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Ao conferir ao projeto do Centro de Pesquisa e Profilaxia da Molés-
tia de Chagas (CEPMC), posto do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) em Bambuí,
o sentido de continuidade e de legitimação dos trabalhos de Carlos Cha-
gas, Emmanuel Dias e seus colaboradores produziram, entre 1943 e 1949,
conhecimentos que imprimiriam um novo consenso a esta enfermidade
ainda tão envolta em dúvidas. Por um lado, produziram um instrumento
concreto para o ataque aos seus vetores e, reportando-se às reivindicações
de Chagas desde os primeiros anos após a descoberta, passaram a advogar
a viabilidade de uma campanha de profilaxia. Por outro, aprofundando o
caminho que vinha sendo trilhado no estudo clínico da doença – as pes-
quisas sobre a forma cardíaca –, mas fazendo-o sob uma nova perspectiva,
engajaram-se em enfrentar o maior desafio posto ao reconhecimento da
doença como entidade nosológica específica: a caracterização e o diagnós-
tico das formas crônicas. Num momento em que a cardiologia passava por
importante processo de desenvolvimento técnico e de institucionalização,
o recurso a profissionais e a metodologias deste campo confirmou que a
pesquisa clínica era a via para superar os impasses e quebra-cabeças que o
laboratório e a parasitologia haviam deixado em aberto no estudo daquela
doença tropical.
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Guerra aos Vetores: testando estratégias

Em meados da década de 1940, o otimismo internacional gerado
pelo início da ‘era DDT’ (Stapleton, 1998; Farley, 2004) fortalecia a dis-
posição dos que, no Brasil, buscavam estabelecer o primeiro plano de
profilaxia para a doença de Chagas. Com base nas detalhadas informa-
ções sobre as características e a distribuição dos vetores de Bambuí, que
revelavam níveis de infestação das habitações surpreendentes (em apenas
duas cafuas foram capturados 3.500 barbeiros), Dias (1945: 84) deu iní-
cio, logo após a criação do posto, em dezembro de 1943, às primeiras
experiências de laboratório e de campo. A expectativa era grande. Em
1944, Henrique Aragão salientou que os trabalhos realizados no oeste
mineiro constituíam um “serviço que pela primeira vez é realizado de
um modo sistemático e que promete resultados muito interessantes a pro-
pósito deste assunto” (IOC, 1945: 36). Num indício da importância
conferida ao posto como emblema dos esforços do instituto em acompa-
nhar a guerra química aos vetores, travada no cenário internacional, o
diretor do IOC mandou publicar, pela Imprensa Nacional, o relatório
das atividades do CEPMC nos seus primeiros seis meses de funciona-
mento (Dias, 1945).

Para Dias (1945: 87), o objetivo primordial era viabilizar a destrui-
ção completa dos vetores da tripanossomíase americana: “(...) o triatoma
muito se presta ao êxito das modernas campanhas sanitárias, que visam à
extinção total e não apenas à diminuição dos transmissores de doenças
em determinadas regiões”. O CEPMC havia recebido de Fred Soper não
apenas uma bomba para aplicar inseticidas, mas, sobretudo, a concepção
que a Fundação Rockefeller defendia e representava no campo da saúde
internacional, reforçada com o advento do DDT: o combate aos vetores
sob a perspectiva da erradicação (Farley, 2004). O diretor do posto de
Bambuí reconhecia, contudo, que, naquele momento, a erradicação dos
triatomíneos era ainda uma meta para o futuro, a orientar uma agenda
de pesquisa que estava apenas começando.

A solução ideal para o controle das infecções propagadas por
agentes intermediários animados é a eliminação total dos respecti-
vos transmissores da face da terra. Diante dos extraordinários pro-
gressos realizados nos últimos decênios na luta contra certas infec-
ções desse grupo, já podemos acreditar em que, talvez dentro de
poucas gerações, consigamos lograr aquela solução, ao menos para
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alguns dos grandes problemas que nos afligem (...). Quanto à luta
contra a moléstia de Chagas, mal estamos dando os primeiros
passos no seu início e muitos anos talvez ainda transcorrerão antes
que se venha a por em ação um vasto plano de combate a essa séria
endemia, tão enormemente espalhada em toda a América do Sul.
(Dias, 1945: 66)

Uma primeira e fundamental estratégia desta luta, preconizada pelo
próprio Chagas desde 1905 em relação à malária, era a aplicação de
inseticidas nos domicílios. Para isso, Dias testou várias substâncias dispo-
níveis no comércio, como querosene, gasolina, formol, amoníaco, ácido
fênico, entre outras. Eram usadas bombas aspersoras de várias marcas,
como a De Vilbiss, ofertada por Soper. Além de produtos com possível
ação letal sobre os barbeiros, foram testados também repelentes para
desalojá-los de seus ‘esconderijos’, geralmente as frestas das paredes, de
modo a que viessem a ter contato com o inseticida. As propriedades des-
tes produtos eram previamente examinadas no laboratório, com vistas a
determinar qual a mais baixa diluição capaz de provocar a morte do
inseto. Além da aspersão de líquidos inseticidas, foram testados também
a aplicação de gases tóxicos e o uso de lança-chamas (Imagens 22 e 23).1

Como subsídio a estes ensaios, o CEPMC recorria à Divisão de
Defesa Sanitária Vegetal, do Departamento Nacional de Produção Vege-
tal do Ministério da Agricultura, que lhe fornecia informações sobre
processos de combate a pragas e sobre métodos e fórmulas de preparação
dos inseticidas. Com vistas a facilitar o acompanhamento e a avaliação
dos expurgos experimentais, além do livro de registro geral, foram con-
feccionadas fichas específicas para cada ensaio, nas quais eram anotadas
detalhadas informações sobre as condições em que foi realizado. As expe-
riências de expurgo exigiam a colaboração e a anuência dos próprios
moradores, ainda que os técnicos estivessem orientados a efetuá-las, por
vezes, por meio de medidas bastante radicais, como expresso na reco-
mendação de Dias, para que se procedesse à “destruição (queima) de
todos os guardados inúteis que essa pobre gente do sertão é dada a con-
servar” (Dias, 1945: 76).

Naquele momento, o principal desafio era identificar um produto
que tivesse a mais prolongada ação residual contra os barbeiros, ou seja,
um poder de letalidade cujo tempo de durabilidade fosse suficiente para
eliminar os insetos     que eventualmente escapassem dos expurgos, evitan-
do a reinfestação do domicílio. Se, no caso da malária, esta propriedade
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era o diferencial que consagrava o DDT entre os outros inseticidas contra
os mosquitos, no caso dos transmissores da doença de Chagas, cuja carac-
terística é esconder-se nas frestas das paredes e em outros locais de difícil
acesso para os jatos das bombas aspersoras, ela tornava-se ainda mais neces-
sária. Na falta de um produto com poder residual adequado, Dias (1945:
78) recomendava a aplicação de grandes quantidades do líquido inseticida
em cada expurgo, mas admitia: “Ainda assim, nunca podemos estar segu-
ros de que todos os barbeiros foram direta ou mesmo indiretamente alcan-
çados, ou que sofrerão os efeitos letais do preparado.” Ele considerava
necessário realizar aplicações sucessivas com vistas a ir diminuindo paula-
tinamente a colônia de triatomíneos em cada habitação. Afirmava:

Este último inconveniente, comum aliás a todos os expurgos
baseados no método hit or miss, será contornado quando dispu-
sermos de uma mistura de inseticida que alie à sua ação tóxica
imediata, uma ação tóxica residual tanto quanto possível prolon-
gada no tempo. Um agente desinfetante que reúna estas proprie-
dades constituirá uma arma tremenda contra o barbeiro e simplifi-
cará enormemente o saneamento das vastíssimas regiões assola-
das pela endemia esquizotripanósica. O DDT é uma esperança nes-
se sentido. (Dias, 1945: 78)

Em meados de 1944, Dias manifestou junto ao diretor do IOC –
que acompanhava de perto o andamento dos trabalhos do posto – seu
desapontamento com os inseticidas até então testados contra o Triatoma
infestans, principal espécie transmissora em Bambuí. Mas, ao mesmo
tempo, demonstrou grande expectativa com o novo produto que despon-
tava no cenário internacional. Solicitando que Aragão lhe enviasse al-
guns quilos de DDT para estudar seus efeitos contra os barbeiros, dizia:

Lançado em aspersão, poderá não só agir atingindo diretamente
o inseto, como tardiamente, sob a forma de pó que ficará deposita-
do nas paredes e que, como já vimos, tem ação paralisante e final-
mente mortal sobre o Triatoma. Seria muito bom que pudésse-
mos acrescentar um ensaio com esta droga no primeiro relatório.
Se assim for, na prática o DDT teria sobre os inseticidas comuns de
ação por contato direto uma enormíssima vantagem.2

Seu entusiasmo alimentava-se das notícias vindas do front euro-
peu, não só sobre o DDT, mas acerca dos vários produtos e dos aparelhos
que vinham sendo testados contra os vetores:
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No Times de 3 de abril último (...) há uma notícia interessante
sobre uma bomba revolucionária contra mosquitos (...) que mata
todos [?] os insetos em poucos minutos. Escrevi ao Dr. Vannevar
Bush, Chairman of the Army and Navy’s Joint Commitee of New
Weapons and Equipment, vendo se consigo mais informações so-
bre o assunto e perguntando se a droga e a respectiva aparelhagem
são disponíveis. Tenho visto outras coisas muito interessantes de
novo e tenho pensado mesmo se não valeria a pena ir aos Estados
Unidos ver o que há de melhor para experimentar na profilaxia da
doença de Chagas.3

A idéia de uma viagem aos Estados Unidos havia sido despertada,
segundo informa nesta mesma carta, pela leitura do livro The Chemical
Front, publicado no ano anterior (Haynes, 1943). Dias resolveu escrever
sobre o assunto, “em caráter particular”, a Carlos Drummond de Andrade,
com quem mantinha relações pessoais. O chefe de gabinete do ministro
Capanema lhe responderia estimulando-o a conhecer de perto a “guerra
química aos insetos” que estava sendo conduzida por aquele país e dis-
pondo-se a colaborar para tanto. Em carta a Aragão, Dias transcreveu as
palavras que recebera de Drummond:

Sua idéia de fazer nos Estados Unidos um estudo aprofundado
da guerra química aos insetos me parece excelente e, realizada,
deverá trazer um rendimento extraordinário ao trabalho que V.
vem levando a peito, com tamanha precariedade de meios no nos-
so interior mineiro. Aqui estou para estimulá-lo nesse empreendi-
mento, embora a pequena valia de meus préstimos. Trate pois da
coisa oficialmente, que da minha parte diligenciarei para o anda-
mento mais acelerado do assunto no meu setor. E mande notícias,
suas e de sua luta contra o barbeiro, luta que tem um tão grande
interesse humano e – acredite – vale mais do que toda a nossa
pobre literatura.4

A conjuntura da guerra criava condições favoráveis ao projeto do
CEPMC não apenas por colocar na ordem do dia a importância do com-
bate às doenças transmitidas por insetos, mas também porque, no bojo
desta preocupação, produzia um interesse específico sobre a
tripanossomíase americana no âmbito internacional, particularmente nos
Estados Unidos. Um indício deste interesse foi o estudo sobre os trans-
missores da doença produzido pelo Serviço de Saúde Pública daquele
país (Usinger, 1944). O autor, entomólogo que atuaria junto às tropas
norte-americanas no combate à malária no Pacífico, apresentou revisão
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detalhada das características biológicas e epidemiológicas das diversas
espécies de triatomíneos encontradas nas Américas Central e do Norte e
na Ásia e também dos dados sobre a ocorrência da infecção nestas regi-
ões. Apesar de, até então, não ter sido registrado caso humano da
tripanossomíase nos Estados Unidos, a alta porcentagem de infecção pelo
Trypanosoma cruzi em triatomíneos identificados no México, na
Califórnia, no Arizona, no Novo México e no Texas constituía fator de
grande preocupação, especialmente para os interesses militares daquele
país. Dizia Usinger (1944: 5): “Hence, it would seem inevitable that human
cases of ‘Chagas’ disease will appear and very likely that they will appear
under field conditions in troop training and maneuver areas”.5 Foi nes-
tas circunstâncias que Dias começou a se corresponder com pesquisado-
res norte-americanos, que lhe requisitavam bibliografia especializada e o
envio de barbeiros e culturas de T. cruzi. Em janeiro de 1945, por exem-
plo, um dos mais destacados cientistas nesta área, Ardzroony Packchanian,
da Universidade do Texas, manifestou, em carta ao diretor do CEPMC, a
quem agradecia a colaboração e a remessa de material para a pesquisa, o
interesse em passar um mês no Brasil para conhecer de perto as linhas
de investigação sobre o tema.6 O intercâmbio com os norte-americanos
reforçava a divulgação internacional dos conhecimentos que vinham sen-
do produzidos pelo CEPMC, tanto sobre o controle dos vetores quanto
sobre os aspectos clínicos da doença.

Os ensaios com o DDT em Bambuí tiveram início em agosto de
1944. Para obter subsídios técnicos, Dias escreveu ao chefe do setor
de pesquisa agrícola do Bureau of Entomology and Plant Quarantine, de
Washington – divisão do Departamento de Agricultura norte-america-
no que vinha, desde 1942, testando inseticidas tendo em vista as neces-
sidades militares da guerra –, solicitando remessa de trabalhos sobre
ensaios feitos com o produto.7 Os resultados das primeiras experiências
foram positivos e, em carta ao colega argentino Cecilio Romaña, Dias
chegou a afirmar: “Parece ser a solução para os barbeiros”.8 Contudo,
ao longo de 1945, o DDT não correspondeu às expectativas. Dias con-
tinuaria testando outros produtos e uma nova promessa passou a ser o
pó Fly-Tox, à base de piretro, que desalojava rapidamente os insetos,
matando-os lentamente. Havia, porém, duas grandes desvantagens: o
produto não possuía ação residual e também não era letal para os ovos
dos barbeiros. O problema continuava a ser como evitar a reinfestação
das casas (Dias, 1946b).9
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Além dos expurgos com inseticidas, outro método considerado por
Dias para a eliminação dos barbeiros e a conseqüente interrupção da
transmissão da doença era a realização de melhorias habitacionais, com
vistas a extinguir as condições para a proliferação destes insetos. O CEPMC
desenvolveu ensaios com este objetivo (Dias, 1945). Logo nos primeiros
meses, foi iniciado um programa experimental de reboco nas paredes
das 43 cafuas existentes num bairro periférico de Bambuí (Lavapés), com
a finalidade de estudar a viabilidade econômica e a eficácia da medida
(Imagem 24). Numa formulação que seria usada muitas vezes em seus
artigos e pronunciamentos, Dias afirmava: “Como é geralmente sabido, o
problema da doença de Chagas está intimamente ligado ao problema da
habitação rural e a solução deste trará quase seguramente a solução da-
quele. Combater a cafua é combater a tripanosomose” (Dias, 1945: 105;
grifos meus). Segundo o cientista, o ideal seria empreender “medidas
mais radicais”, como a destruição, pelo fogo, de todas as habitações pro-
pícias à infestação pelos barbeiros e construir “casinhas adequadas, higi-
ênicas, cobertas de telha, para a população rural de certas regiões” (Dias,
1945: 105). Além disso, os governos estaduais e municipais deveriam
promulgar leis proibindo a construção de cafuas.10

Contudo, se enfrentava dificuldades para identificar inseticidas
adequados contra os barbeiros, Dias admitia que a estratégia relativa às
melhorias habitacionais era de difícil aplicação, “por óbvias razões de
ordem econômico-social” (Dias, 1945: 103). Além disso, ela perdia sua
eficácia se feita de forma isolada, sem abranger a totalidade das casas
sujeitas à infestação em uma dada região (objetivo que parecia bastante
improvável de ser alcançado). Sendo assim, reconhecia: “Limitar-nos à
lacônica preconização da queima das cafuas infestadas e da construção
das casinhas higiênicas para o pobre homem do campo, medida radical
inicial, seria fugir àquele problema [da profilaxia da doença], cuja difi-
culdade, aliás, ninguém ignora” (Dias, 1945: 68).

O contraponto entre combater o barbeiro por meio de inseticidas e
combater o ambiente propício a estes insetos mediante melhorias nas
habitações rurais ganharia, ao longo da década de 1950, significados e
implicações para além do domínio técnico, quando passaria a expressar
diferentes maneiras de se conceber a relação entre saúde e desenvolvi-
mento: por um lado, uma abordagem centrada no vetor e, por outro, a
concepção de que o principal meio de se combater as doenças
infectocontagiosas era garantir melhores condições de vida, ou seja,
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promover o desenvolvimento econômico-social. Nos primeiros anos da
década de 1940, contudo, até porque se estava no início das pesquisas
relativas às duas metodologias de combate ao barbeiro – e os debates
sobre a articulação entre doença e pobreza não haviam ainda atingido a
coloração política que passariam a ter no pós-guerra –, Dias explorava
ambas as possibilidades de encaminhar a profilaxia da doença, conce-
bendo-as num sentido eminentemente técnico.11 A própria defesa das
melhorias habitacionais era vista como mais uma forma de preconizar,
conforme a abordagem centrada no combate ao vetor, o objetivo que unia
todos os esforços: o extermínio completo dos transmissores. Segundo
Dias (1944: 12): “O barbeiro deve ser implacavelmente perseguido e
destruído por todos os meios ao nosso alcance” (Imagem 25).

As dificuldades no encontro de um inseticida, contudo, acabaram
levando Dias a reforçar a importância da profilaxia baseada nas melhorias
habitacionais, cujos testes prosseguiam em Bambuí. Em maio de 1946,
ele aventou junto ao prefeito a possibilidade de empreender a substitui-
ção das cafuas da cidade, mediante verbas que o Ministério do Trabalho
estava destinando a melhorias nas moradias rurais, ou por meio de possí-
veis acordos com o Ministério da Educação e Saúde (MES) nesse sentido.12

Em trabalho publicado em setembro daquele ano, declarando que o obje-
tivo continuava sendo a “morte ao barbeiro”, Dias citou as resistências que
os insetos vinham demonstrando contra os produtos testados e voltou a
afirmar: “A cafua é a fortaleza dos barbeiros e para exterminá-los temos
que destruí-la totalmente. (...). Assim, a luta contra a infecção por fim se
resume na luta contra a habitação miserável, porque, como já se disse,
‘combater a cafua é combater a doença de Chagas’” (Dias, 1946c: 6-7).

Esta orientação foi formalizada no I Congresso Interamericano de
Medicina, realizado em 1946, no Rio de Janeiro, quando a doença de
Chagas foi um dos temas oficiais da seção de grandes endemias. Neste
encontro, aprovou-se a recomendação de que as autoridades dos vários
países do continente atingidos pela tripanossomíase promovessem
programas de profilaxia, “tendo em conta que a medida principal é a
questão da vivenda rural e que todas as demais medidas úteis são somente
medidas auxiliares” (apud Dias, 1948a: 219). Em publicação de abril de
1947, novamente a ênfase recaiu na necessidade de medidas que refor-
massem as habitações rurais ou evitassem a construção de cafuas, por
meio de impedimentos legais ou pela divulgação de novos hábitos junto
à população das áreas endêmicas (Dias, 1947). Na ocasião, Dias travava
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entendimentos com a Fundação da Casa Popular tendo em vista um pla-
no de reforma nas moradias de Bambuí, o que seria conseguido, em
julho, com a aprovação de recursos para a construção de cem casas expe-
rimentais.13

O diretor do CEPMC atuava, portanto, em várias frentes buscando
estabelecer meios para o combate à doença. Além dos distintos métodos
de profilaxia, ele também se preocupava em testar drogas que pudessem
ter alguma ação terapêutica para a infecção pelo T. cruzi. Desde 1945,
realizava ensaios, em pacientes internados no Hospital Evandro Chagas,
no IOC, com produtos antimaláricos e penicilina.14 A pesquisa e a pro-
dução de medicamentos para as doenças infecciosas despertavam cres-
cente interesse no cenário internacional, tendência que se aprofundaria
no pós-guerra.15

A partir de 1947, a perspectiva de atacar os barbeiros por meio de
inseticidas ganhou importantes reforços e passaria a predominar na agenda
de pesquisa e de mobilização do CEPMC. Em março deste ano, o diretor
do IOC, Henrique Aragão, solicitou a incorporação à equipe do CEPMC
do médico José Pellegrino, vinculado ao Departamento de Saúde de Minas
Gerais.16 Ele vinha desenvolvendo estudos sobre a doença de Chagas na
Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, além de reali-
zar experiências com inseticidas em algumas localidades do interior do
estado.17 Com a ajuda dos destacamentos da Polícia Militar mineira –
cujo hospital, em Belo Horizonte, havia sido fundado e dirigido por seu
pai –, Pellegrino realizou amplo levantamento pelo qual se concluiu que
204 dos 316 municípios mineiros possuíam vetores da doença e, em 143
deles, os insetos estavam infectados pelo T. cruzi. A partir destes dados, o
autor fez um mapa dos principais focos da infecção no estado – tais da-
dos foram apresentados em artigo de Pellegrino e Borrotchin (1948).

Na mesma ocasião em que se iniciava a colaboração com Pellegrino,
Dias recebeu de Aragão, para ser testado, um novo produto contra os
barbeiros: “uma lata de inseticida para gafanhoto, que me foi dada pela
Imperial Chemical, o qual contém gamexane, que afirmam ser mais ativo
do que o DDT”.18 Dias e Pellegrino passaram a aplicar o produto em
ensaios em Bambuí e em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Os pri-
meiros resultados foram bastante positivos. Vários tipos de gamexane
(isômero gama do hexaclorociclohexano ou BHC) foram trazidos ao posto
por um técnico daquela indústria inglesa de inseticidas.19 Conforme os
testes prosseguiam, Pellegrino animava-se com a perspectiva de ampliar
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os ensaios para outras regiões do estado e de conseguir a adesão das
autoridades sanitárias para o projeto. Em carta, sugeriu a Dias as estraté-
gias políticas e científicas a serem tomadas nesse sentido:

Estive pensando sobre o plano de profilaxia da doença de Chagas
em uma área mais ou menos extensa do Estado. Acho que o modo
mais prático é conseguirmos o auxílio de vários modos: o Departa-
mento Estadual de Saúde poderá fornecer o gamexane e as bom-
bas; a Força Policial poderá ceder elementos destacados nas diversas
cidades e distritos e nós daremos instruções a estes elementos e
faremos o controle geral. Assim poderemos tomar uma área bem
grande do Estado [como o] Triângulo Mineiro (...), fazendo as
mesmas experiências em larga escala. (...) Amanhã vou escrever ao
Dr. Aragão dando os resultados das primeiras experiências feitas
em Santa Juliana; ficará muito satisfeito. Acho muito importante
fazermos, logo que tivermos material suficiente, um trabalho so-
bre o gamexane como destruidor dos transmissores da doença de
Chagas. O ‘furo’ neste caso não será dado por experiências de
campo em larga escala (tomam muito tempo e o controle é muito
difícil) mas por experiências efetuadas no laboratório bem
conduzidas, que ditem normas definitivas para os trabalhos de cam-
po (trabalho básico).20

Em nova carta, Pellegrino reforçou ainda mais seu entusiasmo com
o produto:

Vou começar esta carta com uma boa notícia. Acho que o
gamexane P.530 resolverá o importantíssimo problema da
profilaxia da doença de Chagas. Talvez pense o Sr. que eu esteja
exagerando, mas não é. Estivemos em Bambuí durante mais de
uma semana e lá pude experimentar todos os preparados à base
de gamexane (...). Os resultados foram fabulosos.21

Em maio de 1948, Dias e Pellegrino publicaram no Brazil-Medico
o primeiro trabalho descrevendo a ação do gamexane sobre os barbeiros,
tomando-se por base as experiências conduzidas em laboratório (confor-
me sugestão de Pellegrino), nas quais se incluiu um ensaio comparativo
com o DDT (Dias & Pellegrino, 1948). Na mesma ocasião, os argentinos
também tornaram público seu otimismo quanto a este produto, que vi-
nham igualmente testando em ensaios experimentais (Romaña & Abalos,
1948). Apesar de reconhecerem restrições de natureza técnica, Dias e
Pellegrino (1948: 191) comemoravam as perspectivas trazidas pelo produ-
to, que, segundo eles, poderia ser a tão procurada arma contra o barbeiro:
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“Embora não seja o produto ideal pelas suas propriedades e pelo seu
custo, não resta dúvida que o Gamexane constitui um novo recurso de
valor para a luta contra os transmissores da doença de Chagas”.22

Diante deste recurso, Dias reforçaria, então, sua crença quanto à
perspectiva da erradicação e passaria a propagandeá-la. Embora conti-
nuasse reconhecendo que esta era uma “tarefa para várias gerações” (Dias,
1948b: 1.162), chamava a atenção para o fato de que a ciência vinha
dando passos importantes para concretizá-la. Em comunicação à VI Con-
ferência Pan-Americana de Diretores Nacionais de Saúde, realizada na
cidade do México em outubro de 1948, este foi o principal tom de sua
apresentação (Dias, 1948b). Quase quarenta anos depois da descoberta,
os cientistas declaravam-se de posse de um instrumento concreto contra
a tripanossomíase americana e passariam a reivindicar providências, por
parte dos organismos sanitários para implementar campanhas de profilaxia
com base na desinsetização dos domicílios.

O Primado da Clínica: o olhar da cardiologia

O estudo clínico da doença constituiu também uma prioridade de
pesquisa do CEPMC. Desde o início, a opção foi privilegiar o estudo das
formas crônicas, terreno mais ‘pantanoso’ no que se referia à caracteriza-
ção clínica proposta por Chagas e aos métodos de diagnóstico. As dificul-
dades de verificação parasitológica nesta fase, tanto durante a vida do
doente quanto em exames post-mortem, tornavam imperativo o diagnós-
tico clínico como meio para orientar a realização dos exames laboratoriais.

Na revisão em que sintetizou as dúvidas em torno das formas crô-
nicas da tripanossomíase, o parasitologista da Escola de Medicina Tropi-
cal de Liverpool, Warrington Yorke (1937), assinalou que, dentre as for-
mulações propostas por Chagas, a mais promissora era a que dizia res-
peito à forma cardíaca. Os especialistas reconheciam a alta incidência de
distúrbios cardíacos, muitas vezes levando à morte, em regiões da Améri-
ca do Sul nas quais proliferavam barbeiros infectados com o T. cruzi e
onde haviam sido identificados casos agudos da doença. Desde os traba-
lhos de Gaspar Vianna, as pesquisas anatomopatológicas com casos agudos
e animais infectados haviam demonstrado a tendência do parasito em se
localizar no músculo cardíaco durante a fase inicial da infecção, além de
evidenciar as lesões por ele provocadas neste órgão. Contudo, salientou,
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não estava ainda esclarecida a evolução destas lesões cardíacas quando
estes casos agudos escapavam do óbito e evoluíam para a fase crônica.
Chagas e seus colaboradores haviam descrito em linhas gerais os distúr-
bios cardíacos que consideravam mais freqüentes nos doentes crônicos e,
em algumas autópsias, haviam identificado certas alterações patológicas
no coração que qualificaram como típicas à doença. Ainda assim, Yorke
afirmou (1937: 289): “(…) whether these cardiac lesions are really characteristic
of chronic Chagas’ disease and can be distinguished from other forms of myocarditis,
such as that due to syphilis, is open to doubt”.23 Ou seja, não se considerava
comprovada a relação de causa e efeito entre os processos patológicos no
miocárdio durante a fase crônica e a ação patogênica do T. cruzi. Nos
termos de Charles Rosenberg (1992c), os cientistas requeriam mais pes-
quisas/evidências para reconhecerem tais distúrbios como definidores de
uma ‘entidade clínica específica’. A seguinte formulação de Yorke (1937:
290) sintetiza a percepção de que este era um caminho difícil, mas pro-
missor, para as investigações:

There seems, on the whole, to be a prima facie case that American
trypanosomiasis may actually be responsible for a good deal of the
heart disease which is apparently so common in certain endemic
areas in Brazil, Uruguay and the Argentine, and the cause of so
many early deaths. The chronic cardiac form of the disease may be
a sequel to an acute infection in infancy or the consequence of
repeated infection in later life. If this should eventually prove to be
the case, then American trypanosomiasis will indeed assume a
pathological significance of the first magnitude. The subject is
obviously one which urgently requires much further work.24

Vários dos artigos publicados pelos pesquisadores do CEPMC cita-
riam estas palavras de Yorke. Este era o estado da arte e o principal
desafio para as pesquisas sobre a tripanossomíase americana. A avaliação
de que se fazia necessário um estudo aprofundado das características
clínicas da doença crônica levou, desde a concepção do projeto do posto
de Bambuí, à decisão de priorizar a forma cardíaca. Por orientação do
próprio diretor do IOC, antes de assumir a direção do posto, Emmanuel
Dias assistiu a um curso de cardiologia oferecido pelos professores Oscar
Ferreira e Edgar Magalhães Gomes, na Santa Casa da Misericórdia do
Rio de Janeiro. Foi nesta ocasião, em agosto de 1943, que ele encontrou
aquele que seria o principal responsável pela contribuição do CEPMC ao
estudo clínico da doença, sob a perspectiva citada por Yorke, ou seja, a
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de torná-la uma entidade clínica definida – e reconhecida – essencial-
mente como uma cardiopatia crônica específica.

Francisco Laranja era assistente do professor Magalhães Gomes,
encarregando-se da parte de eletrocardiografia nos cursos que este ofere-
cia, desde 1940, na Santa Casa. Em 1938, ainda estudante de medicina,
ingressou como auxiliar administrativo no Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários (Iapi) e, a partir do ano seguinte, passou a
auxiliar os médicos então concursados (entre eles Magalhães Gomes) a
realizarem as perícias nos segurados que requeriam aposentadoria por
problemas médicos.25

Como a principal causa de incapacitação para o trabalho eram as
doenças cardiovasculares, o Iapi montou um serviço de cardiologia que,
segundo Laranja (1978, 1986), era o melhor do Rio de Janeiro, sobretu-
do na área de eletrocardiografia, tanto do ponto de vista técnico quanto
no que se referia à experiência clínica: o instituto tinha o mais moderno
eletrocardiógrafo e a maior estatística de cardiologia da cidade. Os médi-
cos que ali trabalhavam eram requisitados a dar cursos de especialização
e as teses da Faculdade de Medicina eram feitas com material e equipa-
mentos do Iapi, que teve assim um papel decisivo no processo de
institucionalização da cardiologia como especialidade dentro da clínica
médica.26

Laranja trabalhou inicialmente como eletrocardiografista no con-
sultório de Magalhães Gomes no Iapi e aos poucos passou a responsabi-
lizar-se também pela interpretação dos exames. A experiência clínica que
conquistou neste serviço era bastante específica e diferente do treinamen-
to oferecido pelo curso médico. Nas enfermarias da Santa Casa, o estu-
dante examinava e acompanhava diariamente um grupo pequeno de do-
entes. No Iapi o médico via o paciente apenas uma vez, mas atendia a um
número bem maior de indivíduos. Era como se fosse um ambulatório
específico de cardiologia, o que proporcionava o acesso a um universo
amplo e diversificado de enfermidades cardíacas e, conseqüentemente,
um treinamento intensivo nos métodos de diagnóstico neste campo (La-
ranja, 1978, 1986). Quando conheceu Dias, em 1943, Laranja havia exa-
minado mais de cinco mil doentes cardíacos no Iapi e estava atualizado
face aos avanços que então marcavam a cardiologia, especificamente a
eletrocardiografia, técnica que, na época, era “um negócio que pouca
gente sabia” (Laranja, 1986: fita 4, lado B).27
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Desde sua invenção, pelo holandês William Einthoven, nos pri-
meiros anos do século XX, o eletrocardiógrafo passou por substantivos
aperfeiçoamentos técnicos com vistas a possibilitar seu uso na prática
clínica, o que ocorreu especialmente na década de 1920, momento deci-
sivo na institucionalização da cardiologia como especialidade (Lawrence,
1985; Burnett, 1985). No Brasil, Carlos Chagas foi pioneiro ao utilizar,
em seus primeiros trabalhos sobre a doença de Chagas, o método
eletrocardiográfico no estudo clínico. Nos anos seguintes, outros médi-
cos, especialmente em São Paulo, buscariam instalar eletrocardiógrafos
nas faculdades de medicina e familiarizar-se com os então incipientes
conhecimentos para o manejo e a interpretação de seus traçados. Em
1928, a companhia Frank Sanborn produziu uma versão portátil do apa-
relho, que se aperfeiçoou bastante em relação ao galvanômetro de corda
de Einthoven ao funcionar com válvulas. Isso representou um avanço
expressivo na possibilidade de sua difusão entre os médicos.

Do ponto de vista da qualidade e do alcance dos registros
eletrocardiográficos, uma contribuição decisiva foi dada pelo norte-ame-
ricano Frank Wilson. Em 1934, ele desenvolveu procedimentos técnicos
(as derivações precordiais múltiplas) que, por aumentar o número de
pontos onde se colocavam os eletrodos no corpo, conferiam maior preci-
são à capacidade de localizar e qualificar os distúrbios elétricos do cora-
ção. Com o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos em
função da guerra, aumentou a ida de médicos brasileiros àquele país
para realizar cursos ou estágios em hospitais americanos, facilitando a
incorporação da nova metodologia. Em 1942, o paulista Dante Pazzanese,
que havia feito estágio com Wilson na Universidade de Michigan, trou-
xe-o ao Brasil para ministrar um curso na Escola Paulista de Medicina,
no qual tomaram parte médicos de várias regiões do país, entre os quais
Magalhães Gomes e Francisco Laranja. Num indício do crescente inte-
resse pela especialidade, Pazzanese fundaria, no ano seguinte, juntamen-
te com outros médicos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia.28

Uma evidência do “vivo interesse que as observações e pesquisas do
aparelho circulatório” vinham despertando, naquela época, a partir das
novas técnicas que conferiam “progressos imensos à cardiologia”
(Capriglione & Benchimol, 1941: 4), foi o livro publicado, em 1941, por
Luiz Capriglione (catedrático da Faculdade de Ciências Médicas e livre-
docente da Universidade do Brasil) e Aarão Benchimol (assistente da
mesma faculdade e cardiologista da Caixa de Aposentadoria e Pensões
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dos Serviços Telefônicos).29 No prefácio do livro, o ex-catedrático de clí-
nica médica da Faculdade Nacional de Medicina, Maurício de Medeiros,
destacou a grande visibilidade conferida à cardiologia em função dos
“novos métodos experimentais de pesquisa” e da “multiplicidade de mé-
todos semiotécnicos” então surgidos:

(...) os métodos propedêuticos se têm aperfeiçoado sensivelmente
nestes últimos tempos, permitindo penetrar em detalhes que esca-
pavam à observação e rever conceitos e teorias clássicas, que os
fatos melhor observados hoje à luz desses novos métodos não
podem confirmar (...). Há 30 anos, por exemplo, a
eletrocardiografia era mais uma curiosidade de laboratório de Fisi-
ologia, do que um meio de indagação diagnóstica (...). Os anos
foram se passando. As observações se foram acumulando. Hoje há
toda uma ciência de Eletrocardiografia, de preciosa utilidade para
o cardiologista. E, embora me pareça ainda uma ciência vacilante e
incerta, nos seus detalhes, grandes linhas gerais de aquisições já fo-
ram por ela estabelecidas de tal forma que o próprio clínico não
especializado precisa estar ao corrente de tais aquisições, e o
experimentador precisa documentar suas experiências com os tra-
çados eletrocardiográficos. (Capriglione & Benchimol, 1941: 2-3)30

A decisão de Dias de investir no estudo da forma cardíaca da doen-
ça de Chagas, recrutando profissionais com treinamento clínico específi-
co, ocorreu, portanto, num momento em que se disseminavam novos
recursos institucionais e técnicos para o conhecimento e o manejo das
doenças cardíacas. Além de suas credenciais profissionais, um fator
extracientífico tornava Francisco Laranja ainda mais indicado ao empre-
endimento que Aragão e Dias estavam por iniciar: filho de fazendeiros
de São Borja, o cardiologista era afilhado de batismo de Getúlio Vargas.

Quando terminou o curso na Santa Casa da Misericórdia, em 1943,
Dias foi procurar Laranja     em seu consultório particular, que na época já
gozava de grande prestígio no meio médico. Informando-lhe sobre o
posto de Bambuí, propôs que examinasse alguns chagásicos. Num indí-
cio da descrença que pairava sobre a doença na época, ao relatar o en-
contro, Laranja (1986: fita 5, lado A) registrou que este era um assunto
que praticamente desconhecia: “Na faculdade, a gente aprendia que ti-
nha um tal de Trypanosoma cruzi, via no microscópio, na cadeira de
parasitologia, mas nunca tinha visto nenhum caso de doença de Chagas,
não se falava em doença de Chagas. (...) ninguém tinha visto um caso.
Era a tal doença que existe, mas ninguém viu”.31 Aceito o convite, Laranja
foi até o Hospital Evandro Chagas, no IOC, examinar alguns doentes
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crônicos trazidos de Bambuí, nos quais a reação sorológica de fixação do
complemento havia sido positiva para infecção pelo T. cruzi. Sobre aque-
le momento, lembrou Laranja, numa formulação particularmente inte-
ressante:

(...) entre esses doentes tinha dois que me chamaram muito a aten-
ção. Era uma enorme cardiopatia, completamente diferente de tudo
o que eu tinha visto naqueles 4 ou 5 anos (...) no Iapi, na Santa
Casa. Eu disse: ‘o que é isso? Eu não sei. Mas que não é o que eu
estou acostumado a ver aqui, essas doenças cardíacas comuns, não
é. É diferente’. E aí eu me interessei. (Laranja, 1986: fita 5, lado A;
grifos meus)32

Este foi um evento decisivo para o estudo da forma cardíaca crônica
da doença de Chagas que viria a ser empreendido pelo CEPMC. No cami-
nho cognitivo de ‘estabilização’ da tripanossomíase americana como fato
científico, como entidade nosológica individualizada, o olhar treinado de
um médico experiente no campo disciplinar específico no qual se preten-
dia definir aquele objeto confirmava que, antes de tudo, tratava-se de uma
cardiopatia ‘incomum, diferente’. Para se estabelecer a peculiaridade da
cardiopatia devida à ação do T. cruzi, seria fundamental contrapor e dife-
renciar seus traços em relação a outras cardiopatias. Daí a importância da
experiência clínica de Laranja. Este foi um movimento essencial do que se
consubstanciaria como um novo frame para a doença, não apenas no sen-
tido da conformação deste enquadramento, mas dos recursos para se lhe
imprimir força persuasiva.

A partir de então, Laranja entusiasmou-se com o desafio e, junta-
mente com Magalhães Gomes, foi até Bambuí levando seu eletrocardiógrafo.
Depois de um mês no posto, no qual examinou diversos doentes crônicos
e confirmou suas impressões iniciais quanto ao caráter atípico de suas
alterações eletrocardiográficas, voltou ao Rio disposto a estudá-las siste-
maticamente. Iniciava-se assim a participação de Laranja junto ao IOC.33

O objetivo era demonstrar que aquela ‘cardiopatia diferente’ era, de fato,
provocada pela ação do T. cruzi no miocárdio. Ainda que Carlos Chagas
tivesse salientado a importância da forma cardíaca na fase crônica e men-
cionando alguns sinais clínicos específicos pelos quais ela se manifestava,
tratava-se de criar as condições para que esta cardiopatia fosse aceita como
uma entidade clínica real e peculiar, a materializar a existência e singu-
laridade da própria doença de Chagas. Ou seja, tratava-se de fazer daquela
cardiopatia a moldura primordial a conferir à tripanossomíase americana
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a especificidade que, segundo Rosenberg (1992c), constitui o atributo es-
sencial das doenças como categorias passíveis de serem conceituadas para
além das manifestações idiossincráticas das experiências individuais.

Novos Traçados para a Doença:
a cardiopatia chagásica crônica

O ato do diagnóstico constitui, segundo Rosenberg (2002), a ins-
tância fundamental do processo de constituição cognitiva e social das
doenças como conceitos dotados de especificidade. Nesse sentido, os ci-
entistas do CEPMC contavam com um poderoso instrumento: um
eletrocardiógrafo moderno, a ser operado por um especialista reconhe-
cido como tal. Desde o século XIX, estes instrumentos tecnológicos vi-
nham sendo cada vez mais enaltecidos como meios de se estabelecer, com
precisão, a natureza e as características das doenças. Na medida em que
a mensuravam em unidades-padrão e as tornavam visíveis por meio de
gráficos, curvas e traçados, a eles se atribuía a capacidade de revelar seus
contornos ‘objetivos’.

O papel que estes aparelhos desempenham na produção e na vali-
dação do conhecimento científico é tema recorrente nos estudos históri-
cos e sociais da ciência. Latour e Woolgar (1997), por exemplo, propuse-
ram o conceito de "inscrição literária" para caracterizar os diversos regis-
tros visuais que formalizam os fenômenos que servem de matéria-prima
para a elaboração dos enunciados científicos. Os aparelhos que os pro-
duzem – os "inscritores" – assumem grande espaço e importância nos
laboratórios, na medida em que são vistos como meios de conferir exis-
tência material aos fenômenos investigados e, em última instância, à pró-
pria natureza. Segundo os autores, as inscrições literárias não são indica-
dores ou representações da presença de uma substância ‘exterior’ ou
‘prévia’, uma vez que esta substância só se configura como tal sob a forma
material de tais inscrições. É à realidade produzida pelos inscritores que
os cientistas se referem quando falam das entidades ‘objetivas’     por eles
enunciadas. Uma característica essencial da maneira como os inscritores
são utilizados no laboratório é que, uma vez obtidas as inscrições, rapida-
mente são esquecidos os procedimentos e as etapas circunstanciais que
conduziram à sua produção, sendo estes relegados ao domínio da ‘pura
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técnica’. Desta forma, sublinham Latour e Woolgar (1997), alcança-se o
efeito persuasivo de se considerar o fenômeno em questão um objeto
‘natural’, dotado de uma realidade prévia e totalmente independente.

O recurso à moderna eletrocardiografia, sob a expertise de Laran-
ja, foi o caminho preferencial adotado pelo CEPMC para enfrentar os
desafios da pesquisa clínica da doença de Chagas. Desta empreitada, par-
ticipariam também Dias (que continuou seus estudos sobre cardiologia) e
Genard Nóbrega, médico do Hospital Evandro Chagas, que se encarre-
gou do acompanhamento diário dos doentes trazidos de Bambuí. Da
mesma forma que nos estudos destinados à profilaxia, Dias montou uma
estrutura de coleta de informações e de realização de exames necessários
à investigação clínica.34 Na medida em que o posto proporcionava
consultas, exames e medicamentos gratuitos para a população, atraindo
doentes de toda a região, potencializavam-se as chances de registro de
novos casos (Imagem 20).35

O trabalho de conscientização entre os clínicos locais, feito desde a
época do Serviço de Estudo das Grandes Endemias (Sege), também era
fundamental, na medida em que eles vinham se familiarizando com a
doença e encaminhando ao posto casos suspeitos. Assim, eram realizados
exames sistemáticos em todos os possíveis portadores da doença que acor-
riam ao CEPMC, mediante técnicas para detecção dos casos agudos e
também procedimentos de diagnóstico dos casos crônicos, como a reação
de fixação do complemento e o xenodiagnóstico. Este último procedi-
mento foi aplicado em larga escala na população da região. Para isso,
eram usados os barbeiros criados no próprio CEPMC.36

Os casos humanos identificados mediante esta rotina de exames
serviam não apenas para o estudo clínico, mas também para impulsionar
avanços técnicos nos próprios métodos de diagnóstico laboratorial da
infecção, tendo em vista que proviam material (amostras de sangue) para
as pesquisas imunológicas feitas em Manguinhos. Como salientou a revi-
são de Yorke (1937), o aperfeiçoamento destes métodos, especialmente do
teste sorológico de fixação do complemento (reação de Guerreiro e
Machado), era outra vertente de investigação fundamental para superar
as dúvidas sobre as formas crônicas da enfermidade.37 Em 1944, os pes-
quisadores do IOC Júlio Muniz e Gilberto de Freitas desenvolveram,
utilizando material proveniente de Bambuí, nova maneira de preparar o
antígeno necessário à reação de fixação do complemento (RFC), o que
veio conferir maior sensibilidade ao método (Muniz & Freitas, 1944a,
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1944b).38 Este avanço facilitou o diagnóstico de novos casos crônicos,
beneficiando as pesquisas clínicas.

Em junho de 1945, Dias, Laranja e Nóbrega apresentaram, na 2ª
Reunião da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Rio de Janeiro, os
primeiros resultados de seu estudo eletrocardiográfico da doença de
Chagas, feito com 183 casos crônicos identificados em Bambuí, num
universo diversificado de faixa etária e de tempo de infecção. Este traba-
lho, acrescido de uma detalhada revisão dos enunciados clínicos sobre a
doença, foi publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz naquele
ano e constituiria uma das principais referências da pesquisa clínica
desenvolvida pelo CEPMC (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945).

A estrutura narrativa do texto é expressiva do objetivo sob o qual
ele foi produzido. Num traço recorrente em diversas publicações do
posto, os autores tomam como ponto de partida a descoberta de Carlos
Chagas (descrita sob um tom épico) e suas principais formulações sobre a
doença. Em seguida, apresentam os resultados das investigações em
Bambuí, ressaltando o quanto elas vinham confirmar a ‘grande obra’ do
mestre. Contudo, num percurso em que certos enunciados são deixados
de lado e outros aprofundados, os autores vão construindo um novo
‘retrato’ da doença, diferenciado do quadro geral do qual haviam parti-
do, pela ênfase e pelo tratamento conferido a alguns de seus traços.
A primeira ênfase reveladora incide sobre a noção de que a tripanossomíase
americana é, fundamentalmente, “uma infecção crônica de longa dura-
ção” (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 508) caracterizada por alterações
estruturais e funcionais resultantes da localização do parasito em órgãos
e tecidos. Chagas insistiu sobre este ponto desde o início de seus traba-
lhos, mas as dúvidas acerca das formas crônicas     fizeram com que as for-
mas agudas assumissem maior relevo no desenho da doença e muitos
acreditassem que esta se restringia a tal período inicial. Este era o pri-
meiro traço a ser fixado: tratava-se de uma enfermidade essencialmente
crônica.

Após descrever     rapidamente, sem muitos comentários, os enuncia-
dos de Chagas sobre os distúrbios endócrinos (o "problema do bócio") e a
‘forma nervosa’ – aspectos bastante controvertidos –, os autores ressaltam
que, pela “predileção particular [do parasito] em localizar-se no
miocárdio”, a forma cardíaca constitui “a forma clínica mais freqüente
da doença em sua fase de cronicidade”, “a verdadeira expressão clínica
da doença”, e que, portanto, é sobre este aspecto que eles se deterão em
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suas considerações (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 520-521). Estava
explicitada a segunda ênfase que conformaria o fio condutor do trabalho.
Se os autores pretendiam corroborar o desenho de Chagas para a doença,
eles imprimiam-lhe um enquadramento particular que produzia outra fi-
gura, esboçada por Chagas em seus últimos trabalhos, mas que não se
completara tendo em vista     que ele não deixara totalmente de lado os ou-
tros aspectos mais frágeis daquele desenho “multiforme”, para usar a ex-
pressão a que recorreu várias vezes. Efetuando, desta vez, um recorte efe-
tivo, Dias, Laranja e Nóbrega estabelecem: a tripanossomíase americana é
uma doença crônica e ‘cardíaca’. É bastante sugestivo o termo usado, pela
primeira vez, para caracterizar este novo ‘selo’ da doença: “cardiopatia
chagásica crônica” (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 522). Ainda que fosse
uma ‘parte’, esta cardiopatia apresentava-se, em si mesma, como uma enti-
dade clínica específica, a representar a própria doença como um todo.

Tal recorte foi formalizado e expresso nos dados eletrocardiográficos:
dos 183 indivíduos classificados como casos crônicos (mediante a RFC
ou o xenodiagnóstico), noventa deles (49,2%) tiveram eletrocardiogramas
(ECGs) que evidenciavam lesão no miocárdio (Dias, Laranja & Nóbrega,
1945: 521). Apesar de os exames terem sido feitos num conjunto restrito
de casos, a noção de que cerca de ‘metade’ dos casos crônicos de doença
de Chagas manifestava a forma cardíaca seria reafirmada, a partir de
então, como um enunciado central nas várias publicações do grupo. Antes
mesmo de detalhar tais alterações, de modo a apresentar as evidências de
que elas eram específicas à tripanossomíase, Dias, Laranja e Nóbrega
lançaram mão de uma manobra conceitual interessante para dar conta da
outra metade dos casos que não apresentaram sinais de comprometimen-
to cardíaco. Conforme assinalado por Chagas, a maioria dos indivíduos
que evoluem para a fase crônica ingressa na chamada forma indeterminada
(assintomática) da infecção e só manifestam aqueles sinais muitos anos
depois. Uma vez que não há ‘cura espontânea’ (ou seja, o parasito conti-
nua agindo no organismo) e os dados até então produzidos comprova-
vam a alta incidência de perturbações cardíacas entre os casos crônicos,
os autores do CEPMC afirmam: “(...) é justificado considerar-se como
cardíacos potenciais todos os pacientes que contraíram a enfermidade e nos
quais não se possa ainda demonstrar a presença de lesão cardíaca” (Dias,
Laranja & Nóbrega, 1945: 521; grifo meu). Ou seja, a forma indeterminada
constituía uma ‘passagem’ para a forma cardíaca. O termo ‘cardíacos
potenciais’ é emblemático da operação de enquadramento que se estava
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processando: mesmo que não fosse possível determinar sintomas ou si-
nais, o mal de Chagas deveria ser qualificado como uma doença cardíaca.
Além disso, sugerindo tratar-se de uma moléstia ‘insidiosa’, que agia em
silêncio, a noção produzia o alerta, de grande efeito persuasivo face ao
objetivo dos cientistas, de ressaltar a importância médico-social do tema:
a qualquer momento, o indivíduo poderia ser surpreendido pelos danos
produzidos pelo parasito sobre seu coração. Em relação aos casos
assintomáticos, outro enunciado de Chagas seria reforçado, neste texto
de 1945 e nos subseqüentes, igualmente com o sentido de potencializar a
caracterização da doença como cardiopatia à qual todos deveriam ficar
atentos: a alta incidência de ‘morte súbita’ entre indivíduos jovens, apa-
rentemente saudáveis, em zonas infestadas por barbeiros. O termo, já
utilizado por Chagas, também era retoricamente impactante e teria gran-
de destaque nas representações da doença junto ao público leigo, produ-
zindo a idéia de que, nas áreas endêmicas, era comum as pessoas morre-
rem de repente, vitimadas por uma doença da qual não sabiam ser porta-
doras (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945).39

Quanto aos casos com sinais de cardiopatia, Dias, Laranja e Nóbrega
(1945) analisam, neste trabalho, os dados produzidos em Bambuí, no
intuito de qualificar tais alterações. Como havia mencionado Chagas, os
sintomas da cardiopatia chagásica, em si, não tinham nada de específico,
ocorrendo também em outras cardiopatias. As ‘pistas’ da peculiaridade
da cardiopatia chagásica deveriam ser buscadas não na natureza dos si-
nais, mas no seu modo de apresentação, ou seja, em sua freqüência e no
arranjo pelo qual se combinavam entre si. Tais sinais poderiam ser iden-
tificados de diversas maneiras: pelas queixas dos próprios doentes, pelas
várias técnicas de exame físico feito pelo médico (palpação, percussão e
ausculta) e pelos exames mais especializados, como as radiografias e, prin-
cipalmente, os ECGs. Também aqui os autores associam suas próprias
conclusões aos enunciados de Chagas. Primeiramente, reiteram a formu-
lação geral, proposta em 1910, de que as arritmias apareciam como a
principal manifestação da cardiopatia provocada pelo T. cruzi. Em segui-
da, destacam como outro indício de especificidade a alta incidência e im-
portância, entre as diferentes modalidades de arritmias, dos distúrbios da
condução do estímulo elétrico (83% dos ECGs anormais) e, em menor
escala, dos distúrbios em sua formação (42%) (Dias, Laranja & Nóbrega,
1945: 531).40 Com maior detalhamento, passam então a apontar quais
tipos de distúrbios eram mais freqüentemente detectados. Apesar de ser
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possível identificar certas alterações pelo exame físico do paciente, o mais
comum era que elas se mostrassem apenas pelo método eletrocardiográfico.41

Apresentando um quadro com os níveis de freqüência de cada
modalidade de alterações eletrocardiográficas nos noventa casos em que
elas tinham sido detectadas, e analisando cada uma sempre em referência
às colocações de Chagas, os autores chegam, então, às conclusões centrais
deste trabalho de 1945. As pesquisas indicavam que dois tipos de arritmias
se apresentavam com freqüência particularmente alta e peculiar e, por-
tanto, poderiam ser considerados elementos presuntivos da cardiopatia
crônica chagásica (CCC). Uma das arritmias dizia respeito aos bloqueios
auriculoventriculares, especialmente ao bloqueio A-V total, que já havia
sido destacado por Chagas (sobretudo em seu trabalho com Villela, em
1922) como elemento diagnóstico importante da forma cardíaca crônica
da tripanossomíase. Eis a formulação de Dias, Laranja e Nóbrega (1945:
535; grifos dos autores):

Bloqueio A-V total – (...) sua presença em indivíduos com menos
de 40 anos deve fazer suspeitar esta etiologia, mormente se o
paciente mora ou provém de zona infestada por barbeiros. Sem
dúvida, chama a atenção a alta incidência (10%) do bloqueio A-V
total na miocardite crônica esquizotripanósica, incidência que é muito
maior que a encontrada em qualquer outro tipo etiológico de cardiopatia.
Já dizia Chagas ser esta por excelência a doença do pulso lento
permanente.

Além deste, os autores se referem a outro distúrbio que aparecia
com freqüência extraordinariamente alta, mas que não havia sido menci-
onado nos trabalhos de Chagas: o bloqueio de ramo direito (BRD). A
detecção desta alteração, salientam os autores, tinha sido possível graças
às novas técnicas da eletrocardiografia, como o uso das derivações
precordiais estabelecidas por Wilson, nos anos 1930. Sobre este aspecto
da cardiopatia chagásica, eles afirmam:

Bloqueio de ramo direito – Constitui em nossa estatística a forma
mais freqüente de distúrbio da condução, estando presente em
39% dos casos com eletrocardiogramas anormais (...). É, pois,
essa uma incidência muito elevada, relativamente à que ocorre
nas demais cardiopatias, nas quais os bloqueios intraventriculares
constituem distúrbios pouco freqüentes. (Dias, Laranja & Nóbrega,
1945: 540)42
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Estes dois sinais constituíam, assim, duas importantes ‘evidências
sugestivas’ para o diagnóstico de casos da CCC:

A presença de bloqueio de ramo direito ou bloqueio A-V total em
crianças ou adultos jovens deve fazer suspeitar a etiologia
esquizotripanósica da cardiopatia, uma vez que esses distúrbios da
condução são raros em outras cardiopatias que incidem em indiví-
duos jovens, e muito freqüentes na cardiopatia crônica chagásica.
(Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 551)

Outro aspecto enfatizado era a incidência da CCC     por faixa etária.
A partir dos dados coligidos em Bambuí, Dias, Laranja e Nóbrega (1945)
confirmam que, diferentemente de outras cardiopatias, esta atingia, con-
forme Chagas já havia indicado, sobretudo indivíduos jovens, entre 10 e
45 anos. Destes, a maioria não ultrapassava os 55 anos de vida. Também
neste caso, trata-se de um enunciado que teria implicações importantes
nas representações e significados atribuídos à doença junto ao público
mais amplo: a enfermidade atingia as pessoas em idade produtiva. Se-
guindo o mesmo raciocínio usado para os indivíduos assintomáticos, os
autores salientam que, em confirmação ao alerta de Chagas, “o prognós-
tico desta cardiopatia é sempre grave” (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945:
555). Devido à persistência da ação do parasito sobre o coração, e não se
dispondo de tratamento para revertê-la, a tendência era o aparecimento
de insuficiência cardíaca, com progressiva deficiência funcional do cora-
ção, o que podia levar à morte por assistolia (parada cardíaca). Ao final
do trabalho, foram sintetizados os traços fundamentais deste novo recor-
te da doença de Chagas. Dos traçados da eletrocardiografia emergia a
imagem de uma doença crônica que, mesmo sem sintomas aparentes,
acaba por comprometer o sistema cardíaco, incidindo, sobretudo, em
indivíduos jovens, na idade produtiva, e cuja evolução é sempre grave e
se expressa por certas arritmias com padrão de ocorrência peculiar.

Nos anos seguintes, à medida que aumentava o número de casos
identificados pelo CEPMC, os cientistas reforçavam seus enunciados so-
bre o quadro eletrocardiográfico da CCC. Em 1946, Dias publicou um
pequeno trabalho analisando 254 casos da doença (Dias, 1946a). Enfatizou
tratar-se da mais numerosa casuística até então reunida numa mesma
região do país, e destacou que, dos 207 ECGs realizados, 97 haviam
manifestado alterações indicativas de lesão no miocárdio, com grande
incidência de distúrbios na condução do estímulo, sobretudo BRDs e
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bloqueios A-V, o que confirmava a descrição feita em 1945. Também em
1946, no II Congresso Interamericano de Cardiologia, realizado no Mé-
xico, Laranja, Dias e Nóbrega expuseram as informações referentes a
357 casos crônicos, dos quais 208 (58%) apresentaram traços de lesão no
miocárdio. Como nos trabalhos anteriores, os autores assinalaram a alta
freqüência de BRD – “a maior incidência deste distúrbio na patologia
cardíaca” (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948a: 51) – e dos graus mais
elevados de bloqueio A-V. A partir desta publicação os autores passariam
a dar ênfase a outro sinal que também havia se manifestado com alta
freqüência e se tornaria mais uma evidência sugestiva importante da
CCC: as extra-sístoles ventriculares, consideradas por Chagas a arritmia
mais característica da tripanossomíase americana crônica.

Em 1948, o CEPMC sistematizou os conhecimentos sobre a CCC
em seus aspectos clínico-eletrocardiográficos essenciais. Em outro gran-
de trabalho de revisão, com base na análise de mais de seiscentos casos da
doença, Laranja, Dias e Nóbrega (1948b) forneceram novos dados sobre
o que consideravam o quadro eletrocardiográfico específico desta
cardiopatia – “um dos mais variados e curiosos que se encontra em
cardiopatologia” (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948b: 506) –, apontando as
manifestações clínicas relacionadas. Segundo eles, as evidências dos ECGs
permitiam comprovar: “a expressão clínica por excelência da
esquizotripanose crônica é a cardiopatia. Portanto, as manifestações des-
ta orientarão o diagnóstico clínico” (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948b:
511; grifo dos autores).43 Nas     conclusões, ficava assim estabelecida a siste-
matização das formas clínicas da tripanossomíase americana: “a) Forma
aguda; b) Formas crônicas: 1 – Forma indeterminada (cardíacos potenci-
ais), 2 – Forma cardíaca (cardiopatia crônica). Os autores não encontra-
ram no material estudado em Bambuí casos classificáveis como forma
nervosa crônica” (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948b: 519).44 O recorte do
esquema classificatório proposto por Chagas, fazendo com que dele per-
manecessem apenas os sinais cardíacos, foi o caminho pelo qual os pes-
quisadores do CEPMC produziriam as condições para o reconhecimen-
to científico da entidade nosológica por ele descoberta.45
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Convencendo os que Ainda
Queriam Ver o Parasito

Ao mesmo tempo que estabeleciam a definição eletrocardiográfica
da CCC, os cientistas associados ao CEPMC desenvolveram outros argu-
mentos para sustentar a realidade/especificidade desta entidade clínica.
Como afirmou o próprio Laranja (1986), a principal dificuldade era que,
mesmo com as evidências eletrocardiográficas, alguns especialistas perma-
neciam céticos devido às dificuldades de demonstrar a presença do parasi-
to nas lesões observadas no coração dos pacientes crônicos. Nos casos au-
topsiados, o exame, muitas vezes, identificava os efeitos da ação do T. cruzi
no órgão, mas não o próprio parasito, prejudicando a aceitação do diag-
nóstico fundado nos critérios clínico-eletrocardiográficos e no teste
sorológico. Era o mesmo problema enfrentado por Chagas: como provar a
positividade do caso na ausência do parasito? Nas palavras de Laranja:

Se a gente não demonstrava o parasito, eles achavam que não
era [CCC], que podia ser devido a uma outra causa, uma miocardite
crônica de outra natureza. (...) A dificuldade era tal para a gente
encontrar o parasito em certos casos que o Departamento de Ana-
tomia Patológica [de Manguinhos] colocou um técnico só para fa-
zer cortes e procurar o parasito. E levava semanas, até meses, traba-
lhando naquilo. Às vezes só depois de seiscentos, oitocentos cortes, é
que se encontrava o parasito (...). (Laranja, 1986: fita 5, lado B)46

Para contornar esta dúvida, os cientistas enfatizavam os aspectos
epidemiológicos, a confiabilidade dos métodos laboratoriais de diagnós-
tico e as evidências de natureza experimental para os dados clínicos. A
primeira destas estratégias foi mostrar que o padrão eletrocardiográfico
detectado entre os casos reunidos em Bambuí era encontrado em outros
grupos de população em áreas endêmicas. Para isso, passaram a realizar
inquéritos entre indivíduos não previamente selecionados. Como dizia
Laranja (1978), mais importante do que uma casuística elevada em ter-
mos absolutos era estabelecer ‘percentuais’ que pudessem fixar a idéia da
alta incidência da CCC.

Dois inquéritos importantes foram realizados. Em 1947, Dias, La-
ranja e Pellegrino examinaram 312 indivíduos entre trabalhadores da Rede
Mineira de Viação e suas famílias. Ao realizar     o ECG nos que tiveram
reação sorológica positiva para a infecção chagásica e também naqueles em
que o teste foi negativo, os cientistas comprovaram “importantes
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diferenças na incidência e no tipo de alterações do traçado nos dois gru-
pos” (Dias, Laranja & Pellegrino, 1948: 412). No grupo negativo, apenas
3,5% apresentaram alterações no miocárdio, ao passo que no grupo posi-
tivo o percentual foi de 32,5%, sendo que 73,5% destas alterações eram
constituídas de distúrbios da condução, especialmente o BRD. O fato de
estarem analisando uma população não selecionada, além de constituir
uma metodologia inovadora que seria recomendada como modelo a par-
tir de então, era mais um fator persuasivo para a tese quanto à “impor-
tância da doença de Chagas na etiologia de cardiopatias crônicas em área
infestada por triatomíneos” (Dias, Laranja & Pellegrino, 1948: 413). O
inquérito da Rede Mineira de Viação, apresentado em 1949 na Primeira
Reunião sobre Doença de Chagas promovida pela Repartição Sanitária
Pan-Americana na Argentina (Laranja, Dias & Pellegrino, 1950), foi pio-
neiro também por utilizar o método eletrocardiográfico como critério de
investigação epidemiológica. Como dizia Laranja (1986: fita 5, lado B),
“o eletrocardiógrafo foi usado como instrumento de avaliação de um
problema de saúde pública talvez pela primeira vez”.

Outro inquérito foi realizado, em 1948, no Hospital da Santa Casa
da Misericórdia de Belo Horizonte. Entre os 181 internos examinados,
sem seleção prévia, cerca de 20% apresentaram provas sorológicas positi-
vas para a doença. Destes, 52% tinham cardiopatia, com traçados muito
semelhantes ao padrão descrito pelo CEPMC. Os cientistas concluíram
que “em conjunto, estes resultados confirmam a importância de certas
alterações eletrocardiográficas (...) no diagnóstico da forma crônica da
doença de Chagas” (Pellegrino & Borrotchin, 1948: 446), bem como a
tendência de estas alterações incidirem sobre indivíduos jovens. O inqué-
rito, portanto, comprovava os dados produzidos em Bambuí e demonstra-
va que a doença de Chagas era o principal fator etiológico de problemas
cardiovasculares nas áreas endêmicas. Desse modo, os autores reivindi-
cavam que a CCC figurasse como um elemento etiológico específico entre
os critérios de diagnóstico definidos pela New York Heart Association.

A ênfase discursiva nos números e nos percentuais decorrentes das
pesquisas do CEPMC seria uma constante nos trabalhos de Dias, especi-
almente naqueles em que se enfatizavam o impacto social da doença e a
necessidade de providências por parte das autoridades sanitárias, como
a realização de uma campanha de profilaxia. Em artigo de 1949, ele
indicou que das 2.084 reações sorológicas feitas até então por pesquisa-
dores em Minas, São Paulo e Goiás, 959 (45%) haviam sido positivas para
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a infecção chagásica, o que confirmava que “em cerca de metade dos casos
há probabilidade da existência de lesão miocárdia, e que a outra metade é
constituída de indivíduos sujeitos a neles se instalar com o tempo a
cardiopatia esquizotripanósica (cardíacos potenciais)” (Dias, 1949b: 218).
O ‘alerta’ vinha como complemento necessário aos números apresentados:

Atentai bem na trágica eloqüência destas cifras, senhores médi-
cos rurais. Atentai nelas bem, senhores sanitaristas, a quem cabe a
grave responsabilidade de zelar pela saúde do nosso povo. Procurai
agora avaliar a significação da infecção chagásica como fator de
primeira grandeza entre os que concorrem para arruinar a saúde
do homem rural, reduzindo-lhe a capacidade produtora (...). (Dias,
1949b: 681-682)

Embora reiterassem que a casuística produzida, somente na região
de Bambuí e adjacências, era a mais expressiva até então no país (sendo
bem mais elevada do que a referida por Chagas e todos os outros pesqui-
sadores brasileiros), Dias e seus colaboradores reconheciam que, em ter-
mos absolutos, os números permaneciam insuficientes a fim de expressar
a real magnitude da endemia.47 Assim, eles se esforçavam em convencer a
sociedade, especialmente os médicos e os responsáveis pelas políticas de
saúde, de que os percentuais gerados pelos inquéritos eram os números
que efetivamente deveriam ser levados em consideração para dimensionar
a importância médico-social do problema. Na trajetória de uma doença
cujas cifras haviam sido motivo de tantas polêmicas, o recurso a números
expressos em porcentagens era uma forma particularmente eficaz de se
lhes imprimir poder de persuasão. Na ausência de um mapeamento sis-
temático e extensivo a outras regiões do país, eles passavam a ser veicula-
dos como a representação de uma ‘tendência’.

Além do argumento epidemiológico proporcionado por estes in-
quéritos, outra estratégia importante de convencimento foi afirmar
reiteradamente que, graças ao aperfeiçoamento da técnica da RFC obtido
com as pesquisas de Muniz e Freitas (1944a, 1944b) em Manguinhos, este
teste sorológico constituía um instrumento seguro para diagnosticar ca-
sos crônicos da doença, complementando os critérios clínico-
eletrocardiográficos. Dias e seus colaboradores enfatizavam que este pro-
cedimento de diagnóstico era um método de grande confiabilidade e
praticidade para ser utilizado em inquéritos como os da Rede Mineira de
Viação. Assim, afirmavam os cientistas, se muitas vezes não era possível
encontrar diretamente o parasito, já se podia confiar nos ‘rastros’ de sua



394

presença, revelados pelas reações imunológicas. Diziam: “Em um caso
suspeito de esquizotripanose é à reação de fixação de complemento que
costumamos recorrer em primeiro lugar para esclarecimento etiológico”
(Laranja, Dias & Nóbrega, 1948b: 513).

Outro argumento que traria especial poder persuasivo aos enunci-
ados do CEPMC sobre a especificidade da CCC, confrontando as dúvi-
das dos que reivindicavam a presença do parasito como único critério
diagnóstico definitivo, foi de ordem experimental. Pellegrino (1946, 1947)
conseguiu reproduzir em cães, depois de inoculá-los experimentalmente
com o T. cruzi, uma cardiopatia crônica cujas características
eletrocardiográficas, radiológicas e clínicas eram as mesmas encontradas
nos seres humanos.48 A importância desta infecção experimental residia
no fato de que tornava possível correlacionar um determinado quadro
clínico e eletrocardiográfico com a presença do parasito: mesmo que ele
não viesse a ser identificado no organismo do cão, nem mesmo por meio
de exame em necropsia, não se podia duvidar de sua presença, uma vez
que os cientistas o haviam inoculado. Assim, o “testemunho irrecusável da
experimentação” (Dias, 1949a: 683) vinha reforçar os enunciados dos que
pretendiam mostrar que certas características clínicas constituíam elemen-
tos suficientemente específicos para garantir o diagnóstico e a ‘realidade’
da doença de Chagas em sua forma crônica. Os argumentos da clínica
conquistavam, desse modo, uma importante vitória no próprio domínio
do laboratório, conforme suas regras e seus protocolos mais clássicos.

Provas para os Enunciados do ‘Mestre’:
novo enquadramento para a tradição

Em 1948, os cientistas do CEPMC consideraram sistematizadas as
características essenciais da cardiopatia chagásica crônica. Citando a pas-
sagem em que Yorke (1937) dissera que, se isso fosse alcançado, a doença
de Chagas se constituiria de fato num problema médico-social de grande
magnitude, eles concluíram:

A experiência adquirida nestes últimos anos em Bambuí, onde
temos acompanhado numerosos casos, trouxe-nos a convicção de
que a esquizotripanose crônica encontra expressão clínica essenci-
almente em uma cardiopatia bem definida em seus caracteres
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anátomo-patológicos, clínicos, radiológicos e eletrocardiográficos,
permitindo-lhes individualização segura. (Laranja, Dias & Nóbrega,
1948b: 476-477)

Em revisão publicada sobre a CCC, Laranja (1949: 606, 644) sinte-
tizou o papel do CEPMC no que considerou o marco de uma nova fase
na “história acidentada” da doença de Chagas, a superar o “ceticismo
generalizado” que se impusera sobre a doença depois da fase inicial da
descoberta e dos primeiros estudos de Chagas e seus colaboradores.

A descrição de um quadro eletrocardiográfico com caracteres
particulares em um grupo numeroso de casos de esquizotripanose
crônica, a revisão dos caracteres clínicos da cardiopatia crônica da
moléstia de Chagas, com extensa confirmação dos achados descri-
tos por Chagas, a reprodução de uma cardiopatia com caracteres
clínicos e eletrocardiográficos semelhantes em animais experimen-
talmente infectados com o S. cruzi, afora os fatos de ordem
anatômica já conhecidos desde os estudos iniciais de Chagas e seus
colaboradores, colocaram esta cardiopatia em posição de entidade
clínica de realidade indiscutível e imprimiram às suas manifesta-
ções importância especial no diagnóstico clínico da esquizotripanose
crônica. Além disso, os progressos recentes no estudo da sorologia
da moléstia de Chagas vieram facilitar consideravelmente o reco-
nhecimento dos casos de infecção crônica. Por outro lado, uma
soma apreciável de dados recentes justificam atribuir-se a esta
cardiopatia importância considerável, em extensas regiões rurais,
e grande interesse por este problema começa a manifestar-se nos
meios clínicos de nosso país. (Laranja, 1949: 654-655; grifo meus)

O sentido fundamental que os pesquisadores do CEPMC atribuí-
am a seu trabalho era ter produzido ‘provas’ que corroboravam os enun-
ciados de Carlos Chagas. Em vários dos seus textos, encontram-se decla-
rações desse tipo. Segundo eles, entre os fatores determinantes neste pro-
cesso, estava a possibilidade que tiveram de acompanhar, em Bambuí,
um grupo expressivo e diversificado de casos crônicos, de maneira siste-
matizada, com a realização de exames periódicos, de modo a formar uma
idéia de conjunto sobre a evolução da doença e sobre o desenvolvimento
de suas manifestações, “ponto essencial à compreensão da clínica da in-
fecção chagásica” (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948b: 478). Além disso,
Laranja destacou o recurso a técnicas e a aparelhos bem mais sofisticados
dos que os disponíveis ao tempo de Chagas.
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A análise dos distúrbios do ritmo cardíaco era, então, feita por
Chagas pelo registro dos batimentos cardíacos (choque de ponta)
e dos pulsos jugular e radial com o polígrafo de Jacquet. Os méto-
dos de semiótica do coração usados na época eram insuficientes
para esclarecimentos de muitos distúrbios da condutibilidade e só
recentemente, com as estatísticas baseadas em elevado número de
casos estudados eletrocardiograficamente em Bambuí, pôde esta-
belecer-se a verdadeira incidência dos distúrbios de condutibilidade
(...). (Laranja, 1949: 609)49

Assim, os cientistas do CEPMC não apenas produziam novos co-
nhecimentos sobre a CCC, mas também uma determinada forma de se
qualificar o sentido histórico de sua atuação: eles teriam reunido as con-
dições técnicas capazes de revelar uma realidade já descrita por Chagas e
que jazia encoberta por dúvidas. Haviam feito ‘justiça’ àquela obra que se
apresentara, desde o início, como a maior das ‘glórias de Manguinhos’ e
da ciência nacional. Esta interpretação seria corroborada por médicos
que, posteriormente, destacaram a contribuição de Bambuí para a reno-
vação do interesse pela doença e para a superação da chamada ‘fase de
descrédito’, instaurada pelas críticas na Argentina e na Academia Nacio-
nal de Medicina (ANM).50

A perspectiva de história da ciência adotada no presente trabalho
apresenta as seguintes questões para uma reflexão sobre tal processo: a
contribuição dos cientistas de Bambuí foi simplesmente ter produzido,
mediante recursos técnicos mais sofisticados, provas mais convincentes
para os enunciados originais de Chagas? Por que estas provas foram
convincentes? A doença definida em Bambuí tinha os mesmos contornos
da doença descoberta e estudada em Lassance?

A importância do trabalho do CEPMC para a validação dos enun-
ciados de Chagas e para a definição da especificidade clínica da
tripanossomíase americana deve ser compreendida não como evolução
linear e progressiva a partir dos conhecimentos produzidos por Chagas
e seus colaboradores, mas como algo que se viabilizou mediante certas
diferenças substantivas em relação àquela fase de construção/definição da
doença. Este foi um processo em que os recursos cognitivos para operar
tais diferenças foram proporcionados com base em condições e em proces-
sos sociais também específicos e distintos. Se Dias, Laranja e seus colabo-
radores produziram condições para imprimir legitimidade a certas
formulações de Chagas, isto se deu justamente porque impuseram à
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pesquisa sobre a doença um novo formato e a enquadraram mediante
outros esquemas conceituais e sociais.

O próprio Laranja fornece elementos para esta interpretação. Se-
gundo ele, o trabalho desenvolvido em Bambuí representou uma mu-
dança na “orientação de pesquisa” subjacente aos estudos de Chagas e
seus colaboradores, num processo que qualificou como passagem do “pe-
ríodo parasitológico” para o “período clínico” de investigação sobre a
doença (Laranja, 1986: fita 5, lado A). Na primeira fase, a pesquisa se
encontrava referida fundamentalmente ao domínio da parasitologia, tan-
to em termos disciplinares quanto no que se referia ao perfil daqueles
que a realizavam (entre os quais o próprio Chagas). Uma implicação
direta disso era que a própria idéia da doença como categoria específica
dependia inescapavelmente da demonstração da presença do parasito.
Mediante o enquadramento da parasitologia, a existência da doença como
categoria real e particular era dada fundamentalmente pelo T. cruzi. A
decisão do diretor do IOC, Henrique Aragão, e de Dias de investir na
pesquisa clínica das formas crônicas, recorrendo a um profissional como
Laranja para enfrentar o desafio de conferir credibilidade ao diagnósti-
co clínico, significou uma mudança em relação a esta orientação. O rela-
to do cardiologista expressa as implicações que esta mudança traria para
os meios e as operações de percepção e de definição da doença. Diferen-
ciando-se dos que só admitiam a positividade dos casos quando houvesse
verificação parasitária, ele afirmou:

(...) eles estudaram a fase aguda, com outra metodologia, com
outro conceito da doença. Não era a mesma coisa que nós. Eu
encarava a doença como uma cardiopatia crônica, sem o parasito.
O que me interessava era ver os caracteres dessa cardiopatia para
ver se aquela exteriorização clínica era diferente, se me permitia
distingui-la de outras cardiopatias. Esse é que foi o problema mai-
or. (Laranja, 1986: fita 5, lado A; grifos meus)

O trabalho do posto de Bambuí, graças, sobretudo, à atuação
de Francisco Laranja, colocou a pesquisa sobre a doença de Chagas sob
outro esquema classificatório e outros recursos cognitivos, referidos a
outro domínio profissional e disciplinar. Embora o parasito continuasse a
ser elemento fundamental, o que definia a tripanossomíase americana era
um determinado quadro clínico, materializado como cardiopatia crônica.
Era exatamente este novo desenho que a transformava num problema ca-
paz de interessar não apenas os especialistas no domínio da medicina tro-
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pical ou da parasitologia, mas o universo mais amplo dos médicos, do-
tando-a de maiores possibilidades de ser reconhecida publicamente como
problema relevante no âmbito da saúde pública. Nesse sentido, a posição
profissional de Laranja como cardiologista respeitado foi um elemento-
chave não apenas pelo instrumental cognitivo que tornou possível este
novo enquadramento, mas também no que se refere ao poder de persua-
são assumido por seus enunciados junto a esta audiência específica dos
médicos. Como dizia Laranja (1978: 11), ele não era um pesquisador, no
sentido em que o eram os cientistas de Manguinhos; era um “pesquisa-
dor attaché, assim meio clandestino”, “um pesquisador clínico essencial-
mente”.

A possibilidade desta nova orientação se deu não como decorrên-
cia ‘natural’ da vontade e do empenho dos cientistas em dar prossegui-
mento ao trabalho de Chagas, ou seja, como um caminho racional,
inexorável, para solucionar os ‘quebra-cabeças’ da doença, mas em virtu-
de de um projeto institucional específico, viabilizado, por sua vez, por
condições histórico-sociais particulares. Foi graças à importância e ao
sentido que a direção do IOC conferiu às pesquisas voltadas para a
profilaxia das doenças endêmicas, em conformidade com o ambiente de
otimismo, no cenário internacional e no Brasil, em relação às perspecti-
vas do desenvolvimento e à luta contra as doenças, que o CEPMC teve as
condições institucionais, políticas e sociais para realizar pesquisas clíni-
cas sistemáticas sobre a tripanossomíase.51 Assim, se houve uma decisão
de tomar novo caminho de pesquisa sobre a enfermidade, ela se deu não
em razão de uma lógica interna inerente e inevitável ao avanço do conhe-
cimento, mas por meio de uma dada orientação sobre o lugar e a identida-
de social que a ciência praticada em Manguinhos deveria assumir naquele
momento histórico. A produção das ‘provas’ que permitiriam enxergar a
doença sob certos traços específicos não foi uma conseqüência necessária
do fato de se ter melhores instrumentos técnicos para vê-los, mas se tor-
nou possível porque, em conformidade com aquele projeto institucional,
decidiu-se reconfigurar aquele tema de pesquisa como problema essenci-
almente médico. A eletrocardiografia utilizada por Laranja não foi a cau-
sa deste novo retrato da doença, mas uma conseqüência do projeto de
construí-lo. As fronteiras cognitivas que o grupo de Bambuí imprimiu à
CCC como um evento clínico regular, uma realidade clínica coerente e
clara, materializada ‘objetivamente’ nos traços do ECG, expressam a
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realidade social deste projeto, os valores e os interesses que ele articulava
e as estratégias adotadas para viabilizá-lo.

Como enfatizou David Bloor (1991), com base na formulação do
sociólogo Emile Durkheim acerca do caráter coercitivo da sociedade so-
bre as representações simbólicas e a produção do conhecimento, a natu-
reza social da atividade científica é dada na medida em que os arranjos
pelos quais os indivíduos classificam e dão sentido às coisas e às idéias
expressam os arranjos pelos quais eles se classificam e se posicionam
socialmente no mundo.

O estudo de Christopher Lawrence (1992) sobre o conceito de trom-
bose coronariana é um exemplo particularmente interessante de como a
idéia do framing disease proposta por Charles Rosenberg (1992c) é pas-
sível de diálogo estreito com os estudos sociais da ciência, tal como ex-
presso nas formulações de Bloor e dos seguidores do Programa Forte da
Sociologia do Conhecimento Científico. Ele fornece algumas chaves
intrepretativas bastante pertinentes ao caso aqui analisado, inclusive pela
proximidade entre os objetos, entidades clínicas supostamente ‘revela-
das’ pela eletrocardiografia. Lawrence parte da seguinte questão: os ma-
nuais de história da medicina afirmam que, somente a partir do final da
década de 1920, o infarto agudo do miocárdio, resultante da formação
de coágulos nas artérias do coração, passou a ser diagnosticado regular-
mente pelos médicos como entidade clínica definitiva e inquestionável: a
trombose coronariana. A pergunta tradicionalmente feita por estes histo-
riadores é: por que uma doença tão ‘óbvia’, cuja manifestação principal é
popularmente conhecida como ‘ataque do coração’ e que constitui uma
das principais causas de morte nas sociedades ocidentais, não foi ‘desco-
berta’ antes? Segundo o autor, a própria formulação da pergunta expres-
sa o anacronismo e outros limites das concepções tradicionalmente em-
pregadas nos estudos históricos sobre as doenças, como a suposição de
que estas constituem entidades não problemáticas, que podem ser apre-
endidas mediante linguagem objetiva, neutra, que corresponda de ma-
neira direta aos fenômenos da natureza. Conforme tal tradição
historiográfica, depois de um período de erros e/ou descrições parciais,
estas entidades são finalmente desvendadas e descritas definitivamente
por indivíduos notáveis. Assim, caberia ao historiador buscar os fatores
responsáveis por este ‘atraso’, derivado dos ‘erros’ ou das ‘crenças falsas’
daqueles que precederam esta descrição definitiva (Lawrence, 1992).
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Os relatos históricos tradicionais sobre a trombose coronariana ci-
tam a eletrocardiografia como chave essencial para a definição desta enti-
dade, inovação técnica que a sedimentou, separando-a de um conjunto
de outras afecções funcionais e circulatórias. Contrapondo-se a esta abor-
dagem, Lawrence afirma que o reconhecimento da trombose coronariana
como entidade clínica específica não foi o produto necessário do pro-
gresso na competência cognitiva e técnica dos médicos com o intuito de
‘decifrar’ a realidade natural de certos distúrbios cardiológicos, mas sim
o resultado de longo processo de negociação, no qual o sentido conferi-
do aos traçados dos ECGs foi não o ‘desfecho’, mas um elemento também
sob disputa. O consenso sobre a existência e as características desta ‘rea-
lidade’ foi construído a partir dos interesses sociais e cognitivos de médi-
cos norte-americanos que queriam transformar a cardiologia em uma
especialidade diferenciada e reforçar os espaços institucionais da medici-
na dita acadêmica. Segundo Lawrence (1992: 53):

In defining coronary thrombosis as a ‘definite and material’
disease these clinicians were also defining their own social identity.
The demarcation of coronary thrombosis was a means of signaling
their own medically elite status.52

Remetendo-se aos princípios estabelecidos por Bloor, o autor de-
fende a concepção de que a apreensão e a classificação dos fenômenos
físicos, dos objetos da natureza, dependem das categorias e das conven-
ções de que os atores dispõem para organizar sua própria experiência
destes fenômenos, que no caso em questão constituem os sintomas e os
sinais clínicos relacionados a certas desordens do coração. Os processos
de negociação e de produção de consenso sobre uma dada realidade
natural dizem respeito, portanto, à formação de acordos sobre o uso
destas categorias e convenções. Assim, afirma Lawrence (1992), a defini-
ção clínica da trombose coronariana foi um processo complexo no qual
certos clínicos buscaram convencer seus colegas a reclassificar sua clínica
experiência de outro modo. Foi com base nesta reclassificação que a trom-
bose coronariana, antes definida como um ‘estado patológico’ associado a
causas e a processos funcionais variados, foi elevada ao estatuto de ‘doen-
ça’, entidade clínica específica, constituindo-se, por sua vez, como novo
elemento classificatório para a experiência clínica. Esse é o sentido em
que se pode dizer que ela foi ‘construída’: “Coronary thrombosis was not
‘discovered’ or ‘described’, in the commom medical sense of the words,
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but was ‘made’ by clinicians gradually coming to agree on the conventions
defining the entity whose existence they affirmed”     (Lawrence, 1992: 67).53

Lawrence partilha também das abordagens recentes da história so-
cial e da sociologia da ciência no que diz respeito ao questionamento das
fronteiras tradicionalmente estabelecidas entre os espaços ‘internos’ e ‘ex-
ternos’ da atividade científica (Shapin, 1982b). Ele chama a atenção para
o fato de que este processo coletivo de negociação – expressão da nature-
za social da atividade científica – envolve não apenas atores e domínios
próprios ao mundo da ciência, mas também outros espaços e grupos
sociais, que participam ativamente do empreendimento da ciência, no
que se refere à construção e à certificação dos conteúdos dos fatos cientí-
ficos. Em conformidade com tal perspectiva, argumento que o processo
de certificação da CCC como traço primordial da tripanossomíase ameri-
cana se deu não apenas no âmbito da produção de novos elementos
cognitivos para aquela entidade, estabelecidos mediante os esquemas
classificatórios particulares da pesquisa clínico-cardiológica, mas ocor-
reu, ao mesmo tempo, pela capacidade que os cientistas tiveram de con-
vencer seus colegas, médicos e cientistas (e também os não especialistas),
a aceitarem seus enunciados como evidências da ‘realidade’ que preten-
diam construir: uma doença clinicamente individualizada e importante
do ponto de vista médico-social.54 Se os cientistas do CEPMC tornaram
reconhecidos certos enunciados de Carlos Chagas, eles o fizeram na medi-
da em que, recolocando-os sob o enquadramento da clínica, proporciona-
ram condições para que tais enunciados circulassem para além do mundo
restrito dos especialistas na doença, levando-os ao domínio cognitivo – e
também social – dos médicos e de outros grupos e espaços sociais.

Adotar tal perspectiva não significa confrontar a interpretação dos
atores históricos que participaram desse processo (corroborada por no-
vas gerações de médicos e cientistas a partir de então), para os quais o
empreendimento do CEPMC teve um sentido primordial de comprova-
ção do trabalho do ‘mestre’. Tal interpretação é parte do objeto aqui
analisado. A idéia de uma continuidade em relação à obra de Chagas, sob
a ótica daqueles atores, conferia identidade e sentido científico e político
ao seu projeto como médicos e cientistas. Esta associação era essencial
para os que pretendiam reproduzir aquela tradição, que era – e continua
sendo – emblemática não apenas da ciência praticada em Manguinhos,
mas da própria ciência nacional.
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Além disso, o próprio caminho que levou a uma reconfiguração no
quadro clínico erigido por Chagas foi estabelecido a partir do reconheci-
mento de que havia problemas e impasses a serem superados no processo
de certificação desta entidade nosológica. A compreensão de que se esta-
va comprovando e ampliando a obra do descobridor da doença foi, por-
tanto, fundamental para que se pudesse operar o seu re-enquadramento,
num processo em que elementos de continuidade e de descontinuidade
foram faces articuladas do mesmo projeto: garantir não apenas a repro-
dução daquele campo de pesquisa, mas dos significados institucionais,
políticos e sociais a ele atribuídos com base no seu objeto mais represen-
tativo.

À semelhança de Chagas, os pesquisadores associados ao CEPMC
se movimentariam para além das fronteiras do laboratório, empenhados
em convencer a todos de que esta era a ‘doença do Brasil’. Ainda que sob
um novo desenho, ela permaneceria sendo propagada como tema reves-
tido de significados para a sociedade e emblema do projeto que a ciência,
em seus compromissos com a saúde pública, tinha a apresentar para a
nação.

Notas
1 Estas duas técnicas não se mostrariam satisfatórias. Para a aplicação de gases tóxicos,

como o ácido cianídrico, a cafua era envolta numa cobertura plástica e fumigava-se
o gás em seu interior. Estas e outras experiências foram fotografadas, pelo próprio
Emmanuel Dias, em mais um indício da importância que concedia ao ato de docu-
mentar todos os pormenores do trabalho do posto. Tais fotografias encontram-se
no rico acervo iconográfico do Fundo Centro de Pesquisas René Rachou, Seção
Posto Avançado de Pesquisas Emmanuel Dias (doravante FCPqRR/SPAPED. Algu-
mas imagens constam do relatório publicado em 1945 e outras foram usadas em
publicações para divulgar a doença e o trabalho do Centro de Pesquisa e Profilaxia
da Moléstia de Chagas (CEPMC) (Dias, 1945, 1946c).

2 Carta de Emmanuel Dias a Henrique Aragão. Bambuí, 26 de julho de 1944. FCPqRR/
SPAPED, caixa 15, maço 1.

3 Carta de Emmanuel Dias a Henrique Aragão. Bambuí, 26 de julho de 1944. FCPqRR/
SPAPED, caixa 15, maço 1. Interrogação do autor.

4 Citado por Emmanuel Dias em carta a Henrique Aragão. Bambuí, 8 de outubro de
1944. FCPqRR/SPAPED, caixa 22, maço 1.

5 “Parece pois inevitável que casos humanos de doença de Chagas venham a aparecer
e é muito provável que isso aconteça sob as condições de campo, em áreas de
treinamento de tropas e de manobras” – Tradução livre.
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6 Carta de A. Packchanian a Emmanuel Dias. [s.l.], 20 de janeiro de 1945. Na mesma
ocasião, Dias recebeu carta de um pesquisador da Universidade da Califórnia agra-
decendo o envio de separatas e pedindo que seu nome fosse incluído na lista
daqueles para quem Dias enviava seus trabalhos de entomologia médica. Carta de
Edward Steinhaus a Emmanuel Dias. Berkeley, 8 de janeiro de 1945. FCPqRR/
SPAPED, caixa 31, maço 2.

7 Carta de Emmanuel Dias a P. N. Annand. Bambuí, 3 de setembro de 1944. FCPqRR/
SPAPED, caixa 31, maço 2. Em novembro deste ano, num contexto de crescentes
interesses econômicos e políticos por parte dos Estados Unidos em relação aos
países latino-americanos, o Departamento de Agricultura deste país solicitou à
Fundação Rockefeller, que realizava ações de controle da malária no México, que
incluísse o DDT em seu programa. Como mostra Stapleton (1998), antes mesmo da
comprovação científica dos efeitos do produto na interrupção (ou pelo menos na
diminuição expressiva) da transmissão da doença nas localidades onde foi aplicado,
o programa produziu forte onda de euforia, tanto entre as autoridades locais – que
conseguiam benefícios políticos com os investimentos e as expectativas gerados por
aquela ‘bala mágica’ tão enaltecida internacionalmente – quanto entre a população
dos vilarejos rurais, satisfeita com um produto que matava não apenas os mosqui-
tos, mas outros insetos indesejáveis à vida doméstica, como moscas e baratas.

8 Carta de Emmanuel Dias a Cecilio Romaña. Bambuí, 3 de setembro de 1944.
FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2. Para um relato das experiências com o DDT,
ver Carta de Emmanuel Dias a Henrique Aragão. Bambuí, 8 de outubro de 1944.
FCPqRR/SPAPED, caixa 22, maço 1.

9 Neste estudo, Dias (1946b) apresenta os trabalhos do posto realizados até 31 de
dezembro de 1945.

10 O exemplo recorrentemente citado por Dias era o decreto que criou o Serviço de
Profilaxia Rural no estado do Paraná, em 1918, e estabeleceu normas para a profilaxia
da doença de Chagas. Entre elas, previa-se o compromisso do poder público de
realizar melhorias nas habitações rurais e de proibir a construção de “casas de tipo
primitivo, de paredes barreadas (paredes de sopapo) e de coberturas de capim”
(Dias, 1945: 95). Apesar de não ter sido posta em prática, a iniciativa era enaltecida
como modelo para o “controle legal” da doença (Dias, 1945: 93).

11 Além destes dois eixos do plano geral de profilaxia preconizado pelo posto, previa-
se ainda o combate aos portadores vertebrados do T. cruzi (os animais domésticos
e silvestres que funcionavam como reservatórios do parasito) e medidas de educa-
ção sanitária, especialmente nas escolas, com vistas a difundir entre a população
noções elementares sobre a doença e sobre como evitá-la (Dias, 1945).

12 Carta de Emmanuel Dias a Henrique Aragão. Bambuí, 4 de maio de 1946. FCPqRR/
SPAPED, caixa 31, maço 2.

13 Telegrama de Emmanuel Dias a Jadyr Britto, prefeito de Bambuí. Belo Horizonte,
14 de abril de 1947. FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 01. Carta de Emmanuel Dias
a Arimathéa Mourão. Bambuí, 30 de julho de 1947. FCPqRR/SPAPED, caixa 31,
maço 2.

14 Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas, Bambuí, Minas Gerais.
Informações sumárias relativas aos seus dois anos de funcionamento, apresentadas
ao Sr. Diretor do IOC, Dr. Henrique Aragão, por intermédio do Sr. Chefe da
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Divisão de Estudos de Endemias, Dr. Aristides Marques da Cunha, pelo Dr.
Emmanuel Dias, em fevereiro de 1946. FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 4. Ver,
neste arquivo, a série “Ensaios parasitológicos e terapêuticos”.

15 Em 1949, o diretor do Wellcome Laboratories of Tropical Medicine de Londres,
J. S. K. Bond, propôs a Dias que realizasse ensaios clínicos com uma nova droga que
vinha sendo testada em animais contra a infecção pelo T. cruzi. Citando carta
publicada na revista Nature, em 1946, em que eram mencionados testes com pro-
dutos ativos contra este parasito, Bond salientava que, desde então, os laboratórios
Wellcome vinham promovendo vários ensaios com este objetivo. Carta de J. S. K.
Bond a Emmanuel Dias. Londres, 24 de junho de 1949. FCPqRR/SPAPED, caixa
31, maço 2. Sobre as pesquisas com o T. cruzi destinadas a desenvolver drogas
contra a tripanossomíase e outras enfermidades, como o câncer, no contexto do
pós-II Guerra Mundial, ver Krementsov (2002).

16 José Pellegrino (1922-1977) nasceu em Passagem de Mariana, Minas Gerais. For-
mado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais (UMG), foi
médico do serviço sanitário desse estado entre 1947 e 1961, período no qual cola-
borou com o CEPMC. Professor da Faculdade de Medicina da UMG, desenvolveu,
além das pesquisas sobre doença de Chagas, importantes trabalhos sobre
esquistossomose. Foi pesquisador do Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, cria-
do em 1956 e que deu origem ao Centro de Pesquisas René Rachou, incorporado,
em 1970, à Fundação Oswaldo Cruz (Azevedo, Kropf & Hamilton, 2003).

17 Pellegrino entrou em contato com Dias em maio de 1946, solicitando amostras de
T. cruzi para infecção experimental em animais. Em dezembro, pediu-lhe o envio
do trabalho “Ensaio de profilaxia” (Dias, 1945) e outras referências bibliográficas
sobre o assunto. Cartas de José Pellegrino a Emmanuel Dias. Belo Horizonte, 20 de
maio e 27 de dezembro de 1946. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2. Carta de José
Pellegrino a Emmanuel Dias. Nova Era, 28 de fevereiro de 1947. FCPqRR/SPAPED,
caixa 31, maço 2.

18 Carta de Henrique     Aragão a Emmanuel Dias. Rio de Janeiro, 3 de março de 1947.
FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2.

19 Dias, Emmanuel. Resumo dos trabalhos em 1947. Bambuí, 12 de janeiro de 1948.
FCPqRR/SPAPED, caixa 29, maço 1.

20 Carta de José Pellegrino a Emmanuel Dias. Belo Horizonte, 7 de novembro de
1947. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2.

21 Carta de José Pellegrino a Emmanuel Dias. Belo Horizonte, 9 de novembro de
1947. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2.

22 Pelo fato de o gamexane não possuir ação repelente contra os insetos e, portanto,
não provocar o desalojamento destes de seus esconderijos, tornava-se necessário
um expurgo associado com pós à base de piretro. Porém, seu poder residual,
apesar de bem superior ao do DDT, decaía muito depois de um mês e sua toxicidade
não atingia totalmente as formas jovens e os ovos dos barbeiros, o que exigia a
repetição dos expurgos com um ou dois meses de intervalo. Tudo isso acabava por
aumentar os custos e a complexidade das operações (Dias & Pellegrino, 1948).

23 “(...) se tais lesões cardíacas são realmente características da doença de Chagas
crônica e podem ser diferenciadas de outras formas de miocardites, como a
provocada pela sífilis, é ainda uma questão aberta a dúvidas” – Tradução livre.
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24 “À primeira vista, parece que, de modo geral, a tripanossomíase americana pode de
fato ser responsável por boa parte de doenças cardíacas aparentemente tão comuns
em certas áreas endêmicas do Brasil, Uruguai e Argentina, e a causa de tantas
mortes prematuras. A forma cardíaca crônica da doença pode ser a seqüela de uma
infecção aguda na infância ou a conseqüência de repetidas infecções durante a
vida. Se isso vier a ser comprovado, então a tripanossomíase americana de fato
assumirá um significado patológico de primeira magnitude. Este é um tema que
obviamente requer, urgentemente, muito mais estudo” – Tradução livre.

25 Francisco da Silva Laranja Filho (1916-1989) nasceu em São Borja, Rio Grande do
Sul. Em 1935, iniciou o curso da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, transfe-
rindo-se para a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio
de Janeiro, onde se diplomou em 1940. Desenvolvendo pesquisas no IOC a partir
de 1944 sobre a doença de Chagas, foi nomeado diretor deste instituto em 1953,
deixando o cargo, em 1954, por ocasião do suicídio de Vargas. Retomou então suas
atividades no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Iapi) e assu-
miu a direção do Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência (Samdu),
onde permaneceria até 1961, quando se transferiu para a nova capital federal para
organizar os serviços médicos e de assistência hospitalar. Em 1971, tornou-se pro-
fessor titular de cardiologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de
Brasília. Nesta década, retomaria suas atividades de pesquisa clínica sobre a doença
de Chagas na então criada Fundação Oswaldo Cruz (Laranja, 1986).

26 Naquela época, a cardiologia era exercida geralmente pelo clínico geral. A realiza-
ção no Iapi, em 1939, de um concurso específico para a área de cardiologia, pelo
qual foi contratado o professor Magalhães Gomes, foi, segundo Laranja (1986: fita 4),
um importante passo para o reconhecimento oficial da especialidade.

27 Naquela ocasião, Laranja já havia sido efetivado, mediante concurso em 1941, como
médico do Iapi (Laranja, 1986: fita 5, lado A).

28 Sobre a história da cardiologia no Brasil, ver Leme (1981), Reis (1986) e Rassi
(2001).

29 A Faculdade de Ciências Médicas, criada em 1936, foi incorporada, em 1950, à
então criada Universidade do Distrito Federal. Capriglione tornou-se titular de
uma das cadeiras de Clínica Médica da Faculdade Nacional de Medicina ao final da
década de 1940. Benchimol publicou vários trabalhos sobre a forma cardíaca
crônica da doença de Chagas na década de 1950.

30 Medeiros (Capriglione & Benchimol, 1941: 3) diz que o primeiro eletrocardiógrafo
a ser utilizado no Brasil foi por ele instalado no Laboratório de Psicologia Experi-
mental do Hospital Nacional dos Alienados. Tal informação contrasta com a que
teria sido fornecida por Magalhães Gomes a Cid Abreu Leme, segundo a qual
caberia a Chagas a prioridade da introdução do eletrocardiógrafo no país (Leme,
1981: 179).

31 Desde a inauguração, em 1926, da cadeira de medicina tropical na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ), o ensino da tripanossomíase americana pas-
sou a ser dado no âmbito das disciplinas relacionadas à parasitologia, o que certa-
mente contribuiu – contrariamente ao que Chagas desejava – para o afastamento
entre o tema e o domínio da clínica médica (Chagas Filho, 1993).
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32 As principais causas de cardiopatias eram a hipertensão, a arterioesclerose, o reu-
matismo e a sífilis.

33 Em início de 1947, a direção do IOC faria uma requisição oficial ao Iapi para que
Laranja fosse posto à disposição de Manguinhos, de forma a dedicar-se integral-
mente aos trabalhos sobre a doença de Chagas. Ofício de Henrique Aragão ao
presidente do Iapi, 7 de agosto de 1947. Fundo Instituto Oswaldo Cruz, Seção
Direção, Cópias de Ofícios (doravante FIOC/SD/CO), ofício n. 936. O Fundo Fran-
cisco Laranja, sob a guarda da COC/Fiocruz, guarda vários eletrocardiogramas
realizados por ele em indivíduos de Bambuí, além de alguns registros de suas
pesquisas nas décadas de 1940 e 1950. O arquivo, todavia, é formado fundamental-
mente por documentos relativos às suas investigações sobre a doença na década de
1970, na Fiocruz.

34 Ver, no arquivo do posto (FCPqRR/SPAPED), a série “Acompanhamento clínico”.
35 A este respeito, Dias relatou, em 1946: “Durante nossas estadias no Centro acorrem

ali diariamente dezenas de pessoas, atraídas pela consulta e distribuição de remédio
gratuitas. Milhares de amostras de medicamentos têm sido fornecidas; conseguimo-
las com colegas do Rio e de Belo Horizonte e também dos próprios laboratórios
(...). Graças a este recurso temos podido examinar pacientes das mais longínquas
paragens do município de Bambuí e de outros municípios próximos (Luz, Córrego
Dantas e outros). À custa da experiência auferida, é possível uma adequada seleção
dos pacientes pelo exame clínico, o que muito contribuiu para um rápido e cons-
tante acréscimo de nossa casuística.” Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de
Chagas, Bambuí, Minas Gerais. Informações sumárias relativas aos seus dois anos
de funcionamento...”, FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 4.

36 Carta de Emmanuel Dias a Henrique Aragão. Bambuí, 25 de março de 1944.
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 1. Dias foi pioneiro em utilizar, de modo sistemá-
tico, este método, proposto em 1914 por Emile Brumpt. Ver Dias (1940).

37 “The diagnosis of Chagas’ disease in the absence of trypanosomes in the peripheral blood is a
matter of great importance, and the more so since trypanosomes occur in the blood for so short
a period and in such scanty numbers. It is conceivable that the Machado reaction may prove
specific, and in this case it will assume that same importance in Chagas’ disease that the
Wasserman reaction has in syphilis. (…) The matter is obviously one which urgently demands
through investigation”. [“O diagnóstico da doença de Chagas na ausência de
tripanossomas no sangue periférico é um assunto de grande importância, especi-
almente porque os tripanossomas aparecem no sangue por um tão curto período
de tempo e em número muito escasso. É esperado que a reação de Machado possa
se provar específica, e nesse caso assumirá a mesma importância na doença de
Chagas do que a reação de Wasserman tem para a sífilis. (...) O assunto é claramente
dos que demandam, urgentemente, mais pesquisas” – Tradução livre] (Yorke,
1937: 295).

38 Muniz e Freitas (1944a, 1944b), utilizando o antígeno preparado segundo a técni-
ca de Davis, obtiveram melhores resultados na reação de fixação de complemento
em relação à técnica de Guerreiro e Machado (1913), que extraíam o antígeno de
frações de órgãos de animais infectados. O tema também mobilizava Dias, que, em
parceria com Romaña, desenvolveu uma técnica de preparo de antígeno alcoólico
para a RFC (Dias & Romaña, 1942). A RFC foi sendo progressivamente abandona-
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da à medida que surgiram técnicas mais modernas e de maior sensibilidade e
especificidade. Atualmente, ela não é recomendada, sobretudo em triagem em
bancos de sangue, uma vez que pode dar resultados falso-negativos. Os métodos
empregados no diagnóstico sorológico da infecção pelo T. cruzi são o teste Elisa
(ensaio imunoenzimático), a imunofluorescência indireta e a hemaglutinação. Para
comprovação parasitológica, recorre-se ao xenodiagnóstico, à hemocultura ou ao
PCR (polymerase chain reaction, técnica de biologia molecular).

39 Na década de 1950, quando a doença foi veiculada com maior sistematicidade nos
jornais em função da primeira campanha de profilaxia, seria comum recorrer-se a
esta imagem, já utilizada por Chagas. Ver FCPqRR/SPAPED, série “Jornais”.

40 Nos termos de Chagas, os distúrbios na formação do estímulo eram referidos como
distúrbios na excitabilidade do miocárdio.

41 Segundo os autores, uma dada alteração no batimento (desdobramento da segun-
da bulha no foco pulmonar), perceptível pela ausculta e indicativo de bloqueio
intraventricular, por sua alta freqüência nos casos observados em Bambuí, poderia
ser usado como “evidência presuntiva” da cardiopatia chagásica crônica, antes
mesmo da realização dos ECGs (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 529).

42 Os autores citam, como termo comparativo para reforçar esta hipótese, os percentuais
bem menores de incidência de bloqueios intraventriculares (de ramo direito ou de
ramo esquerdo) na casuística de autores estrangeiros e nos dados do serviço
de cardiologia do Iapi. Além disso, chamam a atenção para que, “na prática cardiológica
comum”, a incidência do bloqueio de ramo direito é aproximadamente igual à do
bloqueio de ramo esquerdo. “Ao contrário, nos numerosos casos de bloqueio intra-
ventricular verificados em nossos casos de miocardite crônica esquizotripanósica,
chama desde logo a atenção a peculiaridade de só serem eles representados por
curvas de BRD” (Dias, Laranja & Nóbrega, 1945: 541; grifos dos autores).

43 Todos estes trabalhos do CEPMC traziam numerosos traçados eletrocardiográficos,
além de imagens radiológicas, numa evidência de como tais "inscrições" (Latour,
2000), também já utilizadas por Chagas, sobretudo em seu trabalho com Villela em
1922, eram importantes como recurso persuasivo para os enunciados propostos.

44 Para a fase aguda, além do edema local, indicativo de ‘porta de entrada’, assinalado
por Romaña, os autores mantiveram os sinais descritos por Chagas, citando as
divergências que ainda persistiam sobre a natureza do edema generalizado, consi-
derado por este como mixedema de origem tireoidiana. É interessante notar que a
forma indeterminada, descrita originalmente por Chagas, em 1916, para abranger
os indivíduos com sinais leves, ou não aparentes, das síndromes hipotireoidiana,
nervosa e cardíaca, foi reformulada. Ela passava a contemplar apenas os casos
assintomáticos com perspectiva de evolução dos sinais cardíacos (Laranja, Dias &
Nóbrega, 1948b). Dos enunciados propostos por Chagas para a forma nervosa,
foram mantidos apenas os que diziam respeito aos fenômenos de meningoencefalite
nos casos agudos em crianças, sendo descartadas, a partir da década de 1960, suas
formulações sobre as síndromes nervosas crônicas.

45 Desde a morte de Chagas até este trabalho foram esparsos os estudos realizados
sobre a forma cardíaca crônica da doença de Chagas, tanto no Brasil como no
exterior. Ver Laranja (1949). Conforme Zabala (2007), na Argentina, processou-se,
a partir de meados da década de 1940, processo semelhante de ‘reconversão’ da



408

doença de Chagas em enfermidade crônica essencialmente cardíaca, em especial
mediante os estudos realizados por Cecilio Romaña no Instituto de Medicina
Regional da Universidade Nacional de Tucumán.

46 O próprio Salvador Mazza, que havia estudado a cardiopatia chagásica aguda,
manifestou, até seu falecimento em 1946, dúvidas sobre a forma cardíaca crônica
da doença, que considerava “entidade complexa e absolutamente ainda não bem
definida clinicamente, (...) [sendo] realmente grande a confusão reinante sobre a
sua natureza e o meio de comprová-la com segurança” (apud Laranja, 1949: 640-
641).

47 Em 1949, o CEPMC contava com cerca de 1.600 casos identificados da doença
(Dias, 1949a: 682). No ano anterior, Laranja, Dias e Nóbrega (1948b: 474) mencio-
naram 1.300 casos reunidos na Argentina pela Misión de Estudios de Patología
Regional Argentina (Mepra). Segundo Laranja (1949: 655), desde 1930 – quando
foram descritos os primeiros casos de cardiopatia crônica chagásica (CCC) no
Brasil sem ser na região de Lassance – até 1944 (inclusive), foram descritos 45 casos,
ao passo que, entre 1945 e 1948, o número já ultrapassava seiscentos. No exterior,
entre 1934 e 1948, foram descritos 134 casos. Contudo, ele observava: “Por esta
revisão da literatura, que acreditamos incluir a totalidade ou a quase totalidade dos
casos de forma cardíaca da esquizotripanose publicados fora do Brasil, pode-se
formar impressão errônea da freqüência desta forma clínica da doença de Chagas,
parecendo que ela constitui raridade, cujos casos quando diagnosticados merecem
um por  um  publicação” (Laranja, 1949: 631).

48 Antes do CEPMC, alguns autores haviam feito esta experiência, mas só havia sido
observado o desenvolvimento da cardiopatia aguda (ver Pellegrino, 1946, 1947).

49 O polígrafo realizava registros mecânicos (e não eletrocardiográficos) da atividade
do coração.

50 Ver, entre outros: Chagas Filho (1968, 1993), Dias (1988, 1998) e Prata (1999).
51 Além da infra-estrutura técnica e de pessoal proporcionada ao posto de Bambuí,

crucial para a realização de exames periódicos na população e para o acompanha-
mento sistemático de pacientes, e de outras condições para a pesquisa, as verbas
extras obtidas por Aragão junto ao Ministério da Educação e Saúde (MES) em
função do esforço de guerra garantiram a ampliação das instalações e o
reaparelhamento do Hospital Evandro Chagas, onde pacientes enviados de Bambuí
por Dias eram acompanhados por Laranja e por Nóbrega. Este hospital recebeu,
então, um novo aparelho de raios X e um novo eletrocardiógrafo. Ver IOC (1945,
1946), Ofício de Henrique Aragão a Clemente Mariani Bittencourt. Rio de Janeiro,
29 de janeiro de 1947, p. 22, FIOC/SD/CO, ofício 121.

52 “Ao definirem a trombose coronariana como doença ‘definitiva e material’ esses
clínicos estavam também definindo sua própria identidade social. A demarcação da
trombose coronariana foi um meio de indicar seu próprio status como elite médi-
ca” – Tradução livre.

53 “A trombose coronariana não foi ‘descoberta’ ou ‘descrita’ no sentido médico
comum destas palavras, mas sim ‘feita’ pelos clínicos que gradualmente chegaram
a um acordo sobre as convenções definidoras desta entidade cuja existência eles
afirmavam” – Tradução livre. Numa formulação que nos remete às colocações de
Bloor contra os que atribuem ao relativismo da sociologia da ciência uma posição
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radical idealista, Lawrence (1992) assinala que conceber a trombose coronariana
como uma entidade clínica que existe como parte de uma rede classificatória,
sustentada pelo interesse de um grupo particular, não significa afirmar que a
doença ‘não existe’, desprezando assim a experiência concreta dos pacientes ou
a efetividade do conhecimento e das práticas da comunidade médica. Segundo ele
(Lawrence, 1992: 54): “Pain, collapse or any other symptom is real and terrible
enough and the basic stuff of medical classification. But medical knowledge does
not simply sort out such events into preexisting natural categories. Medical
knowledge in general, and of heart disease in particular, exists because of its
constructed and interest character, no in spite of it”. [“A dor, o colapso ou quais-
quer outros sintomas são bastante reais e terríveis, e são os elementos básicos da
classificação médica. Mas o conhecimento médico não classifica tais eventos sim-
plesmente a partir de categorias naturais pré-existentes. O conhecimento médico,
em geral – e o que se refere às doenças cardíacas, em particular – existe na medida
em que foi construído e tem uma dimensão interessada, e não a despeito disso” –
Tradução livre].

54 Em seu estudo sobre a "revolução copernicana", Thomas Kuhn (1973) afirma que
a luneta de Galileu não forneceu provas da correção do esquema conceitual de
Copérnico, mas constituiu, naquele mundo renascentista, um poderoso instru-
mento de propaganda e de persuasão em torno do novo cosmos construído por tal
esquema.






