uma área onde se situam mais de dois terços dos portadores de
doença de Chagas nas Américas – foi decisiva para a implementação e a
reprodução de políticas de controle da doença no continente. As diretri-
zes fundamentais eram interromper a transmissão vetorial por meio da
eliminação do Triatoma infestans (principal vetor da doença no Cone
Sul), controlar outras espécies vetoras nas regiões endêmicas e interrom-
per a transmissão transfusional por meio da triagem sorológica dos doa-
dores de sangue (Dias & Schofield, 2007).

Em 2006, o Brasil recebeu, da Organização Mundial da Saúde
(OMS), o certificado de eliminação da transmissão da doença de Chagas
pelo T. infestans (Organización Mundial de la Salud/Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales-TDR,
2007). De todo modo, alertam os especialistas, a doença de Chagas deve
ainda ser considerada um importante problema de saúde pública do
continente. A vigilância epidemiológica e as ações de controle precisam
ser mantidas e reforçadas, de modo a possibilitar a destruição de focos
residuais do T. infestans e a evitar os riscos de que outras espécies de
barbeiros (como o Triatoma brasiliensis, ocorrente no Nordeste) possam
deixar o ambiente silvestre e ‘colonizar’ as moradias. A questão
socioambiental merece especial atenção, já que a presença do vetor junto
aos seres humanos está relacionada ao desmatamento e à precariedade
das habitações. Além disso, apesar de controlada a transmissão vetorial, a
doença segue sendo motivo de preocupação, tendo em vista, sobretudo, a
necessidade do diagnóstico e da assistência aos portadores da infecção.3

A terapêutica da doença – para a qual não há vacina – se divide
entre o tratamento voltado para os sintomas e o tratamento específico,
que busca eliminar o parasito. Quanto ao primeiro, os avanços em
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cardiologia, como o implante de marca-passos, o uso de desfibriladores e
de drogas antiarrítmicas, foram de grande valia para gerar mais conforto
e sobrevida aos portadores da cardiopatia chagásica. Uma perspectiva
promissora, que já vem apresentando resultados positivos, é o recurso à
terapia com células-tronco, visando à recuperação funcional do coração
dos pacientes. Quanto ao tratamento com drogas tripanossomicidas, o
benzonidazol e o nifurtimox, desenvolvidos no final da década de 1960 e
início da década de 1970, foram amplamente utilizados por pesquisado-
res e médicos, especialmente no Brasil, no Chile e na Argentina, sendo
os melhores resultados obtidos em pacientes na fase aguda, especialmen-
te crianças. Contudo, eles causam vários efeitos colaterais e não são efica-
zes para os casos crônicos (Coura & Cançado, 2007). Outro problema
apontado pelos especialistas é a falta de interesse, por parte da indústria
farmacêutica, em desenvolver novas drogas para uma doença que afeta
sobretudo a população de baixa renda em algumas regiões da América
Latina (Dias, 2007). Atualmente, a busca por alternativas inclui testes
com medicamentos usados para outras enfermidades ou que sejam espe-
cíficos para moléculas do T. cruzi.

As pesquisas e ações públicas sobre a doença de Chagas vêm mobili-
zando, desde 1909, gerações de médicos, pesquisadores, profissionais da
saúde, governos e organizações internacionais, conformando uma das mais
expressivas tradições de ciência no Brasil. Refletir sobre a dimensão histó-
rica e social deste processo, no qual este fato científico foi sendo produzido
e validado em estreita relação com vários grupos e esferas da vida social
brasileira, é o objetivo central deste livro. São focalizados dois momentos
decisivos nesta trajetória. Em primeiro lugar, a fase que abrange as pesqui-
sas de Carlos Chagas, entre 1909 e 1934 (ano de seu falecimento), durante
a qual foram formulados os primeiros enunciados sobre a doença e tam-
bém intensas críticas sobre sua caracterização clínica e importância social.
O segundo momento diz respeito ao período compreendido entre 1935 e
o início da década de 1960, quando os discípulos de Chagas no IOC
deram continuidade às pesquisas sobre o tema e produziram novos conhe-
cimentos e ações para que se alcançasse um consenso básico em torno da
doença, tanto como entidade nosológica específica quanto como problema
a ser incluído na pauta das políticas estatais de saúde.

O livro é composto de nove capítulos. No primeiro, sob uma
perspectiva que considera as descobertas científicas eventos socialmente
circunscritos e endossados, serão analisadas as condições teóricas,
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institucionais e sociais que propiciaram a descoberta da nova tripanossomíase
humana e os sentidos que lhe foram conferidos como ‘grande feito’ da
ciência nacional. Após um breve panorama dos estudos sobre a ‘patologia
tropical’ no Brasil durante o século XIX, acompanharei a formação médi-
ca de Carlos Chagas, entre 1897 e 1903. Tal período foi vivido, no cenário
internacional e no Brasil, como divisor de águas no pensamento médico,
em função das novas teorias da microbiologia e da medicina tropical, que
ganharam significados e implicações particulares no contexto sanitário e
político da capital federal. Serão identificados, assim, os parâmetros teóri-
cos e a visão a respeito da ciência que norteariam Chagas em seus primei-
ros trabalhos e que seriam determinantes tanto para a descoberta quanto
para a produção dos conhecimentos sobre a nova doença. Serão aborda-
dos, também, os primeiros anos da trajetória profissional de Chagas, dedi-
cados ao estudo e à profilaxia da malária (1903-1908), bem como a desco-
berta de 1909, apontando-se a centralidade que esta assumiu no processo
de construção e consolidação institucional de Manguinhos.
Investigando as características cognitivas e sociais do processo da desco-
berta, apontarei os sentidos e caminhos que este próprio processo impôs
ao desenho da enfermidade erigido a partir de então.

No segundo capítulo, será examinada a primeira fase das pesquisas
desenvolvidas por Chagas e seus colaboradores, no IOC, entre 1910 e
1913, quando foram produzidas as primeiras formulações sobre a carac-
terização clínica e a importância médico-social da ‘nova entidade mórbi-
da’. Analisando as publicações e conferências de Chagas, acompanharei
as estratégias discursivas e retóricas pelas quais tais enunciados foram
estabelecidos e apresentados junto à comunidade médica e ao público
mais amplo. Defendo o argumento de que foi no contexto particular de
produção deste fato científico que Carlos Chagas formulou a noção, que
a partir de 1916 ganharia projeção no âmbito do chamado movimento
sanitarista, de que as endemias rurais constituíam um dos grandes obstá-
culos ao progresso do país, a serem enfrentados pelos poderes públicos.
A idéia de um ‘país doente’ nascia ao mesmo tempo que o laboratório
delineava os traços clínicos desta enfermidade particular, proclamada
como um fator de ‘degeneração’ física e mental das populações do interi-
or do país. A nova tripanossomíase humana, descrita sob os marcos teó-
ricos da medicina tropical européia, conformava-se, assim, como doença
nacional, com sentidos próprios ao contexto da modernização brasileira
do início do século XX.
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No terceiro capítulo, tratarei das primeiras críticas feitas aos enun-
ciados sobre a nova doença, apresentadas entre 1915 e 1916 por pesqui-
sadores na Argentina, e que puseram em dúvida aspectos centrais do
desenho clínico proposto por Chagas (como a caracterização como afecção
endócrina), bem como suas teses sobre a relevância social e epidemiológica
da tripanossomíase. Estas críticas conduziram a uma revisão no arranjo
geral pelo qual Chagas estabelecia a fisionomia clínica da doença, esbo-
çando-se uma reorientação nos caminhos da investigação, que levaria a
uma progressiva proeminência dos elementos cardíacos na definição clí-
nica da enfermidade. No Brasil, os aspectos que vinham sendo questio-
nados na Argentina – como a correlação com o bócio e com as desordens
neurológicas – foram reforçados, pela força simbólica que possuíam como
signos de dramaticidade da ‘doença do Brasil’, no debate político mais
amplo promovido, entre 1916 e 1920, pelos partidários do movimento
pelo saneamento dos sertões.

No quarto capítulo, focalizarei a polêmica que envolveu a doença de
Chagas a partir de 1919 e que culminaria em intenso debate na Academia
Nacional de Medicina entre 1922 e 1923. Alguns médicos brasileiros, par-
tindo dos questionamentos feitos na Argentina, confrontaram diversos as-
pectos das pesquisas de Chagas. Negaram a dimensão epidemiológica e
social atribuída à doença, apontando a escassez dos casos considerados
efetivamente diagnosticados, questionaram a patogenicidade do T. cruzi e
atribuíram a descoberta deste parasito a Oswaldo Cruz. Acompanhando
de perto a controvérsia, apontarei em que medida os argumentos de natu-
reza científica estiveram intimamente imbricados com fatores políticos,
relativos a disputas, tensões e divergências na maneira pela qual se encami-
nhava o debate em torno da relação entre doença, medicina tropical e
identidade nacional no país. Discutindo as interpretações propostas por
médicos memorialistas e pela historiografia sobre este episódio, reco-
nhecido como divisor de águas na trajetória da tripanossomíase por ter
levado a um processo de ‘esquecimento’ só revertido após a morte de seu
descobridor, defenderei que os sentidos e impactos da polêmica devem
ser compreendidos em referência ao próprio processo de construção e
estabilização deste fato científico. Analisarei, ainda, os estudos sobre a
doença realizados por Chagas até seu falecimento, em 1934, e os desafios
e rumos percebidos como necessários para superar as dúvidas que, desde
as controvérsias na Argentina e, sobretudo, depois de 1923, pairavam
sobre a realidade clínica e social da tripanossomíase americana.
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No quinto capítulo, tratarei das novas condições políticas e sociais
que garantiram a continuidade das pesquisas sobre este tema no IOC,
num momento em que este redefinia seus vínculos com o campo da saú-
de pública, no bojo das transformações por que passaram a sociedade e o
Estado brasileiro a partir de 1930. Serão indicadas distintas dimensões
contextuais que propiciaram a reconfiguração do estudo das endemias
rurais no IOC. O projeto político e econômico de modernização do go-
verno de Getúlio Vargas, pelos significados que conferia ao tema do tra-
balho e da modernização agrícola, ensejou novas perspectivas de
legitimação a ações destinadas a melhorar as condições de saúde do ho-
mem do campo, ao mesmo tempo que, para empreendê-las, garantiu
novas condições operacionais no âmbito do então criado Ministério da
Educação e Saúde. Além disso, a Segunda Guerra Mundial, sobretudo
pelo surgimento de novos recursos técnicos para o controle das doenças
infecciosas, conferiu grande visibilidade às discussões sobre a relação
entre saúde e desenvolvimento e propiciou uma nova inserção de
Manguinhos no campo da saúde pública. Foi sob tais condições que, no
início da década de 1940, criou-se, como posto aplicado do IOC, o Cen-
tro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC), em Bambuí,
Minas Gerais, que será estudado mais detidamente em seguida.

No sexto capítulo, serão enfocadas as investigações sobre a
tripanossomíase americana nos anos que se seguiram ao falecimento de
Carlos Chagas, a começar pelos estudos realizados pela Misión de Estú-
dios de Patología Regional Argentina (Mepra), chefiada por Salvador
Mazza, que levaram à identificação de centenas de casos agudos em di-
versos países do continente americano e no Brasil. Das contribuições da
Mepra, destacarei a orientação de pesquisa que incorporava os clínicos
das áreas rurais na disseminação e na própria produção dos conheci-
mentos sobre a doença, tornando-os elementos decisivos para seu fortale-
cimento como fato científico e social. No Brasil, o Serviço de Estudo das
Grandes Endemias (Sege), criado no IOC em 1937 pelo filho mais velho
de Chagas, Evandro Chagas, inspirou-se nesta diretriz e deu continuida-
de aos estudos sobre a tripanossomíase americana, conduzindo à descri-
ção de um importante foco da doença em Bambuí, onde seria instalado o
CEPMC em 1943.

O programa de pesquisas do CEPMC, em suas duas grandes fren-
tes – o desenvolvimento de técnicas de profilaxia e o estudo clínico da
doença – será objeto do sétimo capítulo. No contexto da Segunda Guerra
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Mundial, em que se imprimiu grande impulso à perspectiva de combate
aos vetores por meio de inseticidas (especialmente com o uso do DDT),
Emmanuel Dias, diretor do posto, realizou uma série de experimentos até
identificar, em 1948, um produto considerado eficaz contra os barbei-
ros, o gamexane (BHC). No que diz respeito às pesquisas clínicas, serão
analisados os recursos e elementos que propiciaram a definição e o
reconhecimento da doença como enfermidade crônica essencialmente
cardíaca, socialmente importante por prejudicar a capacidade produtiva
de suas vítimas. Este processo envolveu a mobilização de novos esquemas
interpretativos e recursos técnicos, referidos à experiência clínica em
cardiologia (especialidade que se institucionalizava, naquele momento, no
Brasil), bem como novos procedimentos persuasivos. O redirecionamento
da pesquisa para o domínio da clínica foi decisivo para que os conhecimen-
tos produzidos pelo CEPMC viessem a proporcionar um novo consenso
básico em torno da materialidade e da especificidade clínica da doença de
Chagas. Tendo em vista a questão das diferenças e das continuidades em
relação às pesquisas e enunciados de Chagas, discutirei os sentidos desta
contribuição, qualificada pelos próprios cientistas e pela memorialística
médica como tendo propiciado as ‘provas’ necessárias para afastar as dúvi-
das e estabelecer a ‘reconstrução’ do interesse pela doença.

No oitavo capítulo, pretendo mostrar que este novo consenso sobre a
definição clínica e a importância social da doença de Chagas viabilizou-se
mediante uma intensa mobilização por parte dos cientistas vinculados ao
CEPMC, em especial seu diretor, no sentido de difundir, para além dos
círculos estritos da ciência, os novos conhecimentos sobre o tema, con-
quistando o interesse de outros atores sociais. Dentre estes, destacaram-se
os chamados clínicos do Brasil Central, que fizeram da doença um sím-
bolo de sua própria identidade socioprofissional como conhecedores dos
males do interior do país. No contexto do pós-guerra, em que, no mundo
e no Brasil, eram comemoradas novas perspectivas para a vitória contra as
‘doenças de massa’ e a importância da saúde como fator de desenvolvi-
mento assumia proeminência no planejamento da modernização, esta
mobilização conduziu, em 1950, à primeira campanha de profilaxia con-
tra a tripanossomíase americana. Iniciada em Uberaba, Minas Gerais, foi
realizada sob a orientação técnica do CEPMC e implementada por um
dos mais importantes orgãos do Ministério da Educação e Saúde – o
Serviço Nacional de Malária.
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Finalmente, no nono capítulo, será traçado um panorama dos prin-
cipais caminhos pelos quais, ao longo da década de 1950, o tema da doen-
ça se institucionalizou como objeto de novos grupos científicos e das polí-
ticas de saúde pública no país. Continuando a acompanhar a movimenta-
ção de Emmanuel Dias neste processo, observarei os diversos espaços e
estratégias mediante os quais, no Brasil e no exterior, ele e outros pesqui-
sadores vinculados ao CEPMC disseminaram os conhecimentos clínicos
sobre a cardiopatia chagásica e buscaram novos aliados para a idéia de que
sua profilaxia deveria ser uma prioridade nas políticas sanitárias mediante
campanhas de erradicação de seu transmissor. Sob o otimismo internacio-
nal de um mundo em reconstrução e sob o intenso debate nacionalista, no
Brasil, em torno das perspectivas do desenvolvimento, aprofundavam-se
as discussões sobre como romper o chamado ‘círculo vicioso da doença e
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reforma social. Neste contexto, a tradição de pesquisa iniciada por Chagas
ganhou novos espaços de reprodução, no campo da ciência (como nas
faculdades médicas criadas no interior do país) e da saúde pública (como
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Antes de convidar o leitor a seguir por este percurso, gostaria de
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Sá, com quem compartilho o encanto pelos sertões e vários interesses
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A outros profissionais da COC, registro igualmente meus agrade-
cimentos: a Sheyla Lacerda e colegas da secretaria do Departamento de
Pesquisa; a Jean Maciel e Rose Oliveira, da sala de consulta do Departa-
mento de Arquivo e Documentação; à equipe da biblioteca, particular-
mente Wanda Weltman; e à equipe do arquivo iconográfico da COC, em
especial Roberto Jesus Oscar.

Entre os muitos médicos que entrevistei, agradeço ao dr. João Carlos
Pinto Dias, doador do arquivo constituído por seu pai, Emmanuel Dias,
no CEPMC em Bambuí, precioso material de pesquisa que utilizei neste
trabalho. Foi uma honra ouvi-lo em seu valioso depoimento e em outras
conversas sobre Carlos Chagas e seus seguidores. Ao dr. Anis Rassi, que
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Chagas, agradeço o esclarecimento das muitas dúvidas que enfrentei ao
aventurar-me neste fascinante campo do conhecimento médico. E, muito
especialmente, ao dr. Joffre Marcondes de Rezende, que com sua gentile-
za bem-humorada disse que eu havia sido ‘inoculada’ com a paixão pela
história de Carlos Chagas e que, para este mal, não há cura... Ao querido
dr. Joffre – que, depois de tantas conversas, tornou-se um grande amigo –
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relato dos tempos passados. A minha prima-avó Neusa Feital Wörhle,
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res que a isso se aventuravam. A meus pais e a meu irmão, obrigada pelo
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lectual, no sentido afetivo e também nos sentidos mais corriqueiros de
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Notas
1 As informações sobre a doença aqui apresentadas foram obtidas, fundamental-

mente, nos textos que compõem o Portal Doença de Chagas (Programa Integrado
de Doença de Chagas da Fiocruz, 2007). Ver também: Brasil (2005); Organización
Mundial de la Salud/Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales-TDR (2007), World Health Organization (2007); Pan
American Health Organization (2007); Dias (2007), Dias, Prata e Correia (2008).

2 Termo usado para designar as habitações rústicas, de pau-a-pique, típicas das áreas
rurais, feitas com paredes barreadas, sem revestimento de piso e com cobertura de
capim ou de telha.

3 Para uma análise sobre os desafios e as perspectivas do enfrentamento da endemia
chagásica num contexto internacional de iniqüidade e globalização, ver Dias (2007).


