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Vi tudo isso, vi, talvez, mais do que isto, mas nem
tudo sei exprimir na forte impressão que me cau-
saram os fatos observados. E, quando vendo ainda
passar diante de minha retina mental a figura da
miséria humana que a moléstia identificou
corporizada e semimorta na imensidade de sua des-
dita, só consigo voltar a mim mesmo considerando
o trabalho científico que visa à redenção daquele
povo, e, num natural desvelo patriótico, descanso
aos acenos da esperança de uma profilaxia inadiável,
em trabalho fecundo e salvador. (Fraga, 1911: 477)

O médico Clementino Fraga, ao descrever o que testemunhara em
Lassance, referiu-se a uma doença que representava algo mais do que
uma nova entidade mórbida: era o emblema dos males que ‘degenera-
vam’ a nação e, ao mesmo tempo, da ciência que poderia redimi-la.
O objetivo deste capítulo é analisar a fase inicial de produção de conheci-
mentos sobre a doença identificada em 1909. Para isso será necessário
focalizar os trabalhos publicados por Carlos Chagas entre 1910 e 1913,
quando foi estabelecido um primeiro desenho clínico da nova
tripanossomíase, e acompanhar     o processo de elaboração destes enuncia-
dos, bem como as estratégias e os recursos acionados para imprimir-lhes
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poder de persuasão, de modo a que fossem aceitos como expressão de
uma dada realidade.

A doença de Chagas foi representada como entidade médico-cien-
tífica e, ao mesmo tempo, como questão social, num movimento que evo-
ca o duplo significado que Roger Chartier (1996) identifica na noção de
‘representação’. Esta possui, primeiramente, uma dimensão ‘reflexiva’.
Representar significa o ato pelo qual algo ‘é visto’, se exibe e apresenta a
si mesmo publicamente, como numa encenação teatral. Neste caso, o
referente e a sua imagem dizem respeito à mesma entidade. Assim, a
doença é uma representação na medida em que ela própria se mostra
publicamente, é representada como objeto, mediante certos traços, ima-
gens e características.

Porém, ‘representação’ diz respeito a algo que ‘dá a ver’ um objeto
ou uma pessoa ausente. Representar é, nesta situação, conhecer ou apre-
sentar as coisas de maneira mediada, como no caso dos emblemas, das
fábulas e das alegorias. No sentido jurídico ou político, o representante
é aquele que ocupa o lugar de alguém, substituindo-o. Nesta dimensão
‘transitiva’, representar implica, como assinala Chartier (1996), uma dis-
tinção entre o significado (o representado) e o significante (aquele que o
representa). Este é o sentido em que a doença funciona como metáfora,
significante que representa a sociedade (Sontag, 1989). A partir da analo-
gia entre desequilíbrio orgânico e desesquilíbrio social, ela constitui um
veículo, um significante pelo qual se apresentam certos aspectos da vida
social, embora representante e representado sejam ‘coisas’ distintas
(Herzlich, 1995). Cabe ao historiador, neste caso, investigar quais as cate-
gorias e os procedimentos discursivos que, em cada situação, permitem
que o objeto-representante seja considerado e reconhecido como repre-
sentação/imagem emblemática do objeto-representado.

As duas dimensões da noção de representação estão articuladas
entre si, e este é o aspecto que a torna enriquecedora para os historiado-
res, no sentido de pensarem as relações complexas que os indivíduos e os
grupos mantêm com o mundo social.1 Trata-se de perceber, por um lado,
as operações de recorte e de classificação que produzem redes de signifi-
cação, pelas quais um objeto é socialmente configurado como significante
para a percepção e a representação de uma dada realidade (no caso, a
doença como metáfora ou representação da sociedade). Por outro, há
que se considerar as práticas e os significados que levam ao reconheci-
mento de um objeto a partir de uma determinada identidade e maneira
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própria de ser no mundo (a doença representada em si mesma). Num
diálogo com Charles Rosenberg (1992c), cabe refletir sobre os mecanis-
mos pelos quais a doença constitui uma metáfora/significante para a vida
social e também um fenômeno representado em si mesmo por meio de
certos conteúdos. Em suma, emoldurada (framed) por processos
cognitivos e sociais específicos, a doença constitui, ela própria, uma mol-
dura (frame) para a sociedade.

Ao mesmo tempo que produziu a figura de uma entidade nosológica
que, em função da ação parasitária sobre distintos sistemas orgânicos,
comprometia o desenvolvimento físico e mental das populações no inte-
rior do país, Chagas formulou e difundiu a noção de que tal doença
descortinava os ‘males do Brasil’, as endemias rurais. Como tal, deveria
servir de bandeira para que o Estado, orientado pelos cientistas, promo-
vesse o saneamento dos sertões, visando ao progresso nacional.

Argumento que as bandeiras da campanha pelo saneamento rural
do Brasil, levantadas por Miguel Pereira, Belisário Penna, Monteiro
Lobato e pelo próprio Chagas, entre 1916 e 1920, tiveram sua origem e
seu sentido diretamente referidos ao processo particular de definição e
legitimação da doença de Chagas, construída, ao mesmo tempo, como
fato médico-científico e fato social, a representar uma certa visão da soci-
edade brasileira, de seus problemas e suas possíveis soluções. A doença
de Chagas foi o tema primordial a propiciar, a partir de 1910, a associa-
ção entre ciência, endemias rurais e projeto nacional, associação esta
que, como aponta a historiografia (Labra, 1985; Castro-Santos, 1985, 1987;
Lima & Britto, 1996; Lima & Hochman, 1996, 2004; Hochman, 1998;
Lima, 1999), assumiria grande visibilidade no debate nacionalista no
contexto da Primeira Guerra Mundial.

A ‘nova moléstia tropical’ descoberta no sertão mineiro, assumindo
significados particulares como ‘endemia dos sertões’, foi caracterizada,
em seu processo de definição enquanto entidade nosológica específica,
como ‘doença do Brasil’, a expressar a identidade nacional em vários
sentidos. Era o símbolo de um ‘país doente’ e ‘atrasado’, devastado por
endemias que incapacitavam as populações rurais, e, também, o emblema
da ciência que revelava este Brasil do interior e indicava os rumos para
que ele se tornasse efetivamente parte da nação.

Este caminho – que articulou ciência, saúde pública e processo de
modernização na Primeira República – foi a via pela qual os esquemas
interpretativos da medicina tropical européia, a partir das condições do
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contexto nacional, foram utilizados pelos cientistas brasileiros não ape-
nas para produzir conhecimentos originais neste campo, mas para con-
ferir-lhes sentido em associação aos significados peculiares do ambiente
físico e social ao qual estavam referidos tais conhecimentos.

Num momento em que a ciência era valorizada pela perspectiva de
prover os meios materiais para o ‘progresso’ (em especial numa institui-
ção publicamente legitimada por sua face ‘aplicada’), a construção desse
objeto científico foi uma via de afirmação para um projeto de avanço na
fronteira do conhecimento e que, para a própria consecução deste obje-
tivo, pressupunha igualmente uma dimensão de utilidade social. Foi as-
sim que, no início da formulação dos enunciados definidores da nova
entidade nosológica, e antes mesmo de um mapeamento sistemático de sua
dimensão epidemiológica, a doença de Chagas foi proclamada como pro-
blema de saúde pública e exemplo dos obstáculos ao progresso do país.

O Primeiro Quadro Clínico:
a tireoidite parasitária e o ‘selo’ da doença

No trabalho que publicou nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
em 1909, Chagas forneceu um quadro sumário dos principais sintomas
da nova tripanossomíase, aos quais já havia feito menção nos artigos em
que anunciou a descoberta. Apresentando a descrição de três casos (en-
tre os quais o de Berenice), observou, contudo, que “a história clínica da
nova espécie mórbida humana é ainda muito deficiente, porquanto não
nos foi dado acompanhar longamente doentes, estudando neles, com a
seqüência desejável, a sintomatologia completa” (Chagas, 1909d: 162). O
estudo clínico minucioso da esquizotripanose foi iniciado cerca de dez
meses depois do encontro do parasito no sangue de Berenice, ou seja,
por volta de fevereiro de 1910 (Imagem 8).2 Em julho, Chagas (1910a:
263, 264) publicou um arranjo classificatório preliminar que dividia a
doença em três modalidades clínicas: ‘infecção aguda’, ‘estado mórbido
crônico’ e ‘determinações nervosas’.

Na primeira modalidade, observou “elementos mórbidos às vezes
de grande intensidade”, cujo tempo de evolução, em geral, não passava
de um mês. Em alguns casos, sobretudo em crianças menores de seis
meses, a infecção levava à morte. Com mais de um ano de vida, muitas
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“conseguem vencer o período agudo, entrando na fase crônica da molés-
tia”. Registrou que, na fase aguda, o diagnóstico parasitológico não apre-
sentava maiores dificuldades, pela abundância do parasito na circulação
sangüínea, facilmente verificável pelo “exame de gota de sangue entre
lâmina e lamínula (exame a fresco)”. Os principais sintomas a orientar o
diagnóstico clínico da infecção aguda seriam, além da febre, “degenera-
ção mucosa do tecido celular subcutâneo” ou mixedema,3 gânglios nu-
merosos na região cervical e volumosos nas axilas e na região inguinal,
esplenomegalia (aumento do baço), hepatomegalia (aumento do fígado),
alterações do sistema nervoso (fenômenos de meningismo), alterações
do sistema circulatório4 e afecções oculares (conjuntivite ou queratite) (Cha-
gas, 1910a: 263).

Para a segunda modalidade clínica, “um estado mórbido crônico,
de longa duração”, que compreenderia a maioria dos doentes, Chagas
enunciou o que acreditava constituir um traço fundamental e “quase
constante” da nova entidade: as perturbações funcionais da tireóide, ex-
pressas pela hipertrofia desta glândula (bócio), “sendo extremamente raros
os doentes que não apresentam esse sinal” (Chagas, 1910a: 264). Uma
evidência da importância que Chagas vinha conferindo a este aspecto era
o fato de que, antes mesmo desta nota prévia, sua primeira publicação
sobre aspectos clínicos da doença, de maio de 1910, havia sido dedicada
à hipótese da etiologia parasitária do bócio endêmico (Chagas, 1910c).5

O bócio, popularmente conhecido como ‘papo’, tinha grande
prevalência em Minas Gerais e, desde o século XVIII, despertava a aten-
ção de naturalistas, viajantes e médicos, que o atribuíam, entre outros
fatores, à má qualidade da água consumida pela população. Pela desfigu-
ração física que provocava (sobretudo quando atingia grandes volumes) e
pela associação com o cretinismo, era tido como um dos principais moti-
vos do ‘atraso’ dos camponeses mineiros: “a estranha ‘grossura no pesco-
ço’ (...) era o aspecto negativo de uma terra premiada por bons ares e
clima temperado” (Marques & Mitre, 2004: 183). No final do século XIX,
o bócio alcançou grande visibilidade pública, por ocasião dos debates
sobre a construção da nova capital mineira. Sua presença em Curral del
Rei (futura Belo Horizonte) foi um dos argumentos para criticar a esco-
lha deste local, conhecido como ‘arraial dos papudos’, para sede de uma
capital projetada conforme os modernos padrões da engenharia e da
higiene. Além da carência de iodo na água, especulava-se sobre outras
causas, em geral vinculadas à pobreza e às mulheres: má alimentação e
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insuficientes condições de abrigo, hábitos anti-higiênicos, conseqüência
do parto ou mal hereditário (Marques & Mitre, 2004).

A doença atraía a atenção da comunidade médica também pelo fato
de que, com base na teoria microbiana, vários autores defendiam que
patologias endócrinas poderiam ser de natureza infecciosa (Delaporte,
2003). Oswaldo Cruz foi um dos que se interessou pelo tema, realizando
viagem de estudos a Minas Gerais em 1901, o que provavelmente foi um
fator a mais a motivar a atenção conferida por Chagas ao assunto.6 Segun-
do ele, em Minas Gerais e em outras regiões onde houvesse a infecção
pelo Trypanosoma cruzi, o bócio endêmico não era a mesma entidade
nosológica que existia na Europa, possuindo outra etiologia: tratava-se
de uma decorrência da ação patogênica daquele parasito sobre a tireóide.
Sua convicção sustentava-se em vários elementos: a observação de crian-
ças em aleitamento exclusivo e que tinham bócio incipiente (o que afasta-
ria a hipótese da composição química da água); a detecção do parasito no
sangue de crianças com hipertrofia da glândula; e a constatação da inten-
sa ocorrência do ‘papo’ numa região onde proliferavam os barbeiros nas
cafuas, ambiente propício à transmissão da doença. A partir de então,
seria freqüente nos trabalhos de Chagas a afirmação de que “nas crianças
que residem em choupanas barreadas, habitat prediletos do conorhinus,
a hipertrofia da tireóide é observada como fenômeno constante, simulta-
neamente com outros sintomas da moléstia” (Chagas, 1910c: 163).

A associação entre a distribuição geográfica de vetores e a prevalência
de doenças era recorrente no âmbito da medicina tropical. No caso da
nova tripanossomíase, por se tratar de uma entidade ainda não definida,
o raciocínio pautava-se pela observação de sintomas que, em áreas onde
houvesse vetores, ocorriam com uma freqüência peculiar, não observada
em regiões livres desses insetos. A correlação entre bócio e cafuas infesta-
das por barbeiros ganhou, assim, centralidade como critério para a sus-
peita diagnóstica da nova enfermidade.

Considerando-se os efeitos que o comprometimento da tireóide
provocava no desenvolvimento orgânico dos indivíduos, estava colocado
um dos principais caminhos pelos quais, a partir de então, Chagas passa-
ria a propagar a importância médico-social da doença. Apesar do estágio
inicial das pesquisas, ele já declarava tratar-se de

(...) uma das infecções tropicais mais maléficas, quer como causa
imediata de grande letalidade, especialmente das crianças, nas zonas
contaminadas, quer como a determinante de condição mórbida
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crônica que inutiliza o indivíduo para a atividade vital, quer final-
mente como um fator importante de degeneração humana. (Cha-
gas, 1910c: 163)

Na descrição clínica que publicou depois desta nota sobre o bócio,
Chagas identificou, além da disfunção tireoidiana, outros elementos que
comporiam a fase crônica da infecção, como certos distúrbios cardíacos,
constituídos basicamente pela perturbação do ritmo. Comentando a im-
portância deste aspecto, afirmou que “esse ponto de semiologia cardíaca,
que desde o início das atuais pesquisas muito impressionou nossa aten-
ção, merece estudo demorado, que procura esclarecer-lhe o mecanismo”
(Chagas, 1910a: 264).7

Na modalidade crônica, diferentemente da fase aguda, Chagas ob-
servou que os parasitos tornavam-se muito escassos na circulação sangüínea,
o que impedia o diagnóstico etiológico por observação direta. O procedi-
mento que utilizava, nestes casos, era a inoculação do sangue suspeito em
animais sensíveis. Com a morte das cobaias, a identificação de formas
esquizogônicas em seu pulmão (consideradas por Chagas estágios
evolutivos do T. cruzi) determinaria a positividade do diagnóstico (Cha-
gas, 1910a).

Neste primeiro esboço clínico da doença, Chagas estabeleceu ainda
uma outra modalidade que chamou de “determinações nervosas”. Elas
abrangeriam perturbações motoras (como diplegia), da linguagem (como
afasia ou disartria)8 e da inteligência, como idiotia (retardo mental grave)
e demência. Estes aspectos, presentes especialmente em crianças, eram
importantes “quer como fator de inutilização do indivíduo, quer pelos
elementos que poderão trazer aos estudos de fisiopatologia do sistema
nervoso” (Chagas, 1910a: 264-265).

Quanto à extensão geográfica da enfermidade, apesar de serem
“ainda muito incompletas” as noções naquele momento, Chagas salien-
tou que a presença do barbeiro vinha sendo atestada em “quase todo o
norte de Minas, em vastas regiões do Oeste do mesmo Estado e ainda nos
Estados de Mato-Grosso e Goiás”,     o que lhe permitia conjecturar: “se a
distribuição da moléstia estiver em relação com a do Conorhinus trans-
missor, nesse caso vastíssima será a extensão do país onde grassará a
esquizotripanose” (Chagas, 1910a: 265). Tais dados advinham, sobretu-
do, das pesquisas realizadas por Arthur Neiva, que, em 1910, descreveu
as características biológicas da espécie identificada em Lassance, o
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Conorhinus megistus (posteriormente denominado Panstrongylus
megistus).9

Já neste trabalho inicial, Chagas valeu-se de um elemento decisivo
para a classificação clínica que começava a empreender: os dados
anatomopatológicos, que revelavam, mediante necropsias, a localização
do parasito e as lesões a ele atribuídas em vários órgãos e sistemas orgâni-
cos. Gaspar Vianna, pesquisador de Manguinhos, desvendou um aspec-
to crucial da evolução do T. cruzi, determinante para a compreensão da
patogenia da doença: depois de um curto período na circulação
sangüínea, o parasito se abriga no interior dos tecidos, onde, multipli-
cando-se por divisão binária, provoca um processo inflamatório que leva
à destruição das células.10 Nesta nota de 1910, Chagas anunciou que
Vianna, ao examinar as vísceras do primeiro caso autopsiado, localizara
parasitos em grande número nas células cardíacas, com lesão das “célu-
las nobres” do miocárdio, num processo inflamatório tão intenso que,
em alguns pontos, observava-se a ruptura da membrana celular. A iden-
tificação de focos parasitários no encéfalo e na medula espinhal funda-
mentava, por sua vez, a ocorrência dos sintomas neurológicos. No caso
da tireóide, ainda que não se tivesse detectado diretamente o parasito, a
“esclerose considerável” identificada por Vianna foi apontada por Cha-
gas como um indício da ação do T. cruzi sobre a glândula (Chagas, 1910a:
264-265).11

Além de dar fundamento ao esquema classificatório que ia sendo
montado por Chagas (correlacionando o sinal/sintoma clínico a lesões
atribuídas à ação do parasito), estes dados funcionavam como poderoso
argumento a dar concretude a um elemento que nem sempre se fazia
visível (embora fosse visto como indispensável à certeza diagnóstica): o
parasito. Se, em vida, muitas vezes não era fácil surpreendê-lo, o exame
post-mortem era tido como capaz de revelá-lo em sua localização direta
nos tecidos ou em seus ‘rastros’, isto é, as reações inflamatórias a ele
atribuídas. Este caminho, esboçado nesta primeira descrição clínica,
seria reforçado em trabalhos posteriores (Chagas, 1911c).12

Tal sistema cognitivo estava diretamente referido aos protocolos de
pesquisa e modelos para a classificação das doenças impostos pela teoria
dos germes ao final do século XIX. No processo de progressiva consoli-
dação da medicina experimental, os cientistas enfrentavam ainda gran-
des dificuldades em estabelecer a relação causal entre o microorganismo
patogênico e a doença. Para tanto, dois fatores eram considerados
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fundamentais: demonstrar o agente causal no organismo do indivíduo
(um dos postulados de Koch) e estabelecer as relações entre este fator
etiológico, os processos patogênicos a ele atribuídos (revelados pelos da-
dos anatomopatológicos) e os sinais clínicos da doença (Worboys, 1996,
2000). Num ambiente médico fortemente marcado pela tradição clínica,
Chagas enfrentou o desafio de, pautando-se na autoridade do laborató-
rio, caracterizar uma doença da qual não havia nenhuma descrição clíni-
ca prévia, e, neste processo, reforçar esta autoridade.

Em sua primeira conferência na Academia Nacional de Medicina
(ANM), em outubro de 1910, Chagas apresentou uma sistematização mais
detalhada e completa do quadro clínico da doença. Revendo alguns ele-
mentos da formulação anterior, conferiu um arranjo mais estável à trama
conceitual pela qual a nova tripanossomíase ganhava forma. Esta ficou
dividida não mais em três, mas em duas modalidades clínicas: ‘infecção
aguda’ e ‘infecção crônica’, entre as quais não havia “diferenças essenci-
ais, senão na maior ou menor intensidade dos elementos mórbidos e no
tempo de permanência deles” (Chagas, 1910b: 426).

Quanto aos casos agudos, Chagas sublinhou que eram “relativa-
mente raros nas zonas contaminadas”, não porque não ocorressem, mas
justamente por causa da “intensidade das condições epidemiológicas”
(a abundância do vetor nas habitações e a freqüência das picadas) (Chagas,
1910b: 427). A contaminação se dava nos primeiros dias de vida e os que
sobreviviam à morte rapidamente saíam da fase aguda (dez a trinta dias),
evoluindo para o estado crônico. A dificuldade de acesso da população
aos serviços médicos dificultava ainda mais a detecção dos casos agudos,
assinalava Chagas.13 Esta modalidade da infecção dividia-se em duas for-
mas: casos com graves distúrbios cerebrais (como meningoencefalite, deri-
vada da ação do parasito no sistema nervoso central), constituídos geral-
mente por crianças menores de um ano, que quase nunca sobreviviam;
e casos com prognóstico mais benigno, cujos sintomas regridiam     com a
evolução para a fase crônica.

Do conjunto sintomatológico da fase aguda, Chagas destacou al-
guns sinais que, sendo “absolutamente constantes”, poderiam servir de
base ao diagnóstico clínico. Eram sintomas do comprometimento
tireoidiano: aumento de volume da tireóide e intumescência no rosto
(mixedema). Valendo-se do apoio do professor e amigo, acentuou a im-
portância do mixedema: “A intensidade deste fenômeno, presente em
crianças desde os primeiros dias da infecção, faz dele, segundo a valiosa
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opinião do Professor Miguel Couto, um processo mórbido exclusivo da
esquizotripanose” (Chagas, 1910b: 427).

Um aspecto salientado na caracterização da fase aguda foi a noção
de que a infecção atingia, sobretudo, crianças (pela sua exposição aos
barbeiros desde o nascimento) e que, nos casos com manifestações cere-
brais graves, o indivíduo que escapasse à morte ficaria totalmente inutili-
zado. Numa formulação de forte conteúdo dramático, dizia Chagas: “A
morte atua aqui como elemento benéfico: comuta a fatalidade de existên-
cias monstruosas na perda inicial da vida” (Chagas, 1910b: 428).

Para a fase crônica, Chagas propôs sua subdivisão em cinco formas
clínicas: 1) forma pseudomixedematosa; 2) forma mixedematosa; 3) for-
ma nervosa; 4) forma cardíaca; 5) incidentes agudos e subagudos.14 A
primeira destas formas seria a de maior relevo, compreendendo a maio-
ria dos portadores da infecção pelo T. cruzi. Eram crianças ou jovens de
até cerca de 15 anos que sofriam os efeitos, ainda leves, do hipotireoidismo,
decorrente do que, segundo ele, constituía a ação parasitária sobre a
tireóide. O ‘papo’, nestes casos, ainda não tinha o grande volume que,
depois de uma evolução progressiva, viria a ter nos adultos.15 Contudo,
ainda que incipiente, a disfunção tireoidiana comprometia o desenvolvi-
mento orgânico geral do indivíduo, refletindo-se “em todos os sistemas e
aparelhos, perturbando neles o regular mecanismo fisiológico” (Chagas,
1910b: 433).

A forma mixedematosa compreenderia os casos, menos comuns,
em que o comprometimento da tireóide assumia maior gravidade e in-
tensidade.16 Ao invés da hipertrofia da glândula, observava-se sua atrofia,
ou seja, a total destruição da função. A doença revelava-se extremamente
debilitante. Como exemplo, Chagas citou o caso de uma mulher que,
tendo contraído a infecção ao se mudar para uma casa infestada de bar-
beiros, sentiu “o decair de modo sensível na atividade física e intelectual,
chegando, finalmente, ao estado de absoluta inatividade, de apatia pro-
funda, indiferente ao mundo exterior” (Chagas, 1910b: 434).17

As considerações sobre a constância do comprometimento
tireoidiano reforçavam o argumento sobre a etiologia do ‘bócio de Mi-
nas’, totalmente distinta do ‘bócio europeu’ fosse ele de origem hídrica
ou infecciosa (Chagas, 1910c: 163). Tal concepção foi apresentada nesta
conferência na ANM com base em três ordens de evidências. Em primei-
ro lugar, os sinais clínicos do hipotireoidismo, tanto na fase aguda quan-
to na fase crônica. Somando-se a estes, as evidências anatomopatológicas,
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que revelavam a lesão da tireóide, expressando a “predileção especial”
do parasito pelas glândulas de secreção interna.18 E, em terceiro, os da-
dos epidemiológicos: “até agora, de observações pessoais e de informa-
ções colhidas, ns regiões de Minas, onde existe o bócio existe também o
inseto transmissor da esquizotripanose”. Um exemplo citado por Chagas
era a cidade de Belo Horizonte, construída no antigo ‘arraial dos papudos’:
“eliminadas ali as residências humanas compatíveis com a existência do
barbeiro, de lá desapareceu o bócio” (Chagas, 1910b: 445).

A terceira das cinco formas clínicas crônicas seria a “forma nervo-
sa” (Chagas, 1910b: 434), cujos sintomas (distúrbios motores, da fala e da
inteligência) Chagas já mencionara no trabalho anterior (Chagas, 1910a).
Juntamente com o bócio, suas características assumiam grande relevo
como expressão dos efeitos ‘degenerativos’     da doença. Assim como nos
casos graves da fase aguda, também neste aspecto se tornaria freqüente, a
partir de então, a alusão a “criaturas condenadas à existência de mons-
tros” (Chagas, 1911c: 257). Do mesmo modo que para as outras formas
clínicas, o raciocínio demarcatório baseou-se na observação da freqüên-
cia de certos sinais na população focalizada, em comparação a outras
populações não expostas à transmissão da doença. Como esta foi desco-
berta numa área rural, com características próprias a este ambiente (ma-
terializadas, sobretudo, na cafua), o contraponto era a população dos
centros urbanos. Assim, dizia Chagas (1910b: 434): “Um fator etiológico
intenso deveria ali existir para justificar o alto coeficiente de paralisias,
de afasias e outros fenômenos nervosos, nunca observado, em proporção
aproximada, nos grandes centros de população condensada, em qual-
quer das clínicas infantis que conhecemos na capital do país”. Também
aqui os dados anatomopatológicos que evidenciariam a “ação intensa do
schizotrypanum sobre o sistema nervoso” (1910b: 434) conferiam susten-
tação aos sinais clínicos.19

A quarta modalidade clínica da fase crônica era a forma cardíaca.
Assim como nas outras formas, sua especificidade era dada pela observa-
ção da incidência incomum de certos sintomas e na correlação destes
com os dados fornecidos pelas necropsias. Ressaltava Chagas (1910b: 443):

Entre as expressões clínicas mais interessantes da esquizotripanose
figuram, sem dúvida pela sua alta importância no ponto de vista
médico e fisiopatológico, as perturbações do ritmo cardíaco, ocasi-
onadas pela localização e pelas lesões do Schizotrypanum no
miocárdio. Tal fenômeno de semiótica, de grande freqüência na
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zona de nossos estudos, freqüência impressionante e seguramente
nunca observada fora daquela condição epidemiológica, havia
despertado nossa atenção no início dos estudos clínicos, sem que,
entretanto, fosse possível, naquela época, suspeitar de seu mecanis-
mo patogênico. A autópsia, porém, de um caso agudo da moléstia,
primeira que realizamos, veio desde logo esclarecer o assunto (...).20

Nesta ocasião, Chagas apresentou enunciados que, desenvolvidos
em trabalhos posteriores, seriam retomados pelos pesquisadores que, na
década de 1940, caracterizariam definitivamente a cardiopatia chagásica
crônica. Primeiramente, assinalou os principais distúrbios de ritmo que
constituiriam sinais peculiares da forma cardíaca crônica: as extra-sístoles
(distúrbio da excitabilidade do coração) e, em menor grau, as perturba-
ções na condução do estímulo, como o bloqueio cardíaco completo.21

Diferentemente das outras formas, que atingiam crianças ou indivíduos
bem jovens, observou “o fato curioso da presença exclusiva destes fenô-
menos do ritmo nos doentes de certa idade, depois dos 16 anos”. Quanto
ao prognóstico, afirmou que “não raro tais doentes apresentam crises
agudas de assistolia, vindo alguns a falecer delas” (Chagas, 1910b: 444).

Em suma, neste primeiro desenho clínico da doença proposto em
1910, destacavam-se os seguintes traços de enquadramento: 1) tratava-se
de uma doença essencialmente crônica, de evolução progressiva; 2) era
contraída nas primeiras idades, por praticamente todos aqueles que resi-
diam em habitações infestadas por barbeiros; 3) por atingir os indivíduos
em plena fase de formação física e mental, produzia impactos permanen-
tes sobre sua vitalidade e seu desenvolvimento orgânico; 4) tinha, como
principais manifestações clínicas, distúrbios endócrinos (principalmente
tireoidianos), neurológicos e cardíacos, provocados pela ação do parasi-
to sobre estes respectivos sistemas orgânicos.

Chagas dava importância a estes três eixos do quadro clínico, mas
com nítida ênfase ao primeiro. A nova tripanossomíase foi apresentada
como uma afecção endócrina por excelência. Segundo François Delaporte
(2003), a endocrinologia constituiu, juntamente com a protozoologia e a
microbiologia, uma disciplina fundamental a propiciar a emergência do
sistema médico pelo qual Chagas definiu a doença por ele descoberta.
Ela forneceu “a grade de leitura” para o quadro sintomatológico da
doença. O estudo das doenças endócrinas foi um dos campos em que a
medicina sofreu o impacto da microbiologia. A teoria, defendida por
vários médicos ao final do século XIX, de que as desordens tireoidianas
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(entre as quais o bócio) poderiam ser causadas por agentes infecciosos ou
toxinas por eles produzidas foi um importante fator a orientar Chagas em
sua tese sobre a etiologia parasitária do bócio endêmico. Segundo Delaporte
(2003: 52), “esse conjunto de relações permite estabelecer a significação, o
alcance e os limites do empreendimento do médico brasileiro”.

Além desses aspectos concernentes aos referenciais teóricos de Cha-
gas, a importância social e política que o bócio assumia no contexto mi-
neiro, visto como fator de ‘atraso’ e de ‘degeneração’, certamente também
contribuiu para a primazia conferida por Chagas a este e a outros ele-
mentos endócrinos que compunham o desenho clínico da doença.22 Um
dos principais indícios desta primazia foi a denominação “tireoidite pa-
rasitária”, proposta em 1910 pelo então presidente da ANM, Miguel Pe-
reira, e utilizada por Chagas a partir de então de forma recorrente em
seus trabalhos. Nesta mesma época, a hipertrofia da tireóide foi referida
por Miguel Couto como o “selo da doença” (apud Chagas, 1910b: 445).
Este sinal físico, que, nos casos mais graves, tinha grande visibilidade e
efeito dramático, passou a constituir o traço de maior destaque no ‘recor-
te’ daquele objeto médico que emergia. Reconhecido, como aponta Stepan
(2001: 196), como “elemento visual definidor da doença de Chagas”, o
bócio tornou-se o principal sinal para o diagnóstico clínico dos proces-
sos mórbidos atribuídos ao T. cruzi.

O Encontro da Academia com o Sertão:
o espetáculo da doença

A descoberta e os primeiros estudos sobre a doença de Chagas fo-
ram apresentados aos médicos brasileiros como uma glória da ciência
nacional, à qual toda a comunidade médica deveria manifestar seu reco-
nhecimento e sua adesão. Tal estratégia foi posta em ação pelo próprio
Oswaldo Cruz, que viu no feito de seu jovem discípulo uma oportunida-
de ímpar para seu projeto de transformar Manguinhos num renomado
centro científico, publicamente reconhecido pelo compromisso com os
interesses da sociedade, não apenas por combater os problemas sanitários,
mas por identificá-los. Além de anunciar pessoalmente a descoberta de
Chagas na ANM (Chagas, 1909f), Cruz sugeriu que esta associação en-
viou a Lassance, em 1910, uma comissão formada por alguns de seus
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membros mais ilustres para observar e avaliar os estudos sobre a nova
doença. Além do presidente Miguel Pereira, ela era composta por Miguel
Couto, Antonio Austregésilo Rodrigues Lima, Juliano Moreira e Anto-
nio Fernandes Figueira.23 Foi durante esta viagem que Miguel Couto
propôs, com o apoio dos presentes, que a nova doença fosse chamada de
‘moléstia de Chagas’ (Chagas Filho, 1993: 87).24 No discurso que prece-
deu sua conferência ao tomar posse como membro titular da ANM, assim
como em várias outras ocasiões, Chagas deu destaque à importância desta
comissão:

Realizando o Instituto de Manguinhos o estudo clínico da molés-
tia nas zonas infectadas, julgou o seu Diretor de imprescindível
necessidade a colaboração dos nossos mestres, a orientação deles
na continuidade daqueles trabalhos. Solicitados pelo Dr. Oswaldo
Cruz alguns dos nossos mais eminentes cientistas afrontaram os
sacrifícios de uma longa e fatigante viagem, submetendo-se às con-
tingências de uma ausência quase absoluta de comodidades pesso-
ais, e lá foram a Lassance, levar-nos os ensinamentos de sua vasta
erudição. O que deles lucramos, a interpretação dos fatos clínicos,
os ensinamentos de técnica propedêutica, a corrigenda das falsas
observações, enfim a orientação necessária para prosseguirmos,
com proveito, em nossas pesquisas, constituíam, meus senhores, a
melhor garantia para a verdade das nossas conclusões definitivas.
(Jornal do Commercio, 1910b: 3)

Como num “teatro da prova” (Latour, 1984: 95),25 os luminares da
medicina nacional foram levados a assistir, no interior de Minas, às expe-
riências pelas quais a ciência de Manguinhos realizava a composição de
uma nova doença tropical, objeto do qual aqueles médicos não mais diri-
am ter ouvido falar, mas testemunhado, tornando-se aliados e partícipes
de sua construção e legitimação. Eles não só aceitaram os enunciados de
Chagas como se tornariam atores decisivos para o percurso que estes
seguiriam, conferindo-lhes credibilidade e contribuindo ativamente para
que, daquele conjunto inicial de formulações, algumas fossem fortalecidas
e corroboradas, como traços mais salientes de um desenho, conforman-
do uma dada percepção do conjunto.26

Além dos elementos tireoidianos, avalizados e estimulados por
Miguel Pereira e Miguel Couto, havia os aspectos neurológicos que cer-
tamente chamaram a atenção especialmente de Juliano Moreira e
Austregésilo, destacados nomes da psiquiatria brasileira.27 Desde o final
do século XIX, as pesquisas sobre as glândulas de secreção interna (como
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a tireóide) atraíam o interesse dos que estudavam as doenças mentais, já
que problemas endócrinos eram vistos como possíveis fatores de desor-
dens neurológicas, como a idiotia e a epilepsia. Este interesse foi o que
determinou, segundo Delaporte (2003), a grande influência que os mé-
dicos da ANM tiveram sobre Chagas e seu modo de ver a doença.

“O destino das coisas que dizemos está nas mãos de quem as usar
depois”, assinalou Latour (2000: 52). Conquistando o interesse dos prin-
cipais representantes da medicina brasileira, os enunciados de Chagas
começavam a circular entre outras – e importantes – mãos.28 Neste pro-
cesso, suas formulações sobre a tireoidite parasitária eram produzidas e
progressivamente fortalecidas também nos significados pelos quais re-
presentavam um fato social, tanto no sentido reflexivo quanto no sentido
transitivo, conforme os termos de Chartier (1996). Num momento em
que a nação comemorava a estabilização política e econômica do regime
republicano e o saneamento urbano de sua capital litorânea – vitrine do
progresso e da Belle Époque tropical (Neves, 2003) –, Chagas afirmou
que a ciência, a medicina e a sociedade brasileiras entravam em contato
não apenas com uma doença que ‘em si’ tinha graves implicações sociais,
mas com uma moléstia capaz de ‘dar a ver’ realidades e problemas estru-
turais do país, em sua face rural e ‘atrasada’.

A viagem da comissão da ANM a Lassance havia sido o primeiro
movimento a promover este encontro. As palavras de Austregésilo, rela-
tando suas impressões, são emblemáticas de como a doença descoberta
‘no sertão’ deixava antever o que seria considerada a doença ‘do sertão’,
num movimento em que este termo deixava de expressar um espaço me-
ramente geográfico para, revestindo-se dos conteúdos que lhe foram atri-
buídos poucos anos antes por Euclides da Cunha, tornar-se o significante
da própria nacionalidade.29 Os traços com os quais Chagas compunha a
figura clínica da doença – especialmente o ‘papo’ e as perturbações neu-
rológicas – condensavam a correspondência entre o organismo humano
‘degenerado’, ‘decadente’, sem vitalidade e um ambiente físico e social
caracterizado pelo abandono, pela miséria e pela improdutividade. Disse
Austregésilo:

O sertão mineiro que atravessamos é de aspecto desolador, com
as suas casinhas raras e a vegetação encarquilhada, retorcida, de
folhagem pobre. Em Lassance encontramos o Dr. Chagas, que nos
conduziu ao seu bem montado laboratório e depois ao hospital,
onde vimos mais de trinta doentes da nova tripanossomíase. (...) É



144

tristíssimo observar aqueles entes de aspecto miserável, indolentes,
entre os quais abundam os inválidos e os idiotas. Se os organismos
são assim degenerados, mais miseráveis ainda são as cousas que os
cercam – habitações, terras etc. Bastará dizer-lhe que não achamos
uma só fruta do país! Nenhuma idade escapa à moléstia. Até os
lactantes já apresentam o papo. (Jornal do Commercio, 1910a: 4)

A posse na ANM, realizada logo após o retorno de     Lassance da
referida comissão, foi um novo e ampliado ‘palco’ para o encontro preten-
dido por Chagas. Diante da elite médica do país e de representantes do
presidente da República e do ministro do Interior, ele enunciou publica-
mente, pela primeira vez e com grande ênfase retórica, a noção de que se
tratava de uma enfermidade que, por levar à ‘degeneração’ física e mental,
comprometia a produtividade das populações afetadas e, conseqüentemente,
o progresso do país. Apresentando seus estudos clínicos, alertou:

(...) a ação patogênica dessa moléstia é a das mais intensas que se
conhece em patologia humana. Constitui ela o terrível flagelo de
vasta zona do país, aí inutilizando numerosa população para a ativi-
dade vital, criando gerações sucessivas de homens inferiores, de in-
divíduos inúteis, fatalmente votados à condição mórbida crônica, a
tal coeficiente de inferioridade que os torna elementos inaproveitáveis
na evolução progressista da Pátria. É bem dolorosa a impressão
trazida pelos fatos mórbidos observados naquelas zonas; dolorosa
para o médico, que nos recursos atuais da ciência não encontra ainda
meio eficaz de combate ao terrível inimigo; dolorosa para o estadista
que demoradamente raciocinar sobre o obstáculo fatalmente opos-
to por aquela condição mórbida a quaisquer tentativas de progresso
coletivo (...). Nem existe aqui a atenuante de limitação geográfica do
mal; ao contrário, embora desse ponto não possamos ainda falar
com amplitude, sendo aí necessárias mais demoradas observações,
viagens pelo interior do país, visando estabelecer precisamente a
distribuição do conorhinus, do que temos observado já avaliamos da
grande extensão do mal. (Chagas, 1910b: 446)

Suas palavras foram, na ocasião, amplificadas por uma estratégia de
grande efeito persuasivo. A luz elétrica, inaugurada nos salões da Acade-
mia naquela noite solene como símbolo do progresso, fez projetar imagens
cinematográficas produzidas em Lassance, mostrando doentes, a maioria
crianças com sérios distúrbios mentais e físicos, e barbeiros movimentan-
do-se nas paredes de uma casa. O cinematógrafo, ao mesmo tempo que
simbolizava as ‘luzes’ do progresso, era um poderoso instrumento, na van-
guarda da própria fotografia, para conferir concretude aos ‘fatos’ para os
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quais os cientistas pretendiam chamar a atenção. Chagas materializava,
diante das elites da capital recém-renovada, imagens perturbadoras de
brasileiros que se afiguravam como a antítese da ‘civilização’.30 Se a Aca-
demia havia ido ao encontro de uma enfermidade desconhecida numa
remota vila do interior de Minas, a sessão no Silogeu Brasileiro trazia a
‘doença do sertão’ para o centro da medicina e do país. Além das ima-
gens em movimento, Chagas valeu-se do aparato específico do laborató-
rio para convencer aquela importante audiência: trouxe peças
anatomopatológicas e preparações em 16 microscópios, franqueados a
quem quisesse observar o ‘perigoso’ parasito (ANM, 1910b).

O ‘espetáculo’ repercutiu na imprensa, ampliando ainda mais os
canais de circulação e de visibilidade dos enunciados de Chagas. O mé-
dico Ismael da Rocha comentou:

O Brasil registra: no homem mais uma glória; no fato mais uma
desgraça, a que os poderes públicos precisam acudir sem detença.
(...) Todos os que assistiram, e era legião o auditório, à sessão da
Academia Nacional de Medicina, no seu salão do Silogeu Brasilei-
ro, não puderam reprimir a maior expressão de tristeza, reconhe-
cendo (...) que há, em uma vasta zona central do Brasil, um grande
flagelo, inclemente como o paludismo de certas regiões amazôni-
cas, cruel como a febre amarela ora felizmente banida desta cidade.
Aquela procissão de desgraçados, que só o cinematógrafo podia
nos deixar apreciar na sua vida atual; aquele bando de infelizes,
que vivem sofrendo ou nascem morrendo, são as vítimas de uma
endemia, cuja causa animada Carlos Chagas desvendou, e que todo
o mundo científico confirmou e aplaudiu. E a projeção luminosa
cinematográfica apresentada à Academia demonstrou a evidência,
a lúgubre peregrinação noturna dos insetos veiculadores do mal.
Todos viram, descendo ou subindo traiçoeiramente pelas paredes
de uma casa de campo, inúmeros insetos, que a fotografia pelo
magnésio surpreendera no momento em que saíam ou eram toca-
dos dos seus esconderijos! E a sensação foi simplesmente de hor-
ror. (Ismael da Rocha, 1910: 6)31

Nas passagens citadas de Austregésilo, do próprio Chagas e de Ismael
da Rocha, o ambiente físico-social associado à doença parece ser geografi-
camente delimitado à região de sua descoberta, o ‘sertão mineiro’. Contu-
do, já se encaminhava um movimento de ampliação de tais fronteiras por
meio de operações discursivas que aprofundavam a associação entre
doença e sertão no seu sentido mais amplo, como ‘moldura’ para a nação.
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A cafua era um elemento central no mosaico de significados que faziam
daquela doença tropical uma doença particularizada nos marcos de um
determinado ambiente físico e social, ligado ao rural, ao interior, e ex-
pressivo, assim, de um certo recorte da identidade nacional.

Sob a perspectiva do próprio modelo da medicina tropical, em que
fatores naturais associam-se às condições de vida da população em com-
plexas interações, a casa de pau-a-pique – espaço em que se dão as
condições propícias para o encontro do homem e do barbeiro infectado
– traduzia e materializava, em termos locais, esta concepção ampla de
ambiente.32 Este era o emblema do processo pelo qual os ‘trópicos’
adquiriam, no caso em questão, um sentido geográfico, cultural e social
circunscrito e peculiar. Na conferência na ANM, Chagas explicitou a
associação entre doença, habitação, interior e pobreza ao afirmar que
“lá pelo interior do país, nas zonas da moléstia, a população pobre
habita choupanas nas mais precárias condições, tendo as paredes chei-
as de numerosas fendas, que constituem ninhos colossais de conorhinus”
(Chagas, 1910b: 424).

Expressando-se como ‘doença do interior’, ‘doença do sertão’, a
doença de Chagas reconstruía, a partir do ambiente peculiar que a en-
quadrava, o conceito de ‘doença tropical’ como ‘doença nacional’, ‘doen-
ça do Brasil’. Se, como aponta David Arnold (1996a, 1996b), o encontro
dos europeus com os trópicos (espaço não apenas físico, mas conceitual,
cultural e político) significou a experiência da ‘alteridade’, o encontro
com a doença tropical descoberta em Minas Gerais também revelava um
‘outro’ que, descrito pela ciência, tornava-se uma dimensão do país afir-
mada, a partir de então, como central, nos sentidos físico, político e
simbólico.

As implicações políticas das formulações de Chagas foram imedia-
tas, expressando-se na reivindicação de medidas enérgicas por parte dos
poderes públicos.

Poder-se-á, na higiene pública, encontrar meios eficazes de ate-
nuação do mal? Acreditamos que sim, se tal problema, seguramen-
te problema de Estado e de humanidade, se tornar preocupação de
um estadista cientificamente bem orientado. (...) o homem de Esta-
do que fizer da campanha contra esse mal um programa de admi-
nistração e aí obtiver êxito feliz, terá conquistado dos meus patrícios,
das gerações futuras de Minas, o maior penhor de reconhecimen-
to. (Chagas, 1910b: 447)
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Chagas mencionou, nesta ocasião, que recebera do cientista alemão
Paul Ehrlich um medicamento usado no tratamento da tripanossomíase
africana para ser testado em casos de infecção pelo T. cruzi.33 Quanto à
profilaxia, ela deveria basear-se fundamentalmente, segundo Chagas, na
melhoria das habitações rurais. Como afirmou Neiva (1910: 211): “(...)
deve-se estabelecer como condição primordial para se impedir o desen-
volvimento dos barbeiros o reboco das casas de taipa e das frestas e fen-
das, das paredes das habitações infestadas”.34

A afirmação de que, por ser uma doença ‘evitável’, deveria ser obje-
to das ações do Estado, foi uma via decisiva pela qual os enunciados de
Chagas começaram a circular no espaço da política. Na Câmara Federal,
um “representante dos sertões mineiros” (Vidal, 1910: 1) cobrou provi-
dências. No Correio da Manhã, Gil Vidal (pseudônimo de Leão Veloso
Filho, primeiro redator-chefe do jornal) endossou a iniciativa e criticou
os que apontavam limites constitucionais à intervenção da União nas
questões de saúde dos estados.

E todos os nossos aplausos merece a atitude do solícito deputado
mineiro Camillo Prates, ocupando a tribuna da Câmara para ex-
por a gravidade do mal como uma das maiores calamidades que
até hoje têm afligido grande parte do povo brasileiro, e concluindo
pela indicação para que a comissão de Saúde Pública da Câmara
dos Deputados sugira aos poderes públicos os meios de a debelar.
Objetaram-se, na discussão, as dificuldades que encontraria a co-
missão de Saúde Pública no regime constitucional com relação à
higiene. Sendo a higiene terrestre da competência dos Estados, e
só a marítima da União, pareceu a alguns deputados que se fize-
ram ouvir em apartes impossível qualquer providência federal. Não
se nos afigura procedente a objeção, uma vez que se trata não do
interesse propriamente de um ou outro Estado, mas do interesse
de muitos Estados. São necessidades não de Minas ou de Goiás
somente que impõem essas providências, mas do Brasil inteiro.
(...) O que aconselhamos e pedimos é que os poderes públicos
nacionais não se conservem em inércia criminosa diante dessa ca-
lamidade, nem recuem diante da perspectiva de grandes despesas.
(...) O Brasil não é só o Rio de Janeiro. Não esqueçam os nossos
legisladores e governantes de que vivem aqui, mais ou menos como-
damente, um milhão de brasileiros, ao passo que mourejam nos
sertões cerca de dezoito milhões. (Vidal, 1910: 1; grifos meus)35

No contexto específico do debate sobre a moléstia de Chagas, surgiam,
assim, as bandeiras e os argumentos que conformariam, anos depois, o
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 movimento pelo saneamento dos sertões e suas implicações na reforma
da saúde pública brasileira, que, em 1920, ampliou a intervenção do
Estado neste campo, especialmente no interior do país (Hochman, 1998).

Ao colocar o tema da ‘doença do sertão’ na ordem do dia e na cena
pública, Chagas imprimia visibilidade e legitimidade também ao projeto
de ciência que Oswaldo Cruz vinha implementando em Manguinhos:
uma ciência que, distinguindo-se pela excelência científica na medicina
experimental, afirmava-se como responsável por identificar os proble-
mas nacionais e apontar as ações para superá-los. Chagas assumia, assim,
em sua identidade como cientista, um perfil de intelligentsia, atualizan-
do, num contexto marcado pela confiança nos novos recursos para o
estudo e o combate das doenças infecciosas, o compromisso público que
os intelectuais brasileiros de formação técnico-científica haviam assumi-
do, desde a geração de 1870, com os destinos da nação (Alonso, 2002).36

Sob a forte ressonância da conferência de 1910 na ANM, os estu-
dos de Chagas no norte de Minas prosseguiram. Em 1911, ele publicou,
em alentado trabalho, nova sistematização geral de suas pesquisas. Um
aspecto que ganhou maior ênfase foi a dificuldade no diagnóstico
parasitológico da fase crônica. As inoculações em cobaias, com vistas a
identificar o parasito nos órgãos e nos tecidos depois da morte do ani-
mal, nem sempre davam resultados conforme o esperado, “havendo
numerosos casos positivos nos quais as mais demoradas pesquisas só conse-
guiram mostrar a presença de uma ou outra forma parasitária” (Chagas,
1911c: 236).37

Quanto às formas clínicas, Chagas manteve a classificação anterior.
Para a fase aguda, sublinhou que em todos os casos era possível identificar
um conjunto de sintomas “absolutamente constantes e inconfundíveis
com os de outros processos patológicos”, relacionados, principalmente,
ao comprometimento tireoidiano. O mixedema no rosto, expresso na
“facies empapuçada (...), que já à distância faz suspeitar a moléstia”, foi
realçado como “sinal dos mais característicos” (Chagas, 1911c: 240).

Sobre a infecção crônica, reiterou as cinco formas sob as quais a
havia classificado. Apesar de manter a ênfase nos elementos tireoidianos,
destacou a importância da forma cardíaca, observando que, em muitos
casos, as irregularidades do ritmo cardíaco eram “o fenômeno mais facil-
mente apreciável, que primeiro fere a atenção do observador, salientan-
do-se como elemento capital nos dados fornecidos pela semiótica física”
(Chagas, 1911c: 250). Chamando a atenção para a elevada percentagem
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de arritmias em indivíduos jovens, reiterou o valor destes sinais como
traço de especificidade da doença.

A concepção de que o bócio era uma manifestação clínica da
tripanossomíase foi reforçada. Os argumentos que lhe serviam de base
eram, segundo Chagas, “de tal ordem decisivos”, que ele declarou-se
autorizado “a considerar esse ponto como um dos mais bem fundamenta-
dos” (Chagas, 1911c: 266). Fortalecendo a supremacia dos sinais
tireoidianos expressos no ‘papo’ como elemento primordial no
enquadramento da doença, concluiu: “pensamos ser muito acertada a
denominação de tireoidite parasitária, proposta pelo ilustre professor
Miguel Pereira para a nova entidade mórbida” (Chagas, 1911c: 273; gri-
fo do autor).

A coloração política que a doença vinha assumindo ganhou tons
ainda mais fortes. Mais uma vez, as associações médicas serviram de espa-
ço para a apresentação pública de um objeto cujos traços uniam, cada vez
mais, ciência, política e nação. Em 30 de julho de 1911, Chagas fez uma
conferência na Associação Médico-Cirúrgica de Minas Gerais, onde foi
recebido como membro honorário, na presença do presidente do Estado
e de outras autoridades políticas. Suas reivindicações junto aos poderes
públicos tornavam-se cada vez mais incisivas. Desta vez, a dimensão soci-
al do tema apareceu não ao final da exposição técnico-científica, mas
como ponto de partida e sentido maior da apresentação, que, segundo
explicitou, era movida por um “objetivo de ordem prática” (Chagas, 1911a:
337): abordar “o mais alto problema de estado que se impõe à atenção
dos governantes de nossa terra” (Chagas, 1911a: 356).38

Esta foi mais uma viagem reveladora das estratégias com que Cha-
gas fazia circular seus enunciados: levando-os a Minas, ele buscava
arregimentar aliados que avalizassem suas pesquisas e que, principal-
mente, corroborassem a denúncia, junto aos poderes centrais da nação,
de um mal profundamente identificado àquele estado. Minas Gerais era
não apenas o local da descoberta e a terra natal do descobridor. A área de
prevalência da endemia, pelos dados até então produzidos sobre a distri-
buição dos barbeiros, confundia-se com seu próprio território, simboli-
camente evocativo do ‘interior’ e da ‘vocação agrícola’ da nação. Num
momento em que a estagnação econômica do estado vinha sendo motivo
de crescente preocupação para a elite mineira (Dulci, 1992, 1999; Borges,
1997), Chagas encontrou um bom terreno para reivindicar o apoio de
seus patrícios.39
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Sobre a verdade dos resultados a que chegamos poderiam assim
os ilustres colegas emitir opinião valiosa, analisando-os na amplitu-
de de uma crítica que vimos solicitar; mais ainda, conhecendo de
perto os malefícios da nova moléstia e vendo neles uma das maio-
res calamidades sociais desta grande terra, poderiam, com o pres-
tígio de seu saber, altamente influenciar a iniciativa de uma campa-
nha necessária ao terrível flagelo. (Chagas, 1911a: 337).40

A exortação feita em Minas seria, poucos dias depois, amplificada
numa segunda conferência na ANM, diante do presidente da República,
Hermes da Fonseca, dos ministros da Justiça e Negócios Interiores, da
Fazenda, da Viação e da Agricultura. Amparando-se na “palavra autori-
zada dos maiores mestres da nossa medicina” (Chagas, 1911b: 341), que
haviam certificado seus estudos em Lassance, seu objetivo era evidenciar

aos poderes públicos da nação, aos mestres de medicina pátria, à
classe médica da capital da República e aos alunos estudiosos da
nossa Faculdade, a existência nos sertões mineiros e em grande par-
te do interior do país, de uma condição endêmica que constitui,
naquelas zonas, obstáculo definitivo ao progresso material de um
grande povo, ao aperfeiçoamento de uma raça, ao aumento natural
e progressivo de uma população, ao trabalho produtivo, à energia
criadora, à felicidade, enfim, da vida humana ali fatalmente destina-
da ao aniquilamento trazido pela ação intensa e permanente de um
grande mal. (...) se a tanto me animo é porque não temo a argüição
de incorrer em exagero, senão em deficiência, quando desse modo
eu aprecio, em toda sua amplitude, as conseqüências dessa moléstia
(...). A eminência de um auditório assim constituído (...) só me traz a
confiança de que desta conferência vão resultar as mais benéficas
conseqüências na iniciativa de uma obra sanitária salvadora. É que
eu espero, na demonstração prática dos fatos, tornar irrecusável a
minha convicção de que esse assunto constitui problema de Estado
cuja solução é imposta pelos deveres de civilização e de humanidade,
senão pelo interesse mesmo do progresso econômico de grandes
zonas do país. (Chagas, 1911b: 340-341)

Ao apresentar os avanços das pesquisas diante daquela importante
audiência, Chagas imprimiu ênfase a alguns pontos, de modo a fortale-
cer o alerta que pretendia disseminar. Com base nos estudos de Neiva,
citou, por exemplo, as peculiaridades dos triatomíneos no sentido de sua
grande capacidade de propagação da doença: a presença constante nas
habitações rurais – “é raríssimo, se possível, encontrar naquelas zonas
uma choupana única livre da infestação pelo barbeiro” –, a vida longa, a
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resistência a prolongados jejuns e a possibilidade de que fossem transpor-
tados em bagagens. Tudo isso permitia “ter a idéia da importância de um
único inseto como demorado fator epidemiológico” (Chagas, 1911b: 341).41

O barbeiro apresentava-se, assim, como ‘inimigo poderoso’, que poderia
‘colonizar’ outras regiões do país, acompanhando o avanço econômico e o
deslocamento das populações provenientes de áreas endêmicas.

Quanto aos enunciados sobre o quadro clínico, Chagas aprofundou
o caminho que vinha trilhando: a proeminência do que denominou en-
tão “síndromes glandulares” (Chagas, 1911b: 353).42 Em seus traços pri-
mordiais e constantes de especificidade, a doença assumia, assim, a iden-
tidade de uma afecção endócrina. Os aspectos cardíacos e os neurológi-
cos, ainda que importantes, eram considerados variáveis e secundários.

Associando os elementos do enquadramento médico-científico àque-
les que conformavam a doença como objeto social, Chagas produziu,
nesta segunda conferência na Academia, uma síntese particularmente
significativa do esquema interpretativo e classificatório a partir do qual
emergia um determinado ‘retrato’ da doença:

No ponto de vista prático, para salientar os malefícios da molés-
tia, lembraremos, na forma cardíaca, essa condição quase universal
de insuficiência circulatória nas zonas fortemente contaminadas;
lembraremos, na forma nervosa, o grande número de monstros,
reduzidos à condição miserável de paralíticos, de idiotas e de de-
mentes; lembraremos, nas grandes síndromes glandulares, o total
desequilíbrio da vida orgânica, inutilizando o homem para o traba-
lho produtivo e furtando-lhe o gozo de viver; (...) lembraremos,
em todas as formas clínicas da moléstia, principalmente na forma
aguda meningo-encefálica, a poli-letalidade familiar, obstando o
aumento natural e progressivo da população em vastas regiões do
país; (...) minando lentamente o organismo humano e nele produ-
zindo uma queda progressiva da vitalidade, tornando o indivíduo
incapaz para o trabalho e perpetuando-se, talvez, por transmissão
hereditária, em gerações sucessivas de homens inferiores, a tireoidite
parasitária cria, em vastas regiões de Minas Gerais e de outros
Estados do Brasil, uma população de degenerados, certamente
inaproveitáveis na evolução progressiva do país. (Chagas, 1911b:
373; grifos meus)43

Ao justificar a importância das medidas profiláticas, Chagas utili-
zou um argumento que se tornaria corrente na caracterização desta e de
outras enfermidades do interior do país como obstáculos ao progresso:
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o prejuízo não apenas à produtividade das zonas sertanejas já ocupadas,
mas ao próprio povoamento do território nacional. No caso dos novos
núcleos populacionais abertos com a expansão das ferrovias, a constru-
ção de casas ‘primitivas’, propícias à infestação pelos barbeiros, fazia com
que, rapidamente, eles se transformassem em focos da doença. Lassance
era o grande exemplo, e Chagas narrou o processo, por ele acompanha-
do, de progressiva infestação daquele povoado onde foi construída uma
estação ferroviária (Chagas, 1911b: 374).

A correlação da doença com problemas específicos da modernização
brasileira era o caminho pelo qual a medicina tropical assumia significa-
dos particulares no contexto nacional. Chagas recorria explicitamente a
esta noção. Dando o exemplo dos europeus, que estudavam e combatiam a
doença do sono na África por interesses colonialistas, chamou a atenção
para o fato de que, no Brasil, o compromisso da medicina tropical era com
os destinos da própria nação:

Entre nós a iniciativa de medidas sanitárias justifica-se, sem dúvi-
da, em considerações bem mais elevadas: é o futuro de um grande
povo que se deverá zelar; são deveres de humanidade e de patrio-
tismo que devem atuar no espírito progressista dos homens de
estado; é a vida humana, é progresso material, o aperfeiçoamento
de uma raça que degenera, o obstáculo ao trabalho produtivo e à
grandeza econômica de vastas zonas do país; é, finalmente, o alto
problema do povoamento do solo por indivíduos fortes, tudo indi-
cando a urgência de medidas sanitárias capazes de atenuar a ação
maléfica do Conorhinus megistus. (Chagas, 1911b: 374-375)

Estava assim formulada, de maneira clara e incisiva, a idéia que
seria, a partir de então, cada vez mais veiculada por ele e outros médicos
e intelectuais: a decadência orgânica de grande parte da população, pro-
duzida por esta e outras doenças parasitárias, era um grande entrave ao
progresso social e econômico do Brasil, a ser removido mediante a inter-
venção do Estado, orientada pelos cientistas. No contexto específico da
produção de conhecimentos sobre a nova enfermidade tropical, a ciência
médica imprimia novos significados à tradicional associação entre saúde
e progresso: se, até então, o projeto civilizatório encontrava no ambiente
urbano seu espaço de afirmação, tratava-se então de ‘regenerar’ o interior
do país.

A idéia seguiu fazendo novos e importantes adeptos. As palavras de
Carlos Seidl, presidente da ANM, ao receber Chagas nesta segunda con-
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ferência, foram significativas, explicitando o teor nacionalista que se in-
tensificaria na cena pública poucos anos depois:

Que raça degenerada vai ser a dos sertanejos do nosso imenso
país, se mão forte e inteligente não puser um paradeiro pronto às
devastações que a endemia descoberta pelo Dr. Carlos Chagas pro-
duz pelos Estados de Minas, Goiás, S. Paulo, Bahia e Mato Grosso?
Que trabalho produtivo se pode esperar de homens, já inválidos
nos albores da vida, com a fibra cardíaca atingida e profundamente
lesada, com o sistema nervoso embotado? Que progresso será o
de um povo de edemaciados, morbidamente pálidos, de gânglios
enfartados, de imbecis? Que geração vai sendo essa de crianças, já
aguilhoadas pelo ferrete da precoce decadência orgânica? (...) Que
belos defensores da pátria ou cultores da terra poderá ter o Brasil
nesse povo de anões e retardados? (Correio da Manhã, 1911a: 3)

Seidl manifestou sua disposição em fazer daquela ocasião um meio
de dar visibilidade nacional ao assunto, sobretudo em função de seu
impacto em questões econômicas concretas para o país, como a força de
trabalho, o povoamento e a integração nacional. Além do ministro da
Fazenda, “filho de Minas, um dos Estados mais interessados no caso”,
justificou a presença de outras autoridades do Executivo federal:

Solicitei a vinda, aqui, nesta hora, do Exmo. Sr. ministro da Agri-
cultura, para que S. Ex. lançasse olhar carinhoso sobre estes enfe-
zados, raquíticos e estiolados tipos da planta humana; e ele, oriun-
do de S. Paulo, outro Estado que não pode ficar indiferente ao
clamor patriótico do nosso colega [Chagas], conhecesse as circuns-
tâncias em que se encontram esses campos de cultura, que são as
zonas habitadas pelos infectados do Schizotrypanum cruzi. À S.
Ex., certamente, não passará despercebida a necessidade que há de
virilizar o braço nacional, atrofiado por moléstia evitável, quando
tantos dispêndios se fazem para obter o auxílio do estrangeiro o
qual virá, fatalmente, a sofrer do mesmo mal, indo trabalhar em
zona contaminada. (...) Pedi ao Sr. ministro da Viação que viesse a
esta conferência, porquanto fora lícito pensar interessar-lhe o co-
nhecimento íntimo do estado da decadência orgânica destes ho-
mens e destas mulheres, habitantes todos eles das zonas pelas quais
estendem seus nervos de aço as vias férreas brasileiras, portadoras
do progresso e também da moléstia de Chagas (...). (Correio da
Manhã, 1911a: 3)

Neste mesmo ano, Clementino Fraga – mais um dos que haviam
testemunhado a doença em Lassance – destacava, perante a classe médica
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baiana, este mesmo aspecto, com palavras de grande força retórica: assim
como o parasito que ‘invadia’ e ‘conquistava’ as fibras centrais do organis-
mo humano, esta era uma enfermidade que exauria a fonte primordial
de energia da nação: o trabalho rural.

Imaginai toda uma população rural que a moléstia faz miserável,
porque, invalidada para o trabalho, arrasta os seus dias no brusco
da desolação, absolutamente incapaz, lívida e espoliada na força de
seus braços, reduzida, senão anulada, na energia de sua inteligên-
cia. A inaptidão para o esforço físico, a indolência que logo denun-
ciam aqueles desgraçados, é o fato de uma incapacidade mórbida:
o músculo parasitado perde o seu tônus, falta-lhe a energia contrátil,
como perde a sua qualidade superior, criadora e diretriz, o centro
cerebral que o parasito conquistou, espancando a luminosa função
que lhe era antes nume e apanágio. (Fraga, 1911: 477)

Também nessa ocasião, Chagas lançou mão de recursos de grande
impacto para transformar o auditório da Academia, novamente, num
‘palco’ para a apresentação e o convencimento públicos quanto às ‘pro-
vas’ da doença. Desta vez, o sertão doente fez-se presente não apenas por
meio de imagens cinematográficas, mas pela dramaticidade concreta dos
próprios enfermos, trazidos de Lassance. O evento foi descrito pelos
jornais, que traduziram aos leigos os contornos da terrível doença reve-
lada pela ciência de Manguinhos.

Às 8 e 15 da noite, a Academia de Medicina regurgitava. Estudan-
tes e médicos enchiam o vasto salão, entupiam os corredores e até
ocupavam as janelas, à disputa de lugar (...). Após a leitura do seu
trabalho, o Dr. Chagas passou a mostrar ao auditório vários doen-
tes, presentes à sessão. O presidente da República impressionou-
se vivamente com o que viu. Em primeiro lugar, apareceu uma
criancinha, que aparentava ter 4 a 5 anos, tipo de imbecil, já com
um papo visível. Agora, imagine-se a sensação da assistência, quan-
do o Dr. Chagas disse que aquela criança tinha... 19 anos de idade!
E outras apareceram, no mesmo gênero! Alguns doentes apresen-
tavam o quadro clássico da imbecilidade ou da idiotia. Havia uma
mulher com fenômenos de delírio. Curiosidades clínicas encerra-
vam as formas cardíacas: homens que, em vez de possuírem 75
pulsações cardíacas, tinham, apenas, 20 a 30! Era manifesta a sensa-
ção profunda que esses doentes causaram, particularmente no Ma-
rechal Hermes e ministros presentes. (Correio da Manhã, 1911a: 3)
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Antecipando a imagem do Jeca Tatu de Monteiro Lobato, a repor-
tagem destacava o espírito patriótico de Chagas, por prover “a regenera-
ção do sertanejo brasileiro, agora reabilitado de sua famosa e malsinada
indolência, conseqüência fatal da invasão de vísceras essenciais pelo pa-
rasito da multifária entidade mórbida” (Correio da Manhã, 1911a: 3).

No Hospital da Santa Casa de Misericórdia, três dias depois, o
‘espetáculo’ seria reencenado para os estudantes da faculdade de medici-
na. Mais uma vez, a imprensa deu destaque ao evento, numa descrição
que, em tons hiperbólicos, mostrava em que medida aqueles sertanejos
causavam tanta estranheza que se chegava a vê-los como objetos pura-
mente científicos:

Ninguém se pode mexer. Pior que um formigueiro. Os estudan-
tes comprimem-se nas arquibancadas, abarrotadas a mais não po-
der. Médicos e professores conservam-se de pé no recinto das au-
las, acotovelando-se pela absoluta falta de espaço. E a cada minuto
que se escoa, é mais gente que chega. Vidros das janelas do pavi-
lhão quebram-se, devido à formidável compressão... E mais gente.
Já às portas ninguém pode estar. Nem no corredor. E chega mais
gente ainda... (...) Quatorze doentes foram apresentados. Lindos
casos clínicos. Alguns, de infantilismo puro; outros, apenas de pe-
queno crescimento. Tais, com grande bócio, ou papeira; quais, com
atrofia da glândula tireóide. Nestes, a forma cardíaca dominava;
naqueles, os fenômenos nervosos sobressaíam. Foi uma hora de
verdadeiro encanto científico. (...) Terminada a conferência, o Dr.
Chagas foi cumprimentado pelos professores presentes e vitoriado
delirantemente pelos estudantes. (Correio da Manhã, 1911b: 3)44

Em entrevista a outro jornal, Chagas pontificou suas certezas e
afirmou, em tom confiante: “Eu trouxe 14 exemplares clínicos da molés-
tia, porque a mais não me permitiam os recursos, mas, se quiserem cem,
duzentos, quantos queiram, é só ter o trabalho de ir buscá-los...” A re-
portagem concluiu: a moléstia era “a única que se pode chamar de estri-
tamente nacional” (A Imprensa, 1911: 1).

O ‘teatro da prova’, que alcançava seu ápice na capital federal, con-
tou, ainda em 1911, com um espaço de grande importância fora do país.
Na Exposição Internacional de Higiene e Demografia, realizada em
Dresden, Alemanha, além das projeções cinematográficas, das peças
anatômicas e de “um cortejo grandioso de documentação científica”, fo-
ram expostos quatro bustos, encomendados a um escultor francês, repre-
sentando doentes com os principais sintomas. O ‘papo’ era o traço mais
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saliente. Reportagem da época destacou: “Eram quatro verdadeiras está-
tuas do Mal. Ali se via no gesso quatro criaturas sofrerem” (A Noite,
1912: 1). Em 1913, Chagas seria indicado ao Prêmio Nobel de Medicina.45

Endemias Rurais, Obstáculo ao Progresso:
a tripanossomíase brasileira

Em 1912, o governo federal destinou fundos especiais para cons-
truir, em Lassance e em Manguinhos, hospitais destinados a estudar cli-
nicamente a doença (Imagens  9, 10 e 11).46 Neste ano, em que Chagas
conquistou uma importante distinção no cenário internacional com o
Prêmio Schaudinn de protozoologia (pelo Instituto de Doenças Maríti-
mas e Tropicais de Hamburgo), o percurso discursivo que fazia da
tripanossomíase o emblema das doenças do Brasil teve um importante
marco. Em discurso na inauguração do VII Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia, em abril, em Belo Horizonte, Chagas formulou o
argumento que, em 1918, se condensaria na imagem da “trindade maldi-
ta” (Penna, 1918b: 12), cunhada por Belisário Penna como selo do movi-
mento sanitarista: “os três grandes problemas sanitários do interior do
Brasil”, responsáveis pelo atraso social e, sobretudo, pelo atraso econô-
mico do país, eram a malária, a ancilostomose e a “tripanossomíase brasi-
leira” (Chagas, 1912a: 12). Numa operação discursiva eloqüente, passou
a adotar tal denominação, explicitando a dimensão nacional que preten-
dia imprimir à doença.47 O próprio Penna (1918b: 105) reconheceria,
anos mais tarde, que Chagas havia sido uma voz pioneira da campanha
pelo saneamento do Brasil. Ao citar este discurso de 1912, ele declarou:
“(...) é todo ele a revelação dessa desgraça e um apelo patriótico ao gover-
no para salvar a nossa gente” (Penna, 1918b: 105).

Neste pronunciamento, ao mesmo tempo em que declarou sua
filiação à tradição da “medicina científica” de Oswaldo Cruz, Chagas
imprimiu o sentido do ‘novo’ ao seu papel neste processo, alertando para
a “urgência de se ir além”. Se o diretor de Manguinhos havia ‘reabilita-
do’ o país mediante o saneamento da capital, o desafio para a ciência – e
a política – dizia respeito, naquele momento, aos problemas sanitários do
interior, “onde nem sempre tem sido possível chegar os benefícios de
uma ação bem dirigida” (Chagas, 1912a: 8).48 Com vistas a caracterizar a
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doença por ele descoberta como um destes problemas, Chagas a associou
à malária e à ancilostomose, duas enfermidades que, desde o século XIX,
assumiam centralidade no discurso médico-higienista sobre a nosologia
brasileira, e que, ganhando projeção internacional no contexto da medi-
cina tropical mansoniana, contavam, naquele momento, com recursos e
experiências concretas de profilaxia. Como traço a unir as três endemias
rurais, estaria o obstáculo que representariam à economia, ao progresso
nacional e, mais concretamente, à produtividade do trabalho agrícola.

Sobre a malária, destacou sua forte presença em Minas e na Amazô-
nia, salientando que se tratava de um problema das populações rurais em
todo o território nacional, “mesmo ali nas proximidades da Capital da
República” (Chagas, 1912a: 10).49

Em contraste saliente com a majestade de uma natureza sem-
pre nova, com a exuberância de uma flora sempre verde, com a
variedade de uma fauna das mais ricas, encontrareis uma popula-
ção de definhados, de anêmicos e de caquéticos, homens sem
energia produtiva, numa condição de quase incapacidade vital
(...). Aí permanecem votados     à morbidez, deixando inaproveitado
um solo fértil e representando um coeficiente negativo no en-
grandecimento econômico do país. Pior é que os destinados a
esta sorte precária são, de regra, homens do trabalho agrícola,
aqueles a quem deveriam sobrar as qualidades de robustez que
lhes são imprescindíveis. (Chagas, 1912a: 8)50

Sobre a ancilostomose, enfatizou também os “incalculáveis prejuí-
zos” em zonas agrícolas e a urgência de se adotar, de modo sistemático,
ações de profilaxia, “hoje de uso habitual e obrigatório entre os povos
cultos” (Chagas, 1912a: 12). A chamada ‘doença da preguiça’, emblemática
da associação entre doenças endêmicas e improdutividade/incapacitação
para o trabalho, era um tema proeminente no cenário internacional.51

Em 1909, a família Rockefeller (que vinha financiando ações e institui-
ções no campo da saúde e educação) estabeleceu uma comissão sanitária
para combater a doença no sul dos Estados Unidos, mediante o estímulo
à construção de latrinas, ao uso de sapatos e à aplicação de vermífugos.
Esta campanha foi a origem da International Health Comission (trans-
formada, em 1916, em International Health Board) da Fundação
Rockefeller, criada em 1913 em Nova York, e que, a partir de então,
empreenderia ações/programas de combate à ancilostomose, à malária e
a outras enfermidades em vários países do mundo, entre os quais o Brasil
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(Farley, 1991, 2004; Cueto, 1994; Castro-Santos & Faria, 2003; Faria,
1995, 2007).52

Quanto à tripanossomíase brasileira, salientou Chagas, era a endemia
“de efeitos sociais mais desastrosos”. Atacando o indivíduo, em geral, no
início da vida, produzia uma verdadeira “população de monstros, pela
forma exterior e pela inteligência” (Chagas, 1912a: 10). Neste discurso
em Belo Horizonte e na conferência que faria depois em São Paulo, ape-
sar de manter a centralidade dos distúrbios endócrinos e de prosseguir
afirmando a importância da forma cardíaca,53 os elementos da forma ner-
vosa passaram a assumir especial destaque na caracterização
da dramaticidade da doença. Se o seu ‘selo’ era o ‘papo’54 as paralisias e as
desordens mentais conferiam concretude à noção de ‘degeneração’, tão
presente no debate intelectual da época (Stepan, 2005) e utilizada por
Chagas de modo recorrente em seus textos e pronunciamentos, sobretu-
do por se tratar de uma doença que afetava crianças e que, segundo ele,
poderia ser hereditária.55 Este era o caminho pelo qual se realçava,
naquela condição mórbida essencialmente crônica e endêmica (que, por-
tanto, não se expressava com a mesma materialidade dramática das epi-
demias), os atributos que lhe conferiam maior visibilidade e impacto como
objeto médico-social.

No artigo publicado no Arquivo da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia de São Paulo (que corresponde à sua conferência naquele estado),
percebe-se tal movimento na forma pela qual a doença foi visualmente
apresentada por meio de fotografias, recurso persuasivo particularmente
poderoso no sentido de concretizar os objetos aos quais se referem os
enunciados científicos. Dos sete doentes cujas imagens foram apresenta-
das no texto (Chagas, 1912b), seis eram casos de forma nervosa (quatro
deles crianças), com evidentes sinais de deformidades físicas e retardo
mental.56

Na ênfase aos efeitos degenerativos produzidos pelo T. cruzi sobre
o sistema nervoso, Chagas valia-se da comparação com a temida sífilis, à
qual se associavam distúrbios neurológicos derivados da ação do
Treponema pallidum:

Nem a infecção luética [siflilítica] nos grandes centros populosos
onde ela grassa com maior intensidade apresenta determinações
nervosas tão numerosas. É de interesse referirmos que no campo
de nossos estudos realizados numa zona de população difusa pos-
suímos mais de cem casos bem típicos de diplegia cerebral, em
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crianças definitivamente condenadas a uma existência de inativida-
de e sofrimento. (Chagas, 1912b: 58-59)57

Além do sentido estritamente científico da associação com a sífilis
– “que dela [tripanossomíase] muito se aproxima no quadro clínico”
(Chagas, 1912b: 64) –, há que se considerar a importância conferida a tal
doença no debate médico sobre a identidade nacional (Carrara, 1996,
2004).58 O intuito do paralelo também era o de diferenciação, visando a
afirmar que a infecção pelo T. cruzi, “que atinge zonas extensas do inte-
rior do país e nelas afeta a quase totalidade de seus habitantes”, tinha
“efeitos maléficos” mais extensos do que aquela doença que incidia prefe-
rencialmente nos núcleos urbanos do litoral (Chagas, 1912b: 64).

Cabe lembrar que, entre os médicos que integraram a delegação da
ANM que foi a Lassance em 1910, estava Juliano Moreira, que dedicava
à sífilis particular atenção. Assim como esta, outras doenças infecciosas,
como a malária, a varíola e a febre amarela, constituíam temas de interes-
se no campo da psiquiatria, classificadas como “psicoses infecciosas”
(Moreira & Peixoto, 1906: 230).59 Este pode ter sido mais um fator a
justificar o interesse pelos elementos neurológicos da moléstia de Cha-
gas. Em 1913, a convite de Miguel Couto, Chagas publicou um trabalho
dedicado à forma nervosa da tripanossomíase, num periódico associado
ao Hospital da Salpêtrière, de Paris, um dos mais antigos e renomados
centros de estudos psiquiátricos e neurológicos. Trazendo 12 fotografias
de doentes desta forma clínica, afirmava ser aquela a doença humana
que, talvez, provocasse mais distúrbios orgânicos no sistema nervoso cen-
tral (Chagas, 1913a).

O período de 1910 e 1913 corresponde a um primeiro ciclo na
construção/definição clínica da tripanossomíase, num processo em que o
organismo humano foi esquadrinhado em busca de sinais específicos da
ação patogênica do T. cruzi. O enquadramento impresso àquele novo
objeto médico ocorreu tanto mediante elementos de regularidade, capa-
zes de estabelecer um padrão definidor de um dado conjunto, quanto
pela particularização de distintos aspectos, que, justamente pela diferen-
ça entre si, corroboravam o conjunto numa relação de pertencimento ao
todo. Estes dois movimentos, estruturados na estreita relação entre a pes-
quisa clínica e a pesquisa anatomopatológica, foram explicitados pelo
próprio Chagas.



160

Para ele, a nova entidade era marcada por uma “uniformidade do
conjunto” (Chagas, 1912b: 50), resultante da “unidade etiológica e con-
seqüente uniformidade de processos patogênicos” (Chagas, 1912b: 48),
típicas das doenças infecciosas. Ou seja: uma causa única (o parasito) pro-
duzia certos efeitos por meio de um mecanismo regular. Isso era o que
fazia com que a doença, mais do que formas clínicas distintas, fosse com-
preendida como um conjunto de “agrupamentos sintomáticos” (Chagas,
1912b:50).     Apesar das diferenças, as várias formas clínicas derivavam-se
todas da ação do T. cruzi em sua localização nos sistemas orgânicos.
Segundo Vianna, as lesões macroscópicas eram sinais desta uniformidade:
“O quadro patológico varia de intensidade de uma forma a outra, mas não
se modifica qualitativamente”. Entre as características deste “quadro ge-
ral”, deduzido dos dez casos por ele autopsiados, salientou a “existência
infalível de lesões tireoidianas escleróticas”. Contudo, dizia Vianna, “aos
sinais constantes observados sempre por Chagas, outros se juntam con-
forme a sede da principal lesão observada em vida” (Vianna: 1911: 277;
grifo do autor).

Além das diferenças em função da localização parasitária, a pró-
pria necessidade de sistematização exigida no domínio da nosologia im-
plicava o estabelecimento de variantes clínicas, que imprimiam àquele
quadro um aspecto de multiplicidade e ‘polimorfismo’. Segundo Chagas
(1912b: 50), a tripanossomíase brasileira era, provavelmente, “a entidade
mais multiforme” em patologia humana. Foi no âmbito destas variantes
que, ao longo das operações discursivas conformadoras dos enunciados,
certos elementos se sobressaíam em relação aos demais. Assim, embora
concedesse importância aos três conjuntos sintomatológicos (endócrinos,
neurológicos e cardíacos), a doença era caracterizada, sobretudo nos
enunciados que ressaltavam sua importância médico-social, fundamen-
talmente pelos dois primeiros.

Os traços primordiais deste desenho serviram de ‘mapa’ a orientar
os médicos nas estimativas e na procura de ‘pistas’ da doença pelo país.
No âmbito do IOC, isso foi feito, em grande parte, pelas expedições
científicas que, desde a década anterior, o instituto enviava a diversas
regiões para realizar estudos que subsidiassem órgãos públicos e priva-
dos envolvidos com a modernização econômica do país. De setembro de
1911 a fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e Antonio Machado viaja-
ram ao vale do São Francisco e do Tocantins para realizar a profilaxia da
malária junto a obras da Estrada de Ferro Central do Brasil. Entre abril
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e julho de 1912, por solicitação da Inspetoria de Obras contra a Seca,
Adolpho Lutz e Astrogildo Machado percorreram o rio São Francisco e
alguns de seus afluentes. De janeiro a outubro do mesmo ano, Arthur
Neiva e Belisário Penna viajaram pelos estados da Bahia, Pernambuco,
Piauí e Goiás, por requisição da mesma repartição federal. Entre os obje-
tivos destas expedições – que estavam referidos não apenas aos interesses
de seus contratantes, mas também às diversas questões de pesquisa que
compunham a agenda da medicina tropical em Manguinhos –, estava o
de verificar a ocorrência da doença de Chagas. Nos relatórios que as
duas últimas expedições produziram (Lutz & Machado, 1915; Neiva &
Penna, 1916), percebe-se que, além da presença dos transmissores
(assunto em que tanto Neiva quanto Lutz eram especialistas), o principal
elemento clínico pelo qual se estimou a existência da doença foi o bócio.60

Semelhante busca foi feita no estado de São Paulo por pesquisado-
res dos institutos Butantan, Pasteur e Bacteriológico, num indício de
que a mobilização empreendida por Chagas conquistava aliados em ou-
tros espaços da ciência médica. A conferência na Sociedade de Medicina
e Cirurgia daquele estado, em 1912, havia sido um evento marcante e, na
ocasião, Chagas foi homenageado com um grande banquete, no qual
Vital Brazil, diretor do Butantan, fez um longo discurso exaltando a
importância dos estudos feitos “por um dos maiores protozoologistas do
mundo e certamente o maior do Brasil”, como um marco do início de
“nossa independência” em relação à “ciência d’além mar” e da “cruzada
da ciência contra as causas destruidoras”, presentes nos “diferentes re-
cantos do Brasil” (O Estado de S. Paulo, 1912: 5).61 Como salienta Luiz
Jacintho da Silva (1999), os interesses de ordem econômica foram um
fator decisivo para o estudo da doença de Chagas em São Paulo, em
função da grande preocupação do governo estadual com o incremento
da produção cafeeira, num contexto de grande dinamismo na ocupação
do território.62 Em 1913, ano em que Juan Carlos Segovia descreveu, em
El Salvador, o primeiro caso da nova tripanossomíase fora do Brasil,
Theodoro Bayma, assistente do Instituto Bacteriológico de São Paulo, foi
encarregado de procurar a infecção humana no estado.

Divulgados, em São Paulo, os notáveis trabalhos do Dr. Carlos
Chagas (...), trataram os nossos institutos experimentais de inves-
tigar a existência da nova tripanose no território do Estado. (...)
Não foi difícil encontrar os transmissores da moléstia – os triatomas.
(...) Daí o arraigar-se nos laboratórios a convicção de que concomitante
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devia existir a infecção humana, cujos resquícios de antigos focos
talvez sejam hoje representados por pequenos e raros núcleos de
população cognominados arraiais de papudos. (Bayma, 1914a: 3)

Ao examinar, em Ribeirão Preto, crianças portadoras de hipertrofia
da tireóide, e obter     resultados positivos com a inoculação, em cobaias, do
sangue de uma destas crianças, Bayma anunciou, em 1914, a primeira
verificação de infecção humana pelo T. cruzi no estado (Bayma, 1914a).63

Disse Bayma (1914a: 3): “A não ser esse reduzido bócio, o selo da molés-
tia, na feliz expressão do prof. Miguel Couto, nenhum outro sinal da
esquizotripanose apresentavam as pessoas suspeitas”.

Também neste ano, Carini e Maciel, do Instituto Pasteur de São
Paulo, relataram mais um caso da infecção, expressando sua convicção
de que a tripanossomíase humana descrita por Chagas em Minas Gerais
“não está limitada a esta região; ela se estende, ao contrário, a uma vasta
zona que se verifica cada vez mais considerável” (Carini & Maciel, 1914a:
75). Apesar de sublinharem os muitos indícios da ocorrência de casos da
doença, os autores assinalaram as dificuldades da confirmação experi-
mental do diagnóstico clínico, já que “a constatação microscópica direta
dos tripanossomas no sangue ocorre raramente e apenas em casos agu-
dos” (Carini & Maciel, 1914a: 76).

Carini e Maciel apresentaram, também, um levantamento detalha-
do da distribuição dos transmissores no território paulista.64 Segundo
eles, “a difusão dessa praga se tem feito à custa dos trabalhadores nôma-
des, colonos etc., que procedem de localidades já infectadas, transpor-
tando quase sempre nas vestes e mesmo em pequenos objetos as larvas do
inseto (...)” (Carini & Maciel, 1914b: 78-79). Este era um poderoso argu-
mento para salientar a importância social e econômica daquela endemia
num estado preocupado com a expansão da fronteira agrícola.65 Fazendo
um balanço de seus estudos, Neiva reiterava a dimensão americana da
enfermidade, uma vez que seus transmissores – dos quais já havia identi-
ficado dezenas de diferentes espécies – estendiam-se do sul dos Estados
Unidos até o norte da Argentina (Neiva, 1914).66

Nesses primeiros anos de produção de conhecimentos, a estreita
associação entre as definições científica e social da doença expressou-se
na própria tessitura dos textos e conferências de Chagas, por meio do
entrelaçamento entre os enunciados de natureza médica, relativos aos
processos cognitivos em curso, e as sentenças de natureza política e social
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que ‘modalizavam’ tais enunciados de maneira a conferir-lhes força no
percurso de sua transformação em ‘fatos’ (Latour, 2000). Durante essa
primeira fase, tal processo transcorreu basicamente nos espaços específi-
cos da medicina e da ciência (os laboratórios, a literatura especializada,
os congressos e, sobretudo, as associações médicas), ainda que com pre-
tensões de atingir domínios mais amplos. Além da presença nas aulas de
Miguel Couto, Miguel Pereira e outros aliados de Chagas, a inclusão da
doença, em 1913, no manual de autoria do catedrático de higiene da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ), Afrânio Peixoto, indi-
cava um caminho importante de propagação: o ensino médico.67

Entre 1916 e 1918, o processo de construção e legitimação da
doença envolveria novas audiências, projetando-se em outros espaços do
campo intelectual e, sobretudo, na arena política. Este foi o período em
que, alcançando sua máxima visibilidade pública, a tripanossomíase pas-
sou também a ser objeto de dúvidas e questionamentos, lançados em 1914/
1916 na Argentina e intensificados no Brasil entre 1919 e 1923.

O ano de 1913 foi um marco importante na configuração de certos
elementos cognitivos que abririam espaço para tais dúvidas, conduzindo
a um significativo redirecionamento nas estratégias de definição/afirma-
ção da doença. Em setembro de 1912, o pesquisador do IOC Henrique
Aragão, fazendo estudos em ratos, cobaias e coelhos, observou, no pul-
mão de animais que não estavam infectados pelo T. cruzi, as mesmas
formas parasitárias (formas esquizogônicas) que Chagas considerava está-
gios evolutivos deste parasito, encontradas no pulmão das cobaias que ele
infectara experimentalmente (Aragão, 1913).68 Diante disso, Chagas ad-
mitiu: “Somos levados a acreditar que as formas de protozoários referi-
das representam um outro parasito e não fazem parte do ciclo do S.
cruzi” (Chagas, 1913b: 225).

Tal revisão teve um grande impacto. Num momento em que outras
formulações sobre o parasito vinham sendo questionadas,69 ela invalidou
o método utilizado por Chagas para diagnosticar parasitologicamente
casos crônicos da doença (a detecção das formas esquizogônicas no pul-
mão das cobaias). Diante da situação, por incumbência de Oswaldo Cruz,
Astrogildo Machado e César Guerreiro, pesquisadores de Manguinhos,
apresentaram, neste mesmo ano, um novo método de diagnóstico, desta
vez sorológico.70 Apesar de promissora, a chamada ‘reação de Guerreiro
e Machado’ ainda dependia, entretanto, do esclarecimento e do aperfei-
çoamento de vários aspectos técnicos relacionados à sua especificidade e
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à sua sensibilidade. Além disso, era um método que não identificava di-
retamente o parasito, mas apenas seus ‘rastros’ imunológicos.71

Chagas encontrava-se, assim, diante do desafio de recompor a
credibilidade de seus enunciados clínicos, sobretudo quanto aos casos
crônicos da doença (que, como vimos, eram a maioria). Ele não contava
mais, nestes casos, com a base fundamental que, sob o paradigma
microbiológico da chamada ‘medicina de laboratório’, garantia a certeza
do diagnóstico: a comprovação da presença do agente etiológico.72 Como
indicou Andrew Cunningham (1992: 216), “for infeccious diseases in
general, without the pertinent micro-organism present there can be no
instance of disease!”.73 A ausência desta demonstração cancelava a pró-
pria idéia de uma doença específica. Nas palavras deste autor: “even if a
patient appears do have all the symptoms of plague, yet they cannot be
said to have plague until the laboratory has spoken” (Cunningham, 1992:
218).74

Sob esta nova perspectiva imposta à pesquisa, o enquadramento da
nova entidade nosológica seria marcado por novos contornos, novas ên-
fases e novas estratégias, não apenas cognitivas, mas também políticas,
num momento em que, no contexto nacionalista da Primeira Guerra
Mundial, as endemias rurais alcançariam grande repercussão no debate
nacional.

Notas
1 Sobre o conceito de representação e os debates no campo da história cultural, ver

Chartier (1990).
2 Chagas também adotava a denominação esquizotripanose em função do gênero

Schizotrypanum, que havia proposto para o novo parasito (denominado então
Schizotrypanum cruzi ou S. cruzi), em função de certas características de seu ciclo
evolutivo. Para fins de uniformidade, manteremos a designação de Trypanosoma
cruzi, à qual o próprio Chagas retornaria posteriormente.

3 Tratava-se de um inchaço/edema difuso, sobretudo da face, que foi considerado
por Chagas como um sinal de hipotireoidismo, a evidenciar a ação patogênica do T.
cruzi sobre a tireóide na fase aguda (Chagas, 1910a).

4 Chagas já estabeleceu, neste trabalho, a diferença entre os sintomas cardíacos da
fase aguda e da fase crônica, observando que na primeira não havia alterações do
ritmo cardíaco, como acontecia na segunda (Chagas, 1910a). É importante desta-
car este ponto, assim como outros aspectos relativos aos elementos cardíacos da
doença, em função da importância que tais enunciados teriam, na década de 1940,
para as pesquisas do grupo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) em Bambuí, confor-
me analisado no capítulo 7.
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5 O bócio é uma doença associada ao aumento da região do pescoço, da qual há
registros desde a Antiguidade. Com a descrição da tireóide no século XVI, passou
a significar o crescimento incomum desta glândula e foi progressivamente associa-
do a distúrbios como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O bócio ‘endêmico’
(em contraposição ao bócio ‘esporádico’) diz respeito à situação em que a doença
atinge expressiva porcentagem de uma população, numa dada região. Portadores
de bócio endêmico também são acometidos de grave retardo físico e mental, sendo
por isso denominados ‘cretinos’. No século XVII, a definição de bócio como au-
mento anormal da tireóide e sua associação com o cretinismo endêmico estavam
razoavelmente estabelecidas. A doença era descrita, sobretudo, nas regiões monta-
nhosas dos Alpes europeus. Existem gradações na conformação física do bócio,
sendo alguns casos percebidos apenas pela palpação e outros que se manifestam
por grandes volumes no pescoço. Ao longo dos séculos, muitas teorias foram pro-
postas para sua etiologia. Foi atribuída a condições geográficas e climáticas, como
altas altitudes e intensa umidade e luminosidade. Tal concepção foi progressiva-
mente abandonada a partir de finais do século XIX. Suspeitava-se também das
águas consumidas e de fatores hereditários. Durante o século XIX, a maior parte
das teorias sugeria alguma peculiaridade da água, fosse por contaminação ou pela
deficiência de elementos químicos, como o iodo. A adição deste elemento ao sal de
cozinha era testada como recurso profilático, mas permaneceria objeto de contro-
vérsias. Ao final do século, cogitou-se que o bócio era uma doença infecciosa,
provocada por algum agente ou toxina bacteriana. A detecção de iodo na própria
tireóide, na década de 1890, recolocou a crença na deficiência química deste ele-
mento, tese que só seria definitivamente aceita a partir da década de 1920, quando
tiveram início campanhas de profilaxia baseadas na iodação. Em 1914, foi isolado o
hormônio específico da tireóide, a tireoidina, que passou a ser administrado como
recurso terapêutico (Sawin, 1999). A hipótese de Chagas seria duramente contes-
tada a partir de meados da década de 1910 e, posteriormente, abandonada. Na
década de 1950, teve início a primeira campanha de profilaxia do bócio endêmico
no Brasil mediante iodação do sal de cozinha.

6 Henrique de Figueiredo de Vasconcellos, pesquisador de Manguinhos, acompa-
nhou Oswaldo Cruz nesta viagem a Minas e relatou que, em Belo Horizonte, o
diretor de Manguinhos extraiu de alguns ‘papudos’ material para meios de cultu-
ra e outros exames, que, no entanto, não produziram resultados importantes. Tal
relato encontra-se em ANM (1923d).

7 Neste trabalho, Chagas destacou que as extra-sístoles poderiam constituir uma
arritmia particularmente evidenciadora desta condição clínica da doença: “Em
alguns casos desta categoria [modalidade crônica], especialmente em adultos, são
muito freqüentes as perturbações do ritmo cardíaco), sendo delas a mais constante
o ritmo couplé (bi ou trigeminismo cardíaco, com extra-sístoles e repousos
compensadores que bem caracterizam a natureza exata do fenômeno” (Chagas,
1910a: 264; grifo do autor). Esta é a primeira enunciação de Chagas sobre a forma
cardíaca crônica da doença. Além dos distúrbios do ritmo, o coração pode sofrer
alterações na circulação coronariana, provocando, por exemplo, o infarto do
miocárdio.

8 Diplegia é uma paralisia bilateral dos braços e das pernas; disartria, articulação
defeituosa da fala; afasia, perda da fala.
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9 Dizia Neiva: “Este hemíptero é conhecido em algumas zonas do Brasil (Minas, São
Paulo, Mato-Grosso), pelo nome vulgar de ‘barbeiro’ e em outras (Mato-Grosso do
Sul e em algumas localidades de S. Paulo) pela designação de ‘chupança’ ou mais
raramente de ‘chupão’, nome pelo qual é conhecido em Goiás; no Rio Grande do
Sul, segundo nos afirmaram, é o Conorhinus denominado vulgarmente ‘fincão’ e
em alguns estados do Norte ‘bicho de parede’. A área de disseminação parece
cobrir todo o país, possuindo o Instituto exemplares provindos dos confins da
Guiana Inglesa, de Minas, S. Paulo, Mato-Grosso e Goiás, e tendo ainda informa-
ções que lhe denunciam a presença nos estados de Sergipe, Piauí e Pernambuco”
(Neiva, 1910: 206-207).

10 Gaspar Vianna (1885-1914) nasceu em Belém do Pará e interessou-se pela histologia
já durante o curso médico. Logo depois de formado pela Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro (FMRJ), em 1909, foi contratado como pesquisador de
Manguinhos para substituir Rocha Lima nos estudos de anatomia patológica. Além
das pesquisas sobre a doença de Chagas, destacou-se ao descrever, em 1911, a
Leishmania braziliensis, parasito causador da leishmaniose tegumentar americana,
e por estabelecer a ação do tártaro emético no seu tratamento. Em 1913, tornou-se
livre-docente de anatomia patológica da FMRJ. Faleceu prematuramente, aos 29
anos, vítima de infecção tuberculosa aguda, contraída em acidente durante a rea-
lização de uma autópsia (Lacaz, 1963).

11 Ver Vianna (1911). Chagas praticava as autópsias em Lassance e enviava as vísceras
para Vianna realizar os exames histopatológicos. A primeira foi feita em junho de
1910 com a ajuda de Belisário Penna (que trouxe os ‘despojos preciosos’ para
Manguinhos pessoalmente). Para um relato das estratégias utilizadas por Chagas
para conseguir proceder a estas autópsias, vencendo as resistências impostas pelas
famílias, ver Discurso pronunciado pelo Dr. Belisário Penna na Academia Nacional
de Medicina, em 15 de setembro de 1921. Fundo Belisário Penna, Série Trajetória
Profissional (19210915).

12 Um reforço ao argumento anatomopatológico era sua confirmação por necropsias
praticadas em cobaias experimentalmente infectadas (Chagas, 1911c; Vianna, 1911).

13 Em 1912, Chagas apontaria como um dos fatores a explicar “a raridade das infec-
ções agudas” a possível “transmissão da infecção por herança ab ovo ou pelo contá-
gio in utero” (Chagas, 1912b: 46).

14 Não abordarei a última forma, que diz respeito a sinais da fase aguda que voltariam
a ocorrer na fase crônica, pois ela     não teve grande impacto no quadro clínico e
abrangia aspectos não aprofundados e pouco claros para Chagas, que se pergunta-
va se expressariam “a revivescência do germe preexistente ou uma nova infecção, na
hipótese de ter ele desaparecido” (Chagas, 1910b: 445).

15 O termo ‘pseudomixedematosa’ advinha, conforme Chagas, do fato de que o
hipotireoidismo não assumia a intensidade característica dos casos em que a função
da glândula é seriamente abalada (Chagas, 1910b: 433).

16 Chagas atribuiu este aspecto à maior virulência do parasito ou à menor resistência
individual (Chagas, 1910b: 434).

17 Além destas duas formas clínicas tireoidianas, Chagas referiu-se como “fenômenos
pára-esquizotripanósicos” aos adultos portadores de infantilismo (atrofia nos
caracteres sexuais) ou de ‘bócio antigo’, que não apresentavam disfunção glandular
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e nenhum outro sinal, anatômico ou funcional, da doença. Tratava-se, segundo
ele, de “conseqüências remotas da moléstia” (Chagas, 1910b: 445) – o que mais tarde
denominou “estados consecutivos à esquizotripanose”–, resultantes de “lesões
anatômicas definitivas ocorridas na fase do desenvolvimento” (Chagas, 1911c: 266).

18 Lesões ou processos inflamatórios atribuídos à ação do T. cruzi foram verificados
não apenas na tireóide, mas também nas cápsulas supra-renais, nos ovários e nos
testículos (Vianna, 1911).

19 Para Chagas, o cretinismo endêmico, associado ao bócio endêmico na Europa
desde o século XIX, não fazia parte das manifestações clínicas da doença de Chagas.
Os fenômenos neurológicos que integrariam o quadro sintomatológico da
tripanossomíase eram, segundo ele, derivados não dos problemas endócrinos, mas
da ação parasitária sobre o sistema nervoso central. Este era mais um aspecto que
evidenciaria as diferenças entre o bócio parasitário, tal como acontecia em Minas
Gerais, e o ‘bócio europeu’ (Chagas, 1910b: 434-435, 446).

20 No trabalho em que sistematizou os resultados de dez autópsias, Vianna destacou
as alterações cardíacas, afirmando que “o coração é uma das vísceras de predileção
do esquizotripano, quer no homem, quer nos animais” (Vianna, 1911: 278).
Enfatizando a observação do parasito nos músculos estriados, assinalou: “(...) o
músculo e o coração formam a pedra de toque para o diagnóstico histopatológico
da moléstia de Chagas” (Vianna, 1911: 281).

21 As três propriedades do coração são: excitabilidade (geração do estímulo elétri-
co), condutibilidade (condução do estímulo) e contratibilidade (bombeamento
do sangue).

22 Sobre o bócio, os debates e as representações médicas acerca da degeneração do
interior argentino no final do século XIX e início do século XX, ver Di Liscia (2005).

23 Sobre Miguel Couto, ver capítulo 1, nota 51. Miguel da Silva Pereira (1871-1918)
nasceu em São Paulo e diplomou-se pela FMRJ em 1897. Professor substituto de
clínica médica desta faculdade em 1907, tornou-se catedrático de patologia interna
em 1908 e de clínica médica em 1910. Foi médico do Hospital Nacional dos Aliena-
dos (1904-1907). Presidiu a Academia Nacional de Medicina (ANM) de 1910 a
1911. Antonio Austregésilo Rodrigues Lima (1876-1960) nasceu em Recife e
diplomou-se pela FMRJ em 1899. Em 1904, passou a trabalhar no Hospital Nacional
dos Alienados e, em 1909, tornou-se professor substituto de clínica médica da
FMRJ. Em 1912, assumiu a então criada cadeira de clínica neurológica desta escola.
É considerado, juntamente com Juliano Moreira, um dos fundadores da neurolo-
gia brasileira. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1914. Foi diretor
do Instituto de Neuropatologia e Assistência a Psicopatas, presidente da ANM
(1934-1937, 1945-1947, 1949-1951) e da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psi-
quiatria e Medicina Legal. Antonio Fernandes Figueira (1863-1928) nasceu no Rio
de Janeiro e formou-se pela FMRJ em 1887. Durante a administração de Oswaldo
Cruz na Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), dirigiu a enfermaria de doenças
infecciosas de crianças no Hospital São Sebastião. Foi médico do Hospital Nacional
dos Alienados. Presidiu a ANM entre 1907 e 1908. Em 1909, assumiu a direção da
Policlínica das Crianças da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Foi
fundador, em 1910, da Sociedade Brasileira de Pediatria, tornando-se seu presi-
dente perpétuo. Juliano Moreira (1873-1933) nasceu em Salvador, formando-se
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pela Faculdade de Medicina da Bahia naquela cidade em 1891, com uma tese sobre
sífilis. Realizou vários cursos na Europa sobre doenças mentais e, em 1903, foi
nomeado diretor do Hospital Nacional dos Alienados, permanecendo no cargo até
1930 e ali formando gerações de médicos psiquiatras. No mesmo ano, incentivou a
promulgação da primeira lei brasileira de assistência a alienados. Em 1905, fundou
com outros ‘alienistas’ e médicos legistas brasileiros a Sociedade de Psiquiatria,
Neurologia e Medicina Legal, da qual foi presidente. Em 1910, participou da
comissão encarregada da elaboração da primeira classificação psiquiátrica brasileira
de doenças mentais e, em 1911, foi nomeado para a Diretoria Geral da Assistência
a Alienados. Foi presidente de honra da Academia Brasileira de Ciências e vice-
presidente da ANM. Ver Arquivo do Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da
Saúde no Brasil (COC/Fiocruz), ANM (2006) e Lacaz (1963, 1966).

24 Na sessão de 13 de outubro de 1910 da ANM, Miguel Pereira relatou a viagem a
Lassance e propôs que Chagas se tornasse membro titular da associação, em caráter
extraordinário, já que não havia vaga. Alguns acadêmicos protestaram devido à
falta de precedentes para a situação, propondo a concessão do título de membro
honorário. Depois de intenso debate, a indicação de Pereira foi aceita (ANM, 1910a).
Antonio Austregésilo, em entrevista ao Jornal do Commercio (1910a: 4), deu tam-
bém o seu depoimento sobre a viagem, feita para que “a observação clínica do Dr.
Chagas recebesse a nossa sanção”.

25 Bruno Latour (1984: 95) usa a expressão “teatro da prova” para referir-se à estra-
tégia de Pasteur de promover demonstrações públicas e dramatizadas de suas
experiências científicas, cujo emblema foi a aplicação da vacina anticarbunculosa
em carneiros feita, em 1881, em Pouilly-le-Fort.

26 Em seu depoimento sobre a ida a Lassance, Miguel Pereira apresentou, na ANM,
desenhos sobre o ciclo evolutivo do T. cruzi e “uma preparação fornecida pelo
Instituto de Manguinhos (...) em que se vêem o inseto, a larva, a ninfa e os ovos”
(ANM, 1910a: 194). Quanto ao quadro clínico da moléstia, segundo ele “complexo,
rico, opulento”, comentou as formas cardíaca e nervosa, mas ressaltou: “Mais co-
muns são, porém, as formas mixedematosas e as formas de bócio. Quase nenhum
doente deixa de apresentar o bócio. (...) É essa a forma que domina” (ANM, 1910a:
193; grifos meus).

27 Miguel Pereira, Antonio Austregésilo e Fernandes Figueira faziam parte do corpo
clínico do Hospital Nacional dos Alienados, dirigido por Juliano Moreira. Miguel
Couto também tinha interesse nesse campo e em 1917 se tornaria membro da
Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, vindo posteriormente a
tornar-se presidente de honra da Liga Brasileira de Higiene Mental.

28 Além dos membros da ANM, outros médicos foram a Lassance conhecer de perto
as pesquisas sobre a nova doença. Também por convite de Oswaldo Cruz, o profes-
sor da Faculdade de Medicina da Bahia, Clementino Fraga, esteve lá em novembro
de 1910 e, no ano seguinte, em conferência na Sociedade de Medicina da Bahia,
divulgou os enunciados de Chagas num importante espaço da tradição médica
brasileira. Fraga realçou o papel de destaque de Oswaldo Cruz na orientação dos
trabalhos desenvolvidos por Chagas. Além de propor que a doença se chamasse
“moléstia de Cruz e Chagas”, sugeriu que Cruz havia sido responsável pela hipótese
sobre o bócio, reforçando ainda mais a relevância deste elemento no desenho da
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nova doença: “não me é estranho que foi Oswaldo Cruz quem teve a prioridade da
etiologia parasitária do bócio, tendo no interior de Minas, vai, talvez, para mais de
dez anos, levado a efeito pesquisas hematológicas nesse sentido” (Fraga, 1911: 474).

29 Conforme Nísia Trindade Lima (1999), como recurso metafórico para pensar o
Brasil, o sertão – em oposição ao litoral – era concebido como um dos pólos de uma
visão dualista que contrapunha o atraso ao moderno, a natureza à civilização, e que,
remetendo à obra de Euclides da Cunha (1902), se tornaria estruturante de uma
certa maneira de interpretar o Brasil.

30 Este filme foi doado por Carlos Chagas Filho ao acervo histórico da COC. Chagas
em Lassance, 1910. (Setor de Imagem em Movimento, LVH 269 – COC/Fiocruz)

31 O médico militar Ismael da Rocha era grande entusiasta das doutrinas da medicina
experimental e foi idealizador e diretor do Laboratório de Microscopia Clínica e
Bacteriológica, inaugurado no Rio de Janeiro em 1896. Sob a jurisdição da Inspeto-
ria Geral do Serviço Sanitário do Exército, este laboratório foi uma das primeiras
instituições de microbiologia do país. Para uma análise desta reportagem publicada
em O País como exemplo emblemático de como os enunciados de Chagas circularam
junto ao público mais amplo na época, ver Kropf (2008a). Também sobre a confe-
rência de Chagas na ANM, ver Jornal do Commercio (1910b).

32 Anne-Marie Moulin (1996: 174) chama a atenção para esta “perspectiva global” da
medicina tropical, que se traduzia numa “abordagem mais holista da doença”, em
contraposição a uma visão mais restrita implicada no modelo da microbiologia. Ao
abordar os estudos e os programas de controle da tripanossomíase africana nas
primeiras décadas do século XX, Helen Tilley (2004) analisa como a ecologia, em
diálogo com a epidemiologia e a medicina tropical, introduziu, especialmente no
período entre-guerras, novas questões e perspectivas quanto à complexidade das
relações entre doenças e ambiente. A respeito da     emergência de uma visão ecológica
das doenças infecciosas, tributária dos estudos da medicina tropical sobre as intrica-
das relações entre patógenos, vetores/hospedeiros e ambiente e em contraposição à
perspectiva reducionista dos ‘caçadores de micróbios’, ver Warwick Anderson (1994).

33 Paul Ehrlich vinha testando compostos contra tripanossomas. O marco principal
de seus estudos – que se tornaria o símbolo das ‘balas mágicas’ da quimioterapia –
foi o Salvarsan, usado em 1910 para o tratamento da sífilis (Porter, R., 1999).
Astrogildo Machado, pesquisador de Manguinhos, se dedicaria a testar diversos
compostos químicos contra tripanossomas, na busca de algum que fosse eficaz para
o T. cruzi. Em 1915, Oswaldo Cruz manifestou entusiasmo em relação a suas
pesquisas nesse sentido (Cruz, 1972).

34 Em seu relato sobre a estadia em Lassance, Miguel Pereira comentou: “As casas cujas
paredes são bem feitas não os hospedam [os barbeiros], como acontece com a do
engenheiro residente, talvez a única nessas condições ali” (ANM, 1910a: 194). Neiva
mencionava, além das melhorias habitacionais, a possibilidade de desinsetização:
“O expurgo pelo emprego do gás sulfuroso deverá ser de grande utilidade” (Neiva,
1910: 211). Em 1915, Oswaldo Cruz reiterou que “encontra-se na modernização
das construções e na supressão das chamadas ‘cafuas’, o meio seguro de extirpação
da moléstia” (Cruz, 1915: 335).

35 O Correio da Manhã havia se destacado nas críticas às medidas implementadas para
o embelezamento e saneamento da capital federal durante a gestão do prefeito
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Pereira Passos (1902-1906), que, segundo o jornal, prejudicavam, sobretudo, os
setores sociais mais pobres da cidade (Beloch & Abreu, 1984).

36 Para uma discussão que usa o conceito de intelligentsia (Mannheim, 1974) com o
objetivo de analisar o discurso médico (especialmente o discurso sanitarista) como
veículo de pensamento e interpretação do Brasil, ver Lima (1999). Como indicou
Angela Alonso (2002), a análise da geração de 1870 implica o entendimento da
estreita relação entre as idéias/teorias preconizadas por estes intelectuais e suas
práticas no domínio da política, em seu sentido mais amplo, de ação/intervenção
sobre o mundo, sob circunstâncias históricas específicas. Considero que esta é uma
chave interpretativa interessante para se pensar os cientistas que atuaram em
Manguinhos nas primeiras décadas do século XX.

37 Neste trabalho, Chagas afirmou contar com 16 casos agudos nos quais identificou
o parasito no sangue periférico. Nas inoculações em cobaias, declarou ter obtido,
nos exames feitos com sangue de crianças, 40,8% de resultados positivos. Nos
exames feitos com sangue de adultos, este percentual foi de 42,1%. Não foram
fornecidas observações individualizadas destes casos (Chagas, 1911c: 274).

38 Sobre a repercussão da conferência na imprensa mineira, ver Diário de Minas (1911).
39 Desde o início do século XX, as elites mineiras compartilhavam de um diagnóstico

pessimista quanto à estagnação e à decadência econômica e social do estado, com o
declínio progressivo da posição relativa que este     ocupava no cenário nacional, sobre-
tudo em comparação ao vizinho paulista. O tema da ‘recuperação econômica’ passou
a ser dominante na agenda política estadual. A consciência do atraso mineiro já havia
se manifestado no final do Império, como evidencia o debate em torno da criação de
uma nova capital, destinada a representar a retomada do progresso regional. Um
marco importante destes debates foi o Congresso Agrícola, Industrial e Comercial,
de 1903, onde se preconizou a diversificação da economia mineira, mediante a
introdução de novas culturas para atender ao mercado interno, em contraponto à
monocultura de exportação. Ainda que suas recomendações não tenham sido total-
mente implementadas, esta orientação permaneceria como diretriz para a restaura-
ção econômica do estado, sendo reforçada na década de 1920 com a crise do modelo
agrário-exportador e a Revolução de 1930 (Dulci, 1992, 1999; Borges, 1997).

40 Em 1912, Chagas apresentaria seus estudos sobre a doença também em São Paulo
(Chagas, 1912b), outro estado em que os interesses de ordem econômica, associa-
dos ao incremento da produção cafeeira, seriam evocados como motivo de especial
atenção da classe médica para o assunto, que logo se tornaria objeto de estudo por
parte dos médicos locais. Ver Silva (1999).

41 Neiva havia observado que os arreios dos cavalos serviam como um meio particular-
mente propício para que os barbeiros fossem levados a infestar novas localidades
(Neiva, 1910: 212).

42 Além das perturbações tireoidianas, Chagas apontou deficiências ovarianas e su-
pra-renais, propondo, para este último aspecto, a criação de uma forma clínica
específica, o que seria formalizado em 1912 (Chagas, 1911b: 353-355).

43 Esta foi a primeira ocasião em que Chagas mencionou a possibilidade de a doença
ser transmitida por herança, aspecto que reforçaria em seus trabalhos posteriores
(Chagas, 1912b: 46). A descoberta, por Vianna (1911), do parasito no ovário e nos
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testículos de cobaias infectadas experimentalmente (num caso, junto a um
espermatozóide) corroborava a hipótese.

44 Os doentes trazidos por Chagas de Lassance foram apresentados em aulas de
Miguel Couto na FMRJ.

45 Esta primeira indicação ao Nobel foi feita pelo médico e pesquisador baiano Manuel
Augusto Pirajá da Silva, que em 1908 publicara um trabalho identificando o
Schistosoma mansoni (agente etiológico da esquistossomose intestinal) no Brasil.
Sobre os detalhes desta e da segunda indicação de Chagas ao Nobel (feita para o ano
de 1921), ver Coutinho et al. (1999).

46 O decreto n. 9.346, de 24 de janeiro de 1912, destinou também uma verba para
combater e para prestar assistência aos doentes nas zonas atingidas pela doença,
mediante a criação, no IOC, da Comissão de Profilaxia e Assistência Médica da
Moléstia de Chagas. A idéia de Oswaldo Cruz era estabelecer “abarracamentos
hospitalares móveis nos pontos mais assolados pela moléstia” (Benchimol, 1990a:
47) e enviar pesquisadores a várias regiões do país para mapear sua distribuição
geográfica. Em 1913, os recursos não foram renovados, reaparecendo em 1914,
ainda que num montante menor. A partir de então, a manutenção do hospital de
Lassance (que foi incorporado ao patrimônio do IOC em 1918) e as obras do
hospital de Manguinhos foram financiadas com a renda proveniente da venda da
vacina da manqueira (Benchimol, 1990a; Benchimol & Teixeira, 1993). O Hospital
Oswaldo Cruz foi inaugurado em 1918 e, em 1941, receberia o nome de Hospital
Evandro Chagas (atual Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fiocruz). Ele
constituiu, desde sua inauguração, a principal sede das investigações clínicas sobre
a tripanossomíase em Manguinhos e hoje é um centro de referência nacional em
doença de Chagas.

47 Em 1911, Chagas propôs o retorno do Schizotrypanum cruzi ao gênero
Trypanosoma, em função de pesquisas de Astrogildo Machado, segundo as quais a
esquizogonia era característica de outros tripanossomas além do cruzi. Desapare-
cendo assim a expressão esquizotripanose, Chagas mencionou como “muito apre-
ciável” a sugestão de Lutz para que a doença passasse a ser chamada de coreotripanose,
derivada de coris (percevejo), mas o termo não viria a ser, de fato, utilizado (Chagas,
1911c: 59).

48 Neste congresso de 1912, foi proposta a criação de um “comitê central de luta
contra as moléstias tropicais”, com sede no Rio de Janeiro, destinado a coordenar
o combate à ancilostomose, à moléstia de Chagas, ao impaludismo e a outras
endemias, em condições que ultrapassassem “o quadro estreito dos interesses locais
e regionais”, ou seja, em todo o território nacional. Esta seria a base de um “depar-
tamento geral e oficial de luta contra as endemias que nos assolam” (Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, 1912: 66).

49 Vale lembrar que Chagas havia comandado uma campanha de combate à malária
em Xerém, na Baixada Fluminense (Rio de Janeiro), em 1907, e que Oswaldo
Cruz, em 1910, fez o mesmo na Amazônia, onde a doença devastou os trabalhado-
res da ferrovia Madeira-Mamoré. A formulação citada de Chagas – que se aproxima
da declaração, feita em 1918 pelo médico Afrânio Peixoto, de que o sertão começa-
va ao final da avenida Central (Hochman, 1998: 70) – evidencia o quanto a noção
de rural/interior/sertão assumia um sentido além de sua dimensão estritamente
geográfica (Lima, 1999).
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50 Entre outubro de 1912 e março de 1913, por solicitação da Superintendência de
Defesa da Borracha e nomeado por Oswaldo Cruz, Chagas percorreu o vale do rio
Amazonas para estudar as condições de salubridade da região e indicar ao governo
federal meios de combater a crise no extrativismo da borracha (ver Cruz, 1913). No
Senado, ele expôs os resultados da expedição, denunciando o abandono médico e
social em que viviam as populações da Amazônia e reiterando a necessidade de
medidas sanitárias para viabilizar o desenvolvimento da região. Ao apontar os pre-
juízos econômicos trazidos, sobretudo, pela malária, fez especial menção à questão
da fixação do homem ao solo: “Aquela Amazônia maravilhosa, que constitui uma
das mais sólidas garantias do nosso futuro econômico, vai, no momento, irradian-
do de si malefícios incalculáveis, transformada num grande centro de decadência
da nossa raça e de extermínio dos nossos irmãos. (...) O ideal daquelas gentes, do
seringueiro infeliz, é a mais curta permanência naquele solo, dele desamado, por-
que lhe vai amesquinhando a vida e matando os filhos! Nada mais querem da terra,
sempre madrasta, além da borracha” (Chagas, 1935e: 133). O argumento de que a
malária produzia perdas econômicas substantivas foi amplamente utilizado pelos
malariologistas no sul dos Estados Unidos, a partir da década de 1910, para con-
vencer os negociantes, administradores de estradas de ferro e proprietários de
terras quanto à necessidade de programas de combate à doença, que afetava dire-
tamente o cultivo do algodão (Humphreys, 2001). Sobre as origens e implicações
da concepção de que a malária constitui um obstáculo ao desenvolvimento econô-
mico, ver Brown (1997). Sobre as expedições de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas à
Amazônia, ver Stepan (2003) e Schweickardt e Lima (2007).

51 Como mostra Alan Marcus (1988), a ancilostomose havia assumido grande impor-
tância no discurso médico norte-americano ao final da guerra civil, em um contex-
to de ampla discussão sobre a identidade da nação e de sua população, mais espe-
cificamente sobre as condições que faziam do sul uma região ‘atrasada’ e ‘desviante’
em relação ao norte do país. Afirmando que tais condições resultavam da decadên-
cia orgânica produzida pela verminose (ou seja, reinterpretando a situação social
da região a partir de sua compreensão como problema de saúde), os médicos
reivindicaram a possibilidade de ‘regeneração’ e incorporação do sul aos padrões
da nacionalidade, legitimando sua própria identidade e seu papel social como
agentes desta transformação. Outro interessante estudo sobre os sentidos atribuí-
dos a uma enfermidade como elemento organizador de representações sobre a
nação, estruturadas a partir de recortes/dualidades regionais, é o de Frank Snowden
(2006: 7) sobre a malária como “doença nacional” na Itália, associada particular-
mente ao sul.

52 No Brasil, a Fundação Rockefeller criou, em 1917, o primeiro posto de tratamento
e profilaxia da ancilostomose, em Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro
(Faria, 1995, 2007; Castro-Santos & Faria, 2003).

53 Na conferência em São Paulo, Chagas destacou o grande número de “mortes
rápidas”, especialmente em indivíduos jovens, “sendo realmente impressionante,
nas estatísticas de letalidade, o número de pessoas falecidas repentinamente por
síncope cardíaca”. Este aspecto seria bastante valorizado, a partir de então, como
elemento de especificidade e do impacto social da forma cardíaca crônica.
Além disso, ele fez na ocasião a primeira referência ao uso do eletrocardiograma,
ainda que sem dar mais detalhes (Chagas, 1912b: 53-54). Até então, seus trabalhos
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mencionavam traçados cardíacos obtidos mediante exames de natureza mecânica e
não pelo registro elétrico dos batimentos. O eletrocardiógrafo – um galvanômetro de
corda – foi desenvolvido entre 1901 e 1903 pelo holandês William Einthoven (ver
Burnett, 1985). Cid Leme, com base em depoimento pessoal de Edgard Magalhães
Gomes (um importante cardiologista dos anos 1940) atribui a Carlos Chagas “a
prioridade do primeiro trabalho em eletrocardiografia publicado no Brasil” e afirma
ter este adquirido, em 1910, o primeiro eletrocardiógrafo do país (Leme, 1981: 179).

54 A partir de 1912, Chagas deslocou a ênfase que vinha concedendo aos aspectos
tireoidianos para fortalecer a idéia de uma “síndrome pluriglandular”, em que a
tireóide passava a ser uma dentre as várias glândulas afetadas pelo T. cruzi (Chagas,
1912b: 62).

55 Na conferência em São Paulo, afirmou: “Não conseguimos ainda, é certo, demonstrar
de modo irrecusável a transmissão da infecção por herança ab ovo ou pelo contágio in
utero. Temos, porém, diversas observações, que nos levam irrecusavelmente à convic-
ção de que a tripanossomíase seja uma doença hereditária” (Chagas, 1912b: 46).

56 Como assinala Latour (2000), além das citações e referências, uma manobra pode-
rosa utilizada pelos cientistas para fortalecer seus enunciados diante dos leitores é
justamente ‘mostrar’ aquilo a que o enunciado se refere, através de figuras, gráfi-
cos, tabelas etc. Para uma discussão sobre o uso de fotografias e de outros procedi-
mentos de representação visual na prática científica, ver Woolgar e Lynch (1990).
Sobre o uso de fotografias e de imagens como fontes para a história da medicina e
da saúde pública, ver Lacerda e Mello (2003). Sobre a importância das fotografias
para a representação da doença de Chagas, ver Stepan (2001).

57 O paralelo com a sífilis esteve presente desde os primeiros trabalhos de Chagas
sobre a tripanossomíase. Ver Chagas (1910b: 425).

58 Associando o discurso médico sobre a sífilis ao projeto político-social de construção
da nação, Sérgio Carrara (1996, 2004) analisa o processo pelo qual os sifilógrafos,
na primeira metade do século XX, proclamaram a importância social da doença
como fator de degeneração da população brasileira e objeto a ser contemplado por
políticas públicas, ao mesmo tempo que forjavam sua própria legitimidade e seu
campo de atuação profissional como especialistas responsáveis por este tema.

59 Havia um debate, no campo da psiquiatria, sobre a existência ou não de doenças
mentais específicas de certas zonas climáticas, entre as quais os trópicos (Moreira &
Peixoto, 1906). Este é um aspecto particularmente interessante a ser estudado: o
impacto que as questões trazidas pela medicina tropical tiveram sobre as discussões
em torno da especificidade dos processos patológicos em campos de conhecimento
médico não diretamente referidos àquela especialidade.

60 Documento encontrado no arquivo pessoal de Carlos Chagas, intitulado “Instru-
ções para o estudo da distribuição geográfica da tireoidite parasitária”, orienta
sobre o que observar em relação tanto ao inseto transmissor quanto aos possíveis
casos da doença. Sobre a coleta de informações acerca das diversas formas clínicas,
destaca: “Em todos os casos clínicos procurar as lesões da glândula tireóide”. Apesar
de não estar datado, pode-se presumir que tenha servido às expedições do IOC.
Ver: “Instruções para o estudo da distribuição geográfica da tireoidite parasitária”.
FCC, grupo: pesquisa; subgrupo: doença de Chagas; atividade: formalização de
procedimentos técnicos e métodos.
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61 Chagas, que recebeu o título de lente honorário da Faculdade de Medicina de São
Paulo, foi agraciado com um busto em bronze de     Pasteur, a partir de subscrição
pública feita entre os médicos da capital e do interior do estado (O Estado de S.
Paulo, 1912).

62 Ver também Buralli (1985).
63 Sobre os critérios de diagnóstico empregados, ver Bayma (1914b).
64 Para a coleta do material, eles escreveram cartas aos moradores das principais

cidades e localidades, solicitando que enviassem insetos conhecidos popularmente
como ‘chupança’ (Carini & Maciel, 1914b).

65 Num indício da preocupação com a dimensão econômica da doença em São
Paulo, a revista paulista Chácaras e Quintais, que publicava trabalhos de divulga-
ção científica de interesse para os fazendeiros e pequenos sitiantes, divulgou
trabalhos de Rodolpho von Ihering (1911a, 1911b) sobre os principais conheci-
mentos a respeito dos barbeiros bem como sobre os meios de defesa possíveis
contra “tão inoportuno e principalmente perigoso hóspede das casas dos colonos
e caipiras” (Ihering, 1911b: 4).

66 Em 1912, Chagas havia comunicado uma importante descoberta para a compreen-
são dos aspectos epidemiológicos e da história natural da tripanossomíase america-
na: o tatu era um hospedeiro natural do T. cruzi e era a partir dele que o Triatoma
geniculata adquiria e transmitia o parasito. Além de confirmar a hipótese de que
outras espécies de barbeiros eram vetores do T. cruzi, o dado era importante por
estabelecer a idéia de um ciclo silvestre da doença, que vinha se somar ao ciclo
doméstico/domiciliar. A existência de barbeiros infectados no ambiente silvestre
reforçava a apreensão de que o processo de povoamento do território fosse um
meio de ‘colonização’ de novas áreas pelos vetores da doença, que sairiam das matas
para domiciliar-se (Chagas, 1912c).

67 Também aqui, os principais traços definidores da doença eram o bócio e os aspectos
neurológicos, ambos convergindo para a noção de ‘degeneração’: “tireoidite parasi-
tária estudada em Minas recentemente (1911) por Carlos Chagas. Parece que é
espalhada por vastas regiões, produzindo a papeira ou bócio endêmico do sertão,
que definha e mata o indivíduo, degrada-lhe a geração, produzindo inválidos e
cretinos muito numerosos” (Peixoto, 1913: 603). Sobre a profilaxia, Peixoto assina-
lava que deveria basear-se na substituição das “choupanas rudimentares” por casas
“de revestimento uniforme, alisado o barro, senão caiado, de sorte a não dar guarida
ao inseto transmissor”. Quanto ao ataque direto ao barbeiro, mencionou o inconve-
niente, apontado por Neiva, da longevidade e da grande fecundidade do inseto, e
concluiu: “sobre este assunto haverá muito ainda a investigar” (Peixoto, 1913: 604).

68 Carini, diretor do Instituto Pasteur de São Paulo, observara em ratos parasitados
pelo T. lewisi as mesmas formas parasitárias. O casal Delanoe, no Instituto Pasteur
de Paris, encontrou o mesmo protozoário em ratos livres de infecção pelo T. lewisii.
Criaram então o gênero Pneumocystis e denominaram a espécie P. carinii.

69 Conforme Delaporte (2003), a protozoologia alemã – sobre a qual se apoiavam os
enunciados de Chagas – começou a sofrer nesta época vários questionamentos
feitos por autores que estabeleciam novos preceitos para a compreensão do ciclo
evolutivo dos tripanossomas. Entre eles estava Emile Brumpt, parasitologista fran-
cês que, em 1912, foi contratado para organizar o Departamento de Parasitologia
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da Faculdade de Medicina de São Paulo e passou a estudar o T. cruzi, sobretudo em
sua evolução no vetor. Seus trabalhos contestariam vários aspectos da concepção de
Chagas, entre os quais aquele referente ao mecanismo de transmissão da infecção.
Brumpt (1912) afirmou que esta se dava não pela picada (como acontecia com
grande parte das doenças transmitidas por insetos hematófagos), mas por conta-
minação mediante as fezes do inseto que continham o parasito (ao fazer suas
refeições de sangue, o inseto deposita suas fezes, que penetram pela pele e pelas
mucosas quando o indivíduo se coça). Este aspecto seria confirmado por Neiva e,
de modo definitivo, por Emmanuel Dias. Sobre os estudos de Emile Brumpt a
respeito da doença de Chagas, ver Opinel e Gachelin (2005).

70 Astrogildo Machado (1885-1945) foi um dos mais próximos colaboradores de
Chagas nos estudos da tripanossomíase em Lassance, aos quais se integrou ainda
como estudante do curso médico. Dedicou-se a investigações sobre a evolução dos
protozoários (entre os quais o T. cruzi) e a pesquisas na área de química, testando
produtos terapêuticos contra doenças provocadas por este e por outros parasitos.
No campo da imunologia, além do método sorológico para o diagnóstico da doen-
ça de Chagas, produziu importantes aperfeiçoamentos na técnica de preparo dos
soros produzidos em Manguinhos. Em colaboração com Alcides Godoy, desenvol-
veu em 1918 uma vacina contra o carbúnculo hemático. Era casado com a irmã da
esposa de Chagas, com quem mantinha estreitas relações pessoais (Lacaz, 1966).

71 O método baseava-se na técnica da fixação do complemento, desenvolvida no Ins-
tituto Pasteur de Paris e que servira de base para o diagnóstico de diversas doenças,
entre as quais a sífilis. Consistia na colocação de um antígeno do parasito no soro do
indivíduo para, uma vez constatadas certas reações imunológicas (fixação do com-
plemento) contra este antígeno, evidenciar a infecção pelo T. cruzi. O desafio era a
escolha e o preparo do antígeno. Depois de vários testes, Guerreiro e Machado
concluíram que o mais indicado era o extrato de baço de cães infectados. Diante da
possibilidade de reação cruzada com a sífilis, era preciso realizar também um teste
específico para esta doença (reação de Wasserman), para excluir a dúvida (Guerreiro
& Machado, 1913).

72 Em 1914, Brumpt aplicou o método do xenodiagnóstico para a infecção pelo T.
cruzi. A nova técnica para a verificação parasitológica consistia em colocar barbeiros
criados em laboratório (livres da infecção) para sugar o indivíduo e depois verificar,
nas fezes do inseto ou mediante dissecação, a presença do parasito. O método podia
ser aplicado tanto na fase aguda (nos casos em que o exame direto do sangue fosse
negativo ou de difícil realização) quanto nos primeiros estágios da fase crônica
(ainda que com menos sucesso nestes casos, já que, apesar da grande capacidade de
sucção do barbeiro, a quantidade de parasitos no sangue torna-se mínima). Segun-
do Brumpt, pela familiaridade com o barbeiro e por ser sua picada indolor, seria
mais fácil para a população rural submeter-se a este método do que permitir a
coleta de sangue, tanto para o exame direto quanto para a inoculação em cobaias.
Além disso, enfatizava o pesquisador francês, o transporte de um microscópio,
geralmente a cavalo, para a realização destes exames de sangue em regiões remotas
do interior “apresenta muitos inconvenientes” (Brumpt, 1914: 101). O
xenodiagóstico só passou a ser usado sistematicamente a partir da década de 1930
(ver Emmanuel Dias, 1940). Não há referência ao seu emprego nos principais
trabalhos de Chagas.
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73 “(...) para as doenças infecciosas em geral, sem a presença do microorganismo
específico não há prova da doença!” – Tradução livre.

74 “(...) mesmo se um paciente parecer ter todos os sintomas da peste, ainda não se pode
considerar que ele tenha peste até que o laboratório tenha falado” – Tradução livre.


