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Ao mesmo tempo que produziam novos conhecimentos sobre a
tripanossomíase americana, os pesquisadores do Centro de Estudos e
Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC), particularmente Emmanuel
Dias, engajaram-se numa ‘cruzada’ com o objetivo de disseminar publi-
camente a importância médico-social da doença e de conquistar, para o
projeto deste posto do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) em Bambuí, a adesão
de outros grupos e interesses sociais. Foi no âmbito desta mobilização, que
teria como principais aliados os chamados ‘médicos do Brasil Central’,
que os cientistas produziram as condições para que a doença, expressa
fundamentalmente na cardiopatia chagásica crônica, fosse aceita como
“entidade clínica de realidade indiscutível”, como afirmou Laranja (1949:
654). Tal mobilização também foi decisiva para que, em 1950, ela fosse
inserida na pauta da política de saúde pública do país, tornando-se, como
Chagas e os partidários do movimento sanitarista reivindicavam desde a
década de 1910, objeto de uma campanha de profilaxia.

A noção de que o processo de produção e certificação dos fatos
científicos transcorre mediante um movimento coletivo de negociação e
busca de consenso, que envolve distintos espaços da vida social, foi ado-
tada, entre outros autores, por Bruno Latour (2000: 194), especialmente
mediante o conceito de “associação de interesses”. É sob tal perspectiva
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que, como sugere o autor no título de seu livro, pretende-se, neste capítu-
lo, “seguir os cientistas sociedade afora”, de modo a observar as estratégias
e os recursos postos em ação por Dias e seus colaboradores para recolocar,
sob as condições históricas específicas da década de 1940, a doença de
Chagas como emblema de um projeto de desenvolvimento para a nação.

Se, durante a vida de Carlos Chagas, esta enfermidade foi ‘emoldu-
rada’ (Rosenberg, 1992c) de maneira indissociada, como fato científico e
social, o trabalho do CEPMC atualizaria este processo, mas com base em
novo arranjo: desta vez, a representação da tripanossomíase americana
como ‘doença do Brasil’ seria dada por meio de outra ‘moldura’, que a
instituía como entidade nosológica fundamentalmente cardíaca. Sua di-
mensão simbólica e seu impacto social seriam, assim, representados não
mais pelas deformações físicas e mentais associadas aos distúrbios
endócrinos e neurológicos – de grande efeito dramático pela saliência e
visibilidade de seus traços –, mas justamente por elementos que não se
faziam visíveis, e que, justamente por isso, seriam designados como par-
ticularmente ameaçadores: a perda de vitalidade, o cansaço e a
improdutividade, derivados da ação de um parasito que, como assinala-
vam os cientistas, ataca silenciosa e persistentemente o órgão central da
vitalidade humana e, a qualquer momento, produz a morte ou a
incapacitação de jovens trabalhadores rurais.

A partir desta imagem é que a doença descoberta por Chagas pas-
sou a servir de emblema para um país que, sobretudo a partir da Segun-
da Guerra Mundial, engajava-se no debate nacionalista em torno da idéia
de desenvolvimento e de superação do “círculo vicioso da doença e da
pobreza” (Winslow, 1955: 106). Este processo, iniciado na década de
1940, ganharia sua força simbólica mais evidente com a construção da
nova capital no coração do país. Ao mesmo tempo, ao proclamarem a
doença como símbolo não apenas dos ‘males’ do Brasil Central mas tam-
bém da medicina que ali se praticava, os cientistas do CEPMC garantiam
novos espaços para a reprodução institucional daquele objeto científico,
tanto no campo da pesquisa quanto no campo da saúde pública.

O Apelo aos Médicos

Desde a época do Serviço de Estudo das Grandes Endemias (Sege),
os cientistas buscavam atrair para o tema da doença de Chagas os interes-
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ses de outros grupos sociais, especialmente os médicos do interior.
A estratégia foi aprofundada na ocasião em que a direção do IOC come-
çou a pensar na criação do posto em Bambuí. Em junho de 1942, Dias
publicou um artigo em que esta intenção vinha estampada já no título:
“Apelo aos clínicos do interior para a colaboração no estudo da doença
de Chagas”. O texto trazia informações básicas sobre os principais indícios
da doença – existência de barbeiros nas casas e sintomas clínicos das fases
aguda e crônica – e orientava sobre como confirmar tais suspeitas median-
te técnicas elementares de observação do parasito no sangue, quando se
tratasse de casos agudos. Para os casos crônicos, informava-se sobre como
proceder à coleta do material necessário ao diagnóstico nos laboratórios
de Manguinhos. Escrito em linguagem simples, no texto eram apresenta-
das fotografias dos vários aspectos da doença, como o parasito, o inseto
vetor e o ‘sinal do olho’. Ao abordar as formas crônicas, além de salientar
que o “‘papo’ nada tem que ver com a tripanossomose”, o artigo sublinhava
que “a mais importante é a cardíaca”, associando os principais sintomas às
“sensações comumente designadas pelos pacientes como ‘vexame’ (também
‘avexame’ ou ‘avexume’), ‘baticum’, ‘canseira’” (Dias, 1942: 922). O enuncia-
do da forma cardíaca aparecia, assim, como o principal guia para a busca da
doença. Além do aspecto informativo, a perspectiva de conquistar a adesão
dos médicos locais era dada pela ênfase na idéia de que a enfermidade não
era mais assunto de especialistas, mas estava ao alcance de qualquer clíni-
co, inclusive daquele residente nas áreas rurais. Ou melhor: dependia
diretamente da colaboração destes profissionais.

Desde que os progressos realizados no estudo da doença de
Chagas facilitaram notavelmente o diagnóstico clínico desta infec-
ção (antigamente privilégio de raros investigadores), o grande im-
pulso dado ao conhecimento da mesma, até em países onde era
ignorada, foi em grande parte devido à valiosa colaboração dos
médicos que clinicam nas zonas de endemia. (...) São naturalmente
os clínicos do interior os que estão em melhor posição para depa-
rar com os enfermos, uma vez que possuam noções elementares
sobre a moléstia e se capacitem de que a doença de Chagas é extre-
mamente comum nas zonas infestadas por espécies domiciliares
de barbeiro. (Dias, 1942: 921; grifos do autor)

Se, por um lado, solicitava-se aos médicos rurais que enviassem ao
IOC material para investigação (como exemplares de barbeiros e amos-
tras de sangue), por outro, os pesquisadores prontificavam-se a facilitar
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tal colaboração. Forneceriam, por correio, lâminas para observação ao
microscópio, ampolas para coleta de sangue, caixas para o acondiciona-
mento de barbeiros, publicações especializadas e demais instruções ne-
cessárias (Dias, 1943).

Uma estratégia decisiva para a conquista do apoio dos médicos do
interior foi fazer com que eles vislumbrassem seus próprios interesses
nesta parceria com os cientistas. Os trabalhos de Dias anunciavam, assim,
o compromisso do IOC em encaminhar para publicação, nas principais
revistas médicas do país, os artigos em que tais clínicos descrevessem
casos da doença por eles registrados e/ou estudados. Antes mesmo da
publicação do ‘apelo aos clínicos’ (Dias, 1942), esta estratégia do Sege já
vinha produzindo resultados. Eram em geral textos curtos, em que os
clínicos faziam uma narrativa pessoal de como havia sido despertado seu
interesse pela doença (via de regra, agradecendo aos técnicos do IOC
pelo estímulo e pela colaboração) e apresentavam as características dos
doentes, os sinais clínicos que orientaram o diagnóstico e os procedi-
mentos utilizados para a confirmação dos casos.

Em 1941, um médico de Pires do Rio, Goiás, publicou, por inter-
médio do Sege, um trabalho com a descrição de três casos da doença,
diagnosticados clinicamente em seu consultório e confirmados por provas
laboratoriais no IOC. Declarando já suspeitar da existência da doença na
região havia algum tempo, expressou sua adesão ao projeto dos cientistas:

Em face das provas hoje obtidas, não padece dúvida sobre a
existência de foco chagásico endêmico no Estado de Goiás. (...) À
medida que os médicos do sertão se forem familiarizando com os
vários aspectos da enfermidade, se levantará o véu e, então, poder-
se-á aquilatar da verdadeira extensão e importância que a doença
de Chagas assume no hinterland brasileiro. (Romeiro, 1941: 590)

Em 1943, outro clínico do interior relatou no Brazil-Medico um
caso agudo por ele estudado em Santo Ângelo das Missões, no Rio Grande
do Sul. José de Barros Falcão (1943) teve contato com as investigações
realizadas pelo Sege naquela localidade e leu o “apelo aos clínicos do
interior” de Dias (1942). Contou que suspeitou da doença de Chagas ao
atender em seu consultório uma menina de três anos com o “olho incha-
do”, moradora de “casa de pau-a-pique, coberta de palha, onde existem
em abundância os ‘fincões’” (Falcão, 1943: 180). Constatados alguns sin-
tomas clínicos da fase aguda e sendo positivo o exame a fresco no sangue
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da criança, ele procurou o IOC para notificar seus achados e foi então
imediatamente orientado por Dias, que lhe enviou barbeiros para a rea-
lização do xenodiagnóstico, pelo qual se comprovou a positividade da
infecção. Ao final do trabalho, o médico convocou seus colegas a “aten-
derem ao ‘apelo’ do Dr. Dias, a fim de que se procure dar um patriótico
impulso à investigação do grande problema da doença de Chagas no
Brasil” (Falcão, 1943: 182).

A mesma exortação seria feita por um médico de Bambuí, que, ao
publicar a descrição de três casos agudos da doença por ele observados
naquela localidade, louvou

a campanha que a Divisão de Estudos de Endemias, do Instituto
Oswaldo Cruz (Manguinhos), vem realizando com todo êxito para
incrementar as pesquisas sobre a doença de Chagas, difundindo
entre os clínicos do interior os conhecimentos essenciais ao seu
diagnóstico e proporcionando-lhes, por meio de seus técnicos, todo
auxílio e orientação, ora direta e pessoalmente, ora por correspon-
dência. (Lasmar, 1944: 232-233)

Além de publicarem trabalhos sobre a doença, estes clínicos dispu-
nham-se a colaborar com o IOC também mediante a influência privilegi-
ada que exerciam junto à população rural. Em 1946, agradecendo as
publicações remetidas por Dias e declarando-se pronto a prestar a cola-
boração que estivesse ao seu alcance, um médico de Ubá, Minas Gerais,
solicitou “estampas com o barbeiro bem nítido, a fim de emprestá-las a
habitantes da zona rural, que me poderão em pontos distintos desta re-
gião prestar auxílio na colheita do material”.1

Outros profissionais, por sua vez, tornariam o tema objeto de seu
interesse no sentido do próprio estudo da doença. Em carta a Dias, Ru-
bem Jácomo, médico de Uberaba, comentou que já havia algum tempo
que se dedicava ao assunto e que contava com mais de sessenta casos
registrados em seu consultório. Solicitou o envio de folheto que Dias escre-
vera sobre a doença (Dias, 1944), para ser distribuído na região, especial-
mente entre os fazendeiros, que, segundo ele, pediam com freqüência in-
formações a respeito. Dizia o clínico: “Tenho feito uma propaganda muito
grande perante os colegas e o povo. Recebo diariamente várias caixas de
barbeiros para exame.”2 Em resposta, Dias o estimulou a publicar sua
casuística – “será muito importante para que ela [doença] se torne melhor
conhecida pelos nossos médicos” – e informou como obter antígeno para
confirmação sorológica dos casos.3 Além de estudar a doença em seu
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consultório, Jácomo teria atuação de destaque na mobilização de diver-
sos segmentos sociais no Triângulo Mineiro para a necessidade da profilaxia
da doença (Jácomo, 1950).

Alguns clínicos de áreas rurais, a partir da casuística reunida em
seus consultórios, contribuíram diretamente para as investigações sobre
a forma cardíaca. Além de Jácomo, o médico de Uberlândia Miron de
Menezes publicou, em 1949, artigo em que apresentava suas pesquisas
sobre trinta casos de tripanossomíase e cerca de novecentos traçados
eletrocardiográficos colhidos em “lavradores de todo o Brasil Central”,
que procuravam sua clínica cardiológica. Agradecendo a Dias e a
Pellegrino “o estímulo que pessoalmente deram à realização deste traba-
lho” (Menezes, 1949: 587), o autor analisou seus dados à luz das pesqui-
sas do CEPMC e corroborou o postulado central que as orientava: “Há
fortes evidências de que a doença de Chagas representa um dos impor-
tantes fatores etiológicos de cardiopatias em amplas zonas rurais do Bra-
sil, nas quais é responsável em grande parte pelos casos de morte súbita
ou de insuficiência cardíaca, principalmente em indivíduos jovens”
(Menezes, 1949: 585). Ao concluir o estudo, salientou seu apoio aos cien-
tistas: “Estamos inteiramente de acordo com a opinião expressa por E.
Dias, segundo a qual ‘a pesquisa sistemática da etiologia chagásica em
todas as zonas de triatomas, quando vier a ser empreendida, revelará
uma terrível incidência da moléstia’” (Menezes, 1949: 587).

Além dos periódicos médicos, Dias buscou disseminar os conheci-
mentos básicos sobre a doença entre os clínicos e a população do interior
por meio de outros veículos, como folhetos de divulgação do Ministério
da Educação e Saúde (MES) e revistas de grande circulação.4 Sua dispo-
sição era a de um verdadeiro ‘militante’, como salientavam os que convi-
veram com ele. No relato de Antonio Torres Sobrinho, médico de Bambuí
e colaborador do posto:

Lançava mão da imprensa, com artigos em jornais e revistas
médicas e leigas. Escrevia e pedia a colegas que escrevessem opús-
culos de observações sobre a doença de Chagas, dando a todos
valiosa orientação. Enfim, desdobrava-se de todos os modos em
favor da sua causa, que era a destruição do grande flagelo do Brasil
e de grande parte do mundo.5

Um dos textos de maior circulação publicados por Dias foi um
folheto editado em 1944 pelo Serviço Nacional de Educação Sanitária do



417

MES. Sob a forma de perguntas e respostas, em linguagem simples e
acompanhada de ilustrações e fotografias, o texto apresentava à popula-
ção residente nas áreas rurais as principais noções sobre a doença.6 Se,
junto aos médicos, a meta era estimular o diagnóstico de novos casos,
naquele momento em que se iniciavam em Bambuí as pesquisas sobre a
profilaxia, buscava-se conquistar a colaboração de todos para o combate à
doença. Assim, o folheto indicava os vários procedimentos a serem usa-
dos contra o barbeiro. Os moradores poderiam recorrer a “meios do-
mésticos”, como queimar os insetos com lamparinas, esmagá-los com um
objeto qualquer ou destruí-los com “água fervendo, pura ou com cal,
soda cáustica ou sabão grosso, de que algumas donas de casa mais
esclarecidas às vezes lançam mão” (Dias, 1944: 13). Poderiam também
utilizar os próprios meios que vinham sendo testados no CEPMC, como
expurgos com produtos químicos, como os preparados à base de piretro,
querosene e vários outros “inseticidas do comércio” (Dias, 1944: 13).
Além do ‘combate ativo ao barbeiro’, Dias pregava a realização de melhorias
nas habitações e a adoção dos preceitos da educação sanitária, como a
limpeza das casas, para facilitar a captura dos insetos. A população era
convocada a tomar parte na grande ‘cruzada’ contra o barbeiro conduzida
pelos cientistas do IOC (Imagem 25).

Outro importante trabalho de divulgação foi publicado na revista
Eu Sei Tudo, destinada ao grande público. Prestando homenagem a Carlos
Chagas, Dias (1946c: 1) exaltou-lhe as virtudes de herói da ciência envi-
ado aos sertões para livrá-los do “espectro da doença”, um dos principais
obstáculos à penetração da civilização no interior do país. Além de descre-
ver a ‘grande descoberta’ em Lassance, o texto apresentava os conhecimen-
tos fundamentais sobre a transmissão, os sinais clínicos e a evolução da
tripanossomíase americana. Particular destaque foi dado à associação com
a miséria da população rural, expressa nas precárias condições de suas
moradias.7 Dias (1946c: 6-7) sublinhava a importância das melhorias
habitacionais para a luta contra o “mal que devasta nossos sertões” e defen-
dia que fossem “condenadas à destruição, para não mais reaparecerem, as
cafuas de pau-a-pique, em cujo lugar hão de erguer-se casinhas modestas,
porém higiênicas, impróprias à pululação dos daninhos triatomas”.8

Nestes textos, a apresentação das informações sobre a doença era
feita mediante estratégias retóricas que potencializavam o poder persuasi-
vo da mobilização empreendida por Dias. Uma delas era a apresentação
de fotografias, retratando os vários elementos do ciclo da doença: a cafua,
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os insetos transmissores, o parasito e os doentes. Nos trabalhos a partir
de 1943, os próprios passos da pesquisa científica realizada no CEPMC
eram visualmente apresentados aos leitores, como os processos testados
para o combate aos barbeiros. Além do aspecto pedagógico, as fotografias
contribuíam para conferir maior concretude àquela entidade que se pre-
tendia divulgar, funcionando como recurso simbólico poderoso, sobre-
tudo quando retratavam as ‘vítimas’ do flagelo.

Se, na época de Carlos Chagas, os doentes eram representados em
geral pelas imagens dos portadores do bócio ou de perturbações neuro-
lógicas, nos textos a partir da década de 1940 eles eram basicamente
crianças na fase aguda, com o sinal de Romaña bem evidente, ou, no caso
dos pacientes crônicos, adultos portadores de distúrbios cardíacos. Nes-
te caso, na ausência de um sinal físico aparente, enfatizava-se o aspecto de
esgotamento, cansaço e improdutividade dos doentes, como na imagem
emblemática de uma senhora, prostrada diante de uma cafua, sendo exa-
minada pelo eletrocardiógrafo (Imagem 21). Na legenda, lê-se: “Mais um
aspecto dramático da doença: paciente em último grau de insuficiência
cardíaca, ao termo de seus tremendos sofrimentos. Das paredes de barro
e pau-a-pique saíam os insetos que lhe roubavam o sangue, dando-lhe o
germe que, por fim, lhe tirou a vida” (Dias, 1946c: 6). Ao lado desta
imagem, há fotografias do coração dilatado de um doente necropsiado –
designado como “coração bovino” – e de um corte histológico deste órgão,
mostrando uma fibra muscular “completamente invadida” pelo parasito.

O drama da doença estava assim representado conforme o
enquadramento que os cientistas pretendiam fixar. A idéia da cardiopatia
chagásica crônica como fator primordial da materialidade clínica da do-
ença e dos prejuízos econômicos e sociais por ela causados aos trabalha-
dores rurais encontrava, nesta composição exemplar, um poderoso re-
curso de persuasão. O público não especializado ia sendo convencido de
que a doença de Chagas era essencialmente uma grave cardiopatia, e que,
como tal, deveria ser combatida energicamente.

Neste trabalho para a revista Eu Sei Tudo, as fotografias que repre-
sentavam o ‘grande feito’ de Carlos Chagas – como sua imagem exami-
nando um dos primeiros casos agudos em Lassance e a visão do ‘castelo’
mourisco do IOC com sua dedicatória manuscrita (Imagens 8 e 2) –
reforçavam a importância científica e social que se queria atribuir àquela
enfermidade, vinculando-a à autoridade e ao prestígio da tradição de
Manguinhos (Dias, 1946c).
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Os enunciados sobre a forma cardíaca crônica – como a ‘predile-
ção’ do parasito pela fibra cardíaca, a alta freqüência da morte súbita e a
evolução sempre grave da doença rumo à insuficiência cardíaca –
expresavam-se mediante formulações de forte apelo dramático. A
cardiopatia chagásica era descrita como ‘mal silencioso’, cujos sinais, na
maioria das vezes, eram detectáveis pelos aparelhos especiais dos cientis-
tas, vistos como ‘salvadores’ por revelarem o que jazia ‘escondido’ no
coração de pessoas que sequer se imaginavam doentes:

(...) milhares de nossos compatriotas têm a existência inutilizada e
finalmente roubada por esta insidiosa moléstia. (...). O
eletrocardiógrafo tem que ser levado até esses condenados que
morrem obscuramente nas choupanas, para registrar os misterio-
sos fenômenos provocados pelo tripanossoma que lesa
irreparavelmente seu coração. (Dias, 1946c: 6)

Outros mecanismos discursivos recorrentemente utilizados por Dias
eram a ‘demonização’ do barbeiro e o tom de denúncia que se imprimia
ao texto, destinado a alertar as populações sertanejas que aquele inseto,
aparentemente inofensivo e familiar, era na verdade um “criminoso”, um
“inimigo mortífero” (Dias, 1945: 9).9 Um exemplo foi a fotografia de
um homem dormindo com um barbeiro pousado em sua face, publicada
em Eu Sei Tudo, com a legenda: “Traiçoeiro, age o inseto na escuridão
da noite. O caboclo indefeso dorme tranqüilo, ignorando que o barbeiro
que lhe chupa o sangue traz consigo um germe invisível que lhe roubará
a saúde e a vida” (Dias, 1946c: 3). Os textos eram recheados de metáforas,
a maximizar o efeito retórico:

Disputando ao homem rural sua humilde habitação, tornou-se
mestre na arte de ocultar-se e traiçoeiro nos seus hábitos noturnos,
guiado por poderoso instinto de conservação, que se diria inspira-
do na consciência dos males que pratica. Hematófago estrito, é
ávido de sangue humano, gozando, ainda por cima, grande resis-
tência e vitalidade. Mas o maior de seus malefícios, que por si só
justifica e impõe a execução das medidas mais radicais que contra
ele possamos tomar, é o de contaminar o organismo humano com
um micróbio patogênico peculiaríssimo, de funesta predileção pelo
próprio coração (...). (Dias, 1945: 65-66)

Inseto e parasito eram, assim, representados como vilões a produzi-
rem uma ‘ação maléfica’ no órgão mais precioso, o coração, tradicionalmen-
te visto como ‘centro’ da vida humana. O barbeiro, mais especificamente,
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aparecia como articulador de todos os demais elementos e significados
que os textos estabeleciam como constitutivos da doença: a casa do serta-
nejo, o micróbio, o coração do doente. Ao conferir materialidade à enti-
dade nosológica que emergia dos enunciados científicos, e para a qual se
pretendia chamar a atenção de todos, a ênfase no inseto presente no dia-
a-dia dos sertanejos produzia forte argumento a justificar o objetivo dos
cientistas: o de que era imperioso destruir o barbeiro, quebrar a cadeia
de ‘malefícios’ que ele articulava. Para isso, os cientistas já vinham indi-
cando várias medidas concretas. Além disso, a natureza hematófaga do
inseto e sua abundância nas moradias rurais eram destacadas de modo a
reforçar ainda mais a idéia de esgotamento das forças físicas do homem
do campo. Tratava-se de um círculo vicioso da miséria: a pobreza dos
sertanejos, expressa na cafua, permitia a infestação pelos insetos, que por
sua vez os depauperavam ainda mais, tanto por transmitir uma doença
que ataca o coração quanto pelo efeito direto de suas constantes picadas.
Ao descrevê-lo como “grande sugador de sangue” (Dias, 1944: 3), Dias
valia-se da mesma imagem à qual Belisário Penna (1918b: 142-143), em
Saneamento do Brasil, havia conferido grande força retórica. Nas pala-
vras do diretor do posto de Bambuí:

Ao sugar, enchem-se consideravelmente, chegando a retirar boas
quantidades de sangue. Em vista do grande número de triatomas
que pode haver nas cafuas (já vimos algumas com mais de dois mil!),
imagine-se o mal que isso representa para a pobre e desnutrida
gente que mora nessa classe de habitações. (Dias, 1944: 4; grifo do
autor)

O uso de metáforas bélicas – comuns nas referências a processos
patológicos, sobretudo epidêmicos – era recorrente nas passagens em
que Dias focalizava a necessidade de combate aos barbeiros. O procedi-
mento discursivo adquiria efeitos ainda mais contundentes no contexto
do conflito mundial:

Voando à noite, eles [barbeiros] deixam as cafuas e dirigem-se
freqüentemente às boas residências do centro da cidade, cujos
moradores não estão livres de serem atingidos pela sua mortífera
carga de microorganismos. Data venia, prevalecemo-nos da situa-
ção atual do mundo para compará-los a verdadeiras fortalezas vo-
adoras carregadas com milhões de bombas... Nada menos que
188 bombardeiros, quer dizer barbeiros, foram abatidos – perdoe-
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nos o lapso – foram até agora capturados na zona urbana de
Bambuí. (Dias, 1945: 85)

Tais construções discursivas potencializavam o efeito de ‘convoca-
ção’ que Dias pretendia imprimir a seus textos. Ressaltando a ausência de
qualquer tratamento eficaz contra a enfermidade, ele enfatizava que o
único caminho para a ‘guerra’ contra a doença era o combate ao “crimi-
noso hematófago” (Dias, 1946c: 3):

Impossibilitados de lutar diretamente contra o tripanossoma,
lutemos contra o seu transmissor, o barbeiro, este ‘bandoleiro san-
grento’, no dizer de um cronista inspirado. ‘Morte ao ‘barbeiro’ é o
lema que norteia o combate à doença; exterminemos a um tempo,
antes que perpetrem sua nefasta ação, micróbio e transmissor, cúm-
plices criminosos no assalto às nossa populações. (Dias, 1946c: 6)

Com o início das atividades do posto de Bambuí, a preocupação
em convencer que a doença de Chagas era disseminada no continente
americano e que todos deviam conhecê-la melhor e, sobretudo, combatê-
la (com os meios desenvolvidos pelos cientistas) tornou-se o foco dos pró-
prios trabalhos científicos nos quais Dias e seus colaboradores apresenta-
vam seus resultados de pesquisas.

Além das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, grande parte des-
tes trabalhos foi veiculada no Brazil-Medico, periódico de grande circu-
lação entre clínicos de vários estados do país. A maioria dos textos seguia
o mesmo roteiro, com maior ou menor extensão, profundidade e
detalhamento dos dados, no qual o ‘desfecho’ era sempre a exortação
para que se reconhecesse a importância da doença como problema de
saúde pública e se viabilizassem medidas para sua solução.

Assim, partia-se da descrição do ambiente geográfico-social
propiciador da presença do inseto transmissor, ou seja, as precárias ha-
bitações das áreas rurais, mostrando-se dados sobre os altos índices de
infestação destas moradias e os elevados níveis de infecção dos insetos
pelo Trypanosoma cruzi. Em seguida, na descrição do quadro clínico,
reforçava-se a ‘predileção’ deste parasito pelo músculo cardíaco, caracte-
rizando-se a doença como fundamentalmente uma cardiopatia crônica.
Para evidenciar os graves danos às populações rurais, apresentavam-se
informações referentes às elevadas taxas de mortalidade na fase aguda,
geralmente entre crianças, e à ocorrência de insuficiência cardíaca e/ou
morte súbita na fase crônica, especialmente em indivíduos na idade mais
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produtiva da vida. Depois de exibir dados sobre a crescente casuística
reunida pelo CEPMC (que confirmavam a alta prevalência da infecção,
especialmente em sua forma cardíaca, entre as populações do interior) e
de salientar a ausência de recursos terapêuticos, os textos eram concluí-
dos com o alerta sobre a urgência da profilaxia, destacando-se as possibi-
lidades técnicas que vinham sendo testadas em Bambuí (Dias, 1946a,
1946b, 1947, 1948a, 1948b, 1949a, 1949b). Além de apresentar as pes-
quisas em desenvolvimento no posto, tais publicações constituíam, por-
tanto, pela própria narrativa que fixavam e reproduziam, um poderoso
instrumento retórico de convencimento.

A Divulgação nos Fóruns Médico-Científicos

A apresentação em congressos médico-científicos e as conferências
e cursos em centros de pesquisa e universidades, no Brasil e no exterior,
foram outro meio para divulgar o trabalho do CEPMC. Pela ênfase no
estudo clínico da forma cardíaca, os eventos da área de cardiologia cons-
tituíram um espaço particularmente visado. A atuação de Francisco La-
ranja foi determinante para despertar o interesse dos profissionais desta
especialidade, em processo de fortalecimento e institucionalização. Em
1945, os primeiros resultados do estudo eletrocardiográfico feito por
Dias, Laranja e Nóbrega foram apresentados à 2a Reunião Anual da Soci-
edade Brasileira de Cardiologia (SBC), realizada em junho no Rio de
Janeiro. Naquele mesmo ano, a doença foi debatida por Dias e Laranja
em curso de cardiologia ministrado na Faculdade Nacional de Medicina,
no Rio de Janeiro, pelo então catedrático de cardiologia Magalhães Go-
mes.10 No ano seguinte, as pesquisas foram apresentadas na 3ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em Belo Horizonte. A
doença de Chagas constituiu um dos temas oficiais do evento, relatado
por Dias e Laranja. Ao final do encontro, Gomes encaminhou, em nome
da SBC, uma moção de apoio ao IOC pelos trabalhos em Bambuí. Segun-
do os cardiologistas,

(...) considerando que a doença de Chagas constitui um dos temas
oficiais da referida reunião; considerando que pela palavra dos
relatores do tema, Doutores Emmanuel Dias e Francisco Laranja, e
pela de outros médicos que apresentaram trabalhos originais, fi-
cou perfeitamente demonstrado que a esquizotripanose é uma tre-
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menda endemia existente na maior parte do território nacional,
ocasionando uma cardiopatia gravíssima e incurável; consideran-
do que o Instituto Oswaldo Cruz, sob a sábia direção do Professor
Henrique Aragão, tem proporcionado notável incremento nas pes-
quisas relativas a esta infecção; considerando que o mesmo Institu-
to foi o primeiro a organizar um Centro de Estudos no interior
para investigações sobre a profilaxia do mal; Resolveu [a SBC],
por decisão unânime consignada em ata, enviar a presente moção
de apoio e aplauso ao Instituto Oswaldo Cruz pelos importantes
trabalhos que vem realizando sobre a doença de Chagas e pelas
iniciativas de grande alcance que tem tomado no combate à molés-
tia; e dirigir-lhe um apelo no sentido de que continue auxiliando e
incentivando, em escala cada vez maior, os médicos e cardiologistas
que, nas cidades como no interior do país, se interessam pela pes-
quisa deste momentoso assunto.11

Dias utilizaria o apoio formal dos cardiologistas como importante
trunfo em sua mobilização em torno da doença, solicitando ao diretor do
jornal O Estado de Minas que desse ampla publicidade à moção.12

Outro episódio revelador deste movimento para inserir a doença
de Chagas nos espaços institucionais da clínica médica, particularmente
da cardiologia, e de como a figura de Laranja era fundamental para isso,
foi o convite que este recebeu para produzir um capítulo sobre o tema na
edição brasileira de um manual médico alemão, organizada pelo profes-
sor de clínica médica da Faculdade Nacional de Medicina, Luiz
Capriglione (Capriglione & Strumpell, 1946).13 Pela extensão do traba-
lho, que tinha mais de cem páginas, Laranja recebeu críticas de alguns
médicos, que consideraram desproporcional a ênfase que o tema assu-
miu no referido volume. Ao lembrar o episódio, ele relata que a justifi-
cou afirmando que “no futuro iria se tornar uma doença reconhecida de
grande importância médica para os países sul e centro-americanos” (La-
ranja, 1978: 10).

A comunidade médica internacional também constituía audiência
fundamental a ser conquistada. Um evento importante foi o I Congresso
Interamericano de Medicina, ocorrido no Rio de Janeiro e promovido
pela Academia Nacional de Medicina em setembro de 1946, no qual os
trabalhos sobre a doença de Chagas tiveram grande destaque.14 Entre as
resoluções oficiais, estava a recomendação de que fosse criado um centro
ou uma fundação para coordenar as pesquisas e ações relativas ao assun-
to, com sede no IOC e representantes de diversos países do continente
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(apud Romaña, 1952). Octavio de Magalhães, da Faculdade de Medicina
da Universidade de Minas Gerais, apresentou, na ocasião, a idéia de que
se organizasse no país um Serviço Nacional de Combate à Doença de
Chagas, para, sob a orientação do IOC, coordenar as ações da União,
dos estados e dos municípios destinadas ao controle da enfermidade, e
empreender uma vasta campanha para criar “a consciência cívica contra
o barbeiro”, além de desenvolver pesquisas sobre a doença (Magalhães,
1947: 17).

Também no plano internacional, os espaços institucionais da
cardiologia foram utilizados para divulgar as pesquisas clínicas do
CEPMC. Os estudos sobre a cardiopatia chagásica foram apresentados
no Congresso Interamericano de Cardiologia, em suas segunda e tercei-
ra reuniões (realizadas na Cidade do México e em Chicago, respectiva-
mente, em 1946 e 1948), e no 1º Congresso Mundial de Cardiologia, em
Paris, em 1950 (Laranja, Dias & Nóbrega, 1948a; Laranja, Pellegrino &
Dias, 1948; Laranja, Dias & Pellegrino, 1950). Em 1946, depois do even-
to no México, Dias e Laranja foram convidados pelo Instituto Nacional
de Cardiologia daquele país a percorrer o interior, em companhia de
diversos médicos e cardiologistas, para capturar barbeiros e animais sil-
vestres, realizar exames e efetuar traçados eletrocardiográficos.15 Em se-
guida, os pesquisadores brasileiros foram aos Estados Unidos, onde apre-
sentaram conferências na Universidade do Texas, em Galveston, e visita-
ram o laboratório de Ardzroony Packchanian, que estudava a doença de
Chagas naquela universidade. Depois de reuniões com cardiologistas norte-
americanos em Austin, Houston e Nova Orleans, Dias partiu em viagem
por países latino-americanos (Guatelama, El Salvador, Costa Rica, Pana-
má, Colômbia, Equador, Peru), para divulgar a cardiopatia chagásica
entre estudantes de medicina, médicos (especialmente cardiologistas) e
pesquisadores. Ao relatar tais viagens ao diretor do IOC, destacou que
havia recebido muitas solicitações de pesquisadores, nos diversos países
que visitou, para que lhes enviasse literatura sobre o assunto e antígenos
para realização de exames. O diretor do CEPMC entusiasmava-se com as
perspectivas de conquistar os colegas no continente americano:

(...) sou de parecer que o Instituto [Oswaldo Cruz], estabelecendo
numerosos contatos, por meu intermédio, em todas as Repúblicas
visitadas, acha-se em posição ímpar para estimular e colaborar nas
pesquisas sobre doença de Chagas, problema de interesse verda-
deiramente continental, ao qual deve continuar dando toda a sua
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atenção, atendendo de imediato a todas as solicitações, aqui veicu-
ladas, de material e literatura, além de, sempre que possível, assis-
tência técnica.16

Em 1947, o trabalho em que Laranja, Dias e Nóbrega (1948b) siste-
matizavam os principais resultados de suas pesquisas clínicas e
eletrocardiográficas foi apresentado no 2º Congresso Mexicano de Medi-
cina. No ano seguinte, Laranja voltou aos Estados Unidos, onde pro-
nunciou conferências sobre a cardiopatia chagásica no Army Institute of
Pathology, Washignton; no Peter Bent Brigham Hospital (Universidade
de Harvard); no Massachussets General Hospital, em Boston; e no hospi-
tal da Universidade da Pensilvânia. Em 1949, ele faria uma série de con-
ferências na Faculdade de Ciências Médicas de Buenos Aires e na Uni-
versidade de Tucumán, Argentina. Em 1952, voltaria ao México para
palestras no Instituto Nacional de Cardiologia e na Sociedade Médica de
Cuernavaca.17

Outro grupo importante junto ao qual se buscava divulgar o traba-
lho feito em Bambuí eram os pesquisadores da área de parasitologia e
medicina tropical.18 De grande repercussão foram os IV Congressos In-
ternacionais de Medicina Tropical e Malária, realizados em Washington,
em 1948, e que voltavam a se reunir depois de um período de interrup-
ção ocasionado pela guerra.19

O encontro teve particular importância no campo médico-científi-
co por conferir visibilidade ao entusiasmo, cada vez mais forte no pós-
guerra, quanto aos novos recursos tecnológicos para o combate às doen-
ças infecciosas, como o DDT, num ambiente geral de otimismo em rela-
ção ao ‘desenvolvimento’ no cenário internacional (Escobar, 1995; Garret,
1995; Farley, 2004). Dias e Laranja (1948) apresentaram, no evento, uma
comunicação sintetizando os principais aspectos das pesquisas feitas em
Bambuí. Quanto à sistematização clínica da tripanossomíase americana,
afirmaram que “clinically, chronic Chagas’ disease is essentially represented
by cardiac form, since the other chronic forms described are doubtful ”
(Dias & Laranja, 1948: 1.163).20 Reiteraram os contornos essenciais do
quadro clínico estabelecidos pelo CEPMC: uma infecção crônica que,
mesmo sem apresentar sintomas, conduzia inevitavelmente a uma
cardiopatia específica, detectada sobretudo pelo método
eletrocardiográfico, e que acometia preferencialmente indivíduos jovens,
conduzindo-os à insuficiência cardíaca ou à morte antes dos 55 anos.
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Quanto à profilaxia, destacaram: “Chagas disease is an extremely
important social and public health problem, both for its incidente and
its severity. It demands the urgent and careful attention of the public
health authorities in Latin America” (Dias & Laranja, 1948: 1.165).21 Foi
então aprovada resolução solicitando à Repartição Sanitária Pan-Ameri-
cana que se tornasse o centro de coordenação entre instituições e pesqui-
sadores interessados no estudo da doença de Chagas no continente (Fourth
International Congresses of Tropical Medicine and Malaria, 1948: 26).

Também em 1948, em reunião conjunta da American Society of
Parasitologists, American Society of Tropical Medicine, American Academy
of Tropical Medicine e National Malaria Society, realizada em Nova
Orleans, o pesquidador norte-americano A. Chandler apresentou traba-
lho em colaboração com Dias (Dias & Chandler, 1949).

Ampliando as Articulações para
Conquistar as Agências Sanitárias

Além dos médicos e cientistas, outros grupos seriam alvo da
mobilização empreendida pelo diretor do CEPMC, como as autoridades
políticas, sobretudo no contexto mineiro. Para isso, Dias contou com um
aliado fundamental, o diretor do IOC. Henrique Aragão atuava pessoal-
mente junto a tais autoridades, para obter apoio às atividades do posto
em Bambuí e para convencê-las a implementar medidas para o combate à
doença de Chagas. Um segmento importante eram os prefeitos. Em cir-
cular publicada em 1947, no jornal Minas Gerais, o Superintendente do
Departamento de Municipalidades, Orlando de Carvalho, exortou os
chefes municipais de todo o estado a atenderem à solicitação de Aragão
para que colaborassem com as ações que o IOC estava desenvolvendo para
o estudo e a profilaxia da doença de Chagas. Segundo o superintendente,
os prefeitos deveriam enviar barbeiros para exame, promover campa-
nhas de educação sanitária especialmente nas escolas, estimular melhorias
nas habitações populares, além de “(...) procurar interessar nesta campa-
nha os médicos, sanitaristas, laboratoristas, farmacêuticos, professoras
que trabalham [no] município, enviando o quanto antes ao Instituto uma
lista das pessoas que lhes pareçam com maior disposição e capacidade
para colaborar nessas importantes pesquisas”.22
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A circular informava que Dias enviaria folhetos e qualquer materi-
al impresso necessário. Em matéria veiculada, em agosto, no mesmo jor-
nal, Carvalho reforçou a importância da resposta dos prefeitos e salien-
tou que o IOC publicaria um trabalho com base nas informações fornecidas
por eles.23

Antes mesmo do apelo de Aragão, alguns prefeitos mineiros já cola-
boravam ativamente com o CEPMC. O prefeito de Monte Belo tomou me-
didas em sua cidade para o combate aos barbeiros: coleta e envio de insetos
ao posto de Bambuí, numeração das cafuas para controle, registro de pos-
síveis casos da doença pelas farmácias locais, proibição de construção de
cafuas e de reparos inadequados nas habitações. Em tom entusiasmado,
comemorou a “destruição espontânea”, pelo próprio morador, de um
casebre infestado por barbeiros.24

No âmbito da política estadual, a União Democrática Nacional
(UDN), partido que elegeu em 1946 o governador Milton Campos, vinha
manifestando, por ocasião desta campanha eleitoral, interesse pelo pro-
blema da doença de Chagas. Ao se referir com otimismo às perspectivas
para a luta contra o ‘flagelo’ no estado, Dias afirmou:

Em Minas Gerais há boas perspectivas de progresso neste terre-
no [da profilaxia]. No programa de realizações da União Democrá-
tica Nacional figura desde o ano passado o combate à endemia
chagásica, sendo portanto muito de esperar-se do governo Milton
Campos. Dando início à campanha o Departamento Cultural do
grande partido já fez publicar em inúmeros jornais o artigo ‘A UDN
e o problema da doença de Chagas’, no qual se encontra utilíssimo
plano de ação (...). (Dias, 1946 b: 163-164)25

A busca por uma nova sede com melhores instalações para o
CEPMC, que desde a inauguração funcionava em pequena casa alugada,
constituiu situação particularmente oportuna para Dias e Aragão busca-
rem o apoio da classe política mineira. Por intermédio de Aragão, Dias
foi recebido pessoalmente pelo governador Milton Campos em julho de
1947 para tratar do assunto. Ele autorizou o início da construção, em
terreno cedido pela municipalidade, de um novo prédio especialmente
projetado para o posto do IOC, cuja inauguração se daria em 1951.
A proximidade com o executivo estadual de Minas Gerais também se
expressou na carta em que Dias comentou com Aragão suas conversas
com o então secretário do Interior, Pedro Aleixo, a respeito de possíveis
mudanças na legislação estadual sobre endemias. Aleixo havia sugerido
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que o mais indicado seria um deputado da UDN propor emenda à Cons-
tituição mineira, prevendo a reserva de uma percentagem das verbas mu-
nicipais (5% ou 10%) para o combate às doenças endêmicas. Dias contou a
Aragão que ele e Amilcar Martins estavam conversando sobre o assunto
com vários deputados, inclusive de outros partidos, que também haviam se
mostrado interessados em apresentar a matéria em plenário. Sobre Milton
Campos, disse, entusiasmado: “mandou-me dizer que está inteirado dos
problemas que estamos agitando e encara-os com a máxima boa vontade”.26

Além das investidas junto aos políticos, buscava-se arregimentar a
colaboração da própria população das áreas rurais, sobretudo daqueles
que habitavam as moradias infestadas ou sob risco de infestação pelos
barbeiros, convencendo-os a notificar o posto sobre a existência destes
insetos e a adotar medidas preventivas em suas residências.27 As táticas
para fazer chegar a estas pessoas os conhecimentos básicos sobre a doen-
ça incluíam a circulação de folhetos, a publicação de matérias em jornais
locais e o aconselhamento dos médicos que as atendiam em seus consultó-
rios ou postos de saúde. O próprio posto de Bambuí, em razão da presta-
ção de assistência médica e da distribuição gratuita de medicamentos, atraía
os habitantes da cidade e das regiões vizinhas, facilitando a divulgação da
importância da doença e o registro de novos casos.28 O apoio da população
de Bambuí e regiões vizinhas foi expresso em abaixo-assinado encaminha-
do ao diretor do IOC, enaltecendo as atividades do CEPMC e solicitando
que fossem ampliadas ao máximo, mediante a substituição das cafuas por
habitações apropriadas à proteção contra os barbeiros:

Esse empreendimento memorável que repercutiu bem alto além
das fronteiras, trazendo ao nosso meio técnicos de nomeada uni-
versal, não pode perecer. Como sabemos do patriótico e humani-
tário empenho desta casa, cuja direção foi, em boa hora, confiada à
alta proficiência de V. Excia., de combater e extinguir esse terrível
mal que flagela a nossa população, especialmente a menos
favorecida da fortuna, vimos solicitar que se empenhe junto a quem
de direito, para proporcionar ao Posto local os necessários recur-
sos financeiros para, com a colaboração dos poderes estaduais e
municipais, completar a obra tão brilhantemente encetada, com
resultados tão magníficos e que falam tão alto da cultura científica
desse púgilo de sábios e patriotas do Instituto Oswaldo Cruz.29

Além do prefeito da cidade, assinaram o documento: médicos, advo-
gados, um delegado de polícia, um pároco, irmãs batistinas, farmacêuticos,
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fazendeiros, funcionários públicos, um tabelião, um coletor federal, um
contador do juízo, um juiz, dentistas, bancários, um escrivão, comercian-
tes, o chefe do serviço de obras da prefeitura, um promotor de Justiça, um
agente municipal de estatística, um engenheiro agrônomo, industriais,
um corretor de seguros, industriários e professoras. Na década de 1950,
quando a doença ganharia as páginas dos jornais em razão da primeira
campanha de profilaxia, o interesse da população sobre o tema se apresen-
taria também mediante solicitações de doentes ou de seus familiares, que
escreveriam a Dias em busca de tratamento e de informações.30

O apoio desses diversos grupos sociais – médicos, cientistas, políti-
cos, moradores das áreas endêmicas – era importante para a conquista de
um elo decisivo na cadeia de associações que Dias pretendia construir em
torno da doença de Chagas: as autoridades sanitárias, especialmente as
responsáveis pela realização de campanhas de controle de endemias. Os
‘alvos’ eram tanto os organismos estatais de saúde brasileiros – nos níveis
federal e estadual –, quanto as agências internacionais, como a Reparti-
ção Sanitária Pan-Americana (RSPA).

A partir de 1948, quando se comprovou experimentalmente a eficá-
cia do gamexane contra os barbeiros e, ao mesmo tempo, os pesquisadores
consideraram sistematizados os conhecimentos clínicos sobre a cardiopatia
chagásica crônica, o diretor do CEPMC passou a reforçar em seus textos e
pronunciamentos o argumento de que era possível e urgente implementar
ações de profilaxia, e que cabia àquelas autoridades, no Brasil e no conti-
nente americano, assumir o quanto antes esta responsabilidade.

Naquele ano, Dias (1949b) recebeu em Bambuí a visita do diretor
do Departamento Nacional de Saúde (DNS), Heitor Praguer Froés, a
quem relatou os bons resultados com o gamexane, tendo em vista
convencê-lo de que já se dispunha de instrumento eficaz para a profilaxia
da doença. Em outubro de 1948, graças à intermediação de Fróes, ele
esteve presente na VI Conferência Pan-Americana de Diretores de Saú-
de, realizada na Cidade do México, onde enfatizou este argumento, afir-
mando que a tripanossomíase americana, “pela sua ampla distribuição
nas Américas e pela gravidade de sua forma cardíaca, constitui impor-
tante problema continental cuja significação ainda não é bem compreen-
dida” (Dias, 1948b: 160). Destacou as medidas fundamentais para a
profilaxia – melhorias habitacionais, borrifação de inseticida nas moradias
e educação sanitária. Reiterando que, “como acontece com todas as infecções
transmitidas por artrópodes, a luta contra as doenças veiculadas por
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triatomas tem como base a erradicação dos agentes intermediários”, acen-
tuou que a experiência do posto de Bambuí havia demonstrado ser “pos-
sível a erradicação dos triatomas pelo expurgo domiciliar repetido” (Dias,
1948b: 1.160-1.161). O fato de o gamexane ainda possuir certas restri-
ções técnicas não era, segundo ele, motivo para abandonar este ideal, que
deveria ser atingido também pela promoção de melhorias habitacionais.
Dias conclamou a RSPA e os diretores nacionais de Saúde dos países do
continente para que organizassem “um programa com o objetivo ideal e
remoto da erradicação das espécies mais perigosas de triatomas do Novo
Mundo” (Dias, 1948b: 1.162).

Quanto à implementação do combate sistemático aos triatomíneos
no Brasil, Dias se queixava da falta de interesse das autoridades sanitárias.
Em artigo cujo título explicitava esta reivindicação – “Considerações sobre
a importância da moléstia de Chagas em Minas Gerais e estados vizinhos.
Necessidade urgente de ser desenvolvido o estudo dessa endemia e de
serem tomadas medidas para combatê-la” –, ele denunciou a não inclusão
da doença de Chagas na pauta da política de saúde pública do país:

Um fato muito lamentável ocorre em relação à doença de Cha-
gas. (...) sabe-se que é extremamente difundida e que determina
grave processo de miocardite cuja expressão clínica é uma
cardiopatia incurável; conhecem-se outros fatos sugestivos da gra-
vidade deste problema de higiene rural. Não obstante, pratica-
mente nada se faz para combatê-la. Enquanto outras endemias
consomem grandes verbas e contam com serviços nacionais de
profilaxia, a esquizotripanose permanece inteiramente ignorada
pelas autoridades sanitárias, que jamais lhe reservaram nos seus
orçamentos qualquer soma para cumprir os dispositivos a ela refe-
rentes. (Dias, 1949b: 217)

Depois de apresentar uma série de dados sobre a distribuição dos
transmissores, dos casos da doença e seu impacto médico-social entre a
população rural, por se tratar de uma doença cardíaca, Dias mencio-
nou, neste texto, o apelo que fizera à RSPA, no Congresso dos Diretores
Nacionais de Saúde, no México. Ao manifestar a expectativa de que “o
Departamento Nacional de Saúde não mais continuará indiferente a
este problema” (Dias, 1949b: 219), fez referência aos meios de se viabilizar
as medidas de profilaxia. Propôs, por exemplo, a criação, pelo DNS, de
serviços especialmente destinados à doença de Chagas nos departamentos
estaduais de saúde, a fim de realizar trabalhos de rotina (como exames
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sorológicos, criação de barbeiros para xenodiagnóstico, execução de
expurgos), pesquisas científicas (nos campos da epidemiologia, clínica e
profilaxia da doença) e atividades de educação sanitária, com equipes
técnicas formadas no IOC e no posto de Bambuí. Em sua conclusão,
salientou:

O ideal é que se pudesse completar este plano com o início, o
mais cedo possível, de expurgos domiciliares com ‘Gammexane’
[BHC] nas zonas rurais infestadas por barbeiro. O Serviço Nacio-
nal de Malária, pela sua esplêndida organização devida à brilhante
atuação do Dr. Mario Pinotti, seria o mais capaz para enfrentar este
problema e poderia talvez, iniciando-a nas zonas malarígenas, es-
tender depois sua atuação a todos os focos da endemia chagásica,
prestando assim mais um colossal serviço ao Brasil. Expressamos
nosso veemente desejo de que as idéias sugeridas possam ser pos-
tas em prática e reiteramos nosso apelo às altas autoridades no
sentido de não pouparem esforços para encarar a solução de um
magno problema de higiene rural, até agora incompreensivelmen-
te tão descurado. (Dias, 1949b: 219)

Tendo em vista que atuava não apenas na produção de conheci-
mentos sobre a doença, mas também como liderança de intensa mobilização
para viabilizar seu enfrentamento, Dias assumia, como cientista, o mes-
mo perfil de intelligentsia, no sentido proposto por Karl Mannheim
(1974), que é possível identificar em Carlos Chagas. Atuava como intelec-
tual comprometido com a intervenção no mundo da política, vendo-se
como detentor de um saber capaz de contribuir diretamente para a for-
mulação de um projeto nacional.

Como indicam vários autores (Bomeny, 2001), foi extensa, no perí-
odo pós-1930, a participação de intelectuais na montagem de projetos de
ação política, em diversas áreas, e na legitimação do Estado como respon-
sável pela promoção de políticas sociais.31 Num processo que remonta ao
final do século XIX, os intelectuais brasileiros concebiam a moderniza-
ção do país como decorrente da combinação entre os recursos e saberes
da ciência, dos quais eram os portadores, e a intervenção do Estado,
como instância suprema de articulação das forças sociais (Alonso, 2002;
Carvalho, 1991; Hershmann, Kropf & Nunes, 1996).

Dias reproduzia, como cientista envolvido com a política e a constru-
ção da nação, a identidade assumida pelos médicos e cientistas que, no mo-
vimento sanitarista da década de 1910, reivindicaram a responsabilidade
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do Estado no equacionamento dos problemas que, segundo eles, com-
prometiam o progresso do país (Lima, 1999). O contexto da década de
1940, especialmente no pós-guerra, era particularmente favorável a esta
associação entre ciência, saúde e projetos de desenvolvimento.

Os Médicos do Brasil Central
e a Doença do Sertão

Aliados decisivos para que, conforme as reivindicações do diretor
do CEPMC, fosse viabilizada uma ação estatal voltada para a
tripanossomíase americana foram os médicos do interior, que já vinham
colaborando com o posto mediante o diagnóstico de novos casos e a pro-
dução dos conhecimentos clínicos sobre a doença.32

Os chamados “Congressos Médicos do Brasil Central” surgiram
como um importante espaço de representação e afirmação socioprofissional
destes clínicos, tendo sido criados justamente no contexto desta associa-
ção de interesses com os cientistas. Tais eventos, voltados para a discussão
de endemias e problemas sanitários típicos dos sertões do país, constitu-
íram um fórum privilegiado para a apresentação das pesquisas realizadas
pelos médicos do interior sobre a doença de Chagas, a afirmação de sua
importância como obstáculo ao desenvolvimento das áreas rurais e o en-
caminhamento político conferido à questão.33

O 1º Congresso Médico do Triângulo Mineiro aconteceu em
Uberaba, em dezembro de 1947, por iniciativa do presidente da Socieda-
de de Medicina local, tendo como tema principal a doença de Chagas.
Nesta cidade, núcleo do Triângulo Mineiro, vários clínicos interessa-
vam-se pelo assunto, especialmente Rubem Jácomo. Tal interesse expres-
sava-se no noticiário constantemente dedicado à doença em Lavoura e
Comércio, principal jornal da região (Bilharinho, 1983). O Centro de
Saúde, procurado por muitos pacientes em busca de tratamento para
a enfermidade, já em 1947 alertara a Secretaria de Saúde do Estado para a
necessidade de atendimento especial a estas famílias.34 O objetivo do con-
gresso era reunir médicos locais para discutir os problemas da região.
Relembram dois destes médicos:

Ficou estabelecido, neste dezembro, um divisor de águas na Histó-
ria da Medicina no Brasil. Pela primeira vez, médicos do Brasil Central



433

se arregimentaram num congresso desta natureza. Os congressistas
não eram muitos e nem todos configuravam grandeza na medicina
oficial indígena. Não eram esplendentes de juventude, eram entra-
dos ou entrando na quarta década de vida. E eram médicos do
interior. Todavia, seu papel histórico na evolução da medicina tro-
pical possui uma significação que não pode ser minimizada. (Porto
& Porto, 1970: 117)

Ao afirmar que eram eles, e não os ‘médicos do litoral’, quem lida-
va concretamente com os flagelos do interior do país, os médicos do
Brasil Central passaram a usar o tema da importância científica e social
da endemia chagásica, ‘doença do sertão’, para maximizar seus próprios
interesses e afirmar sua identidade socioprofissional diferenciada.

Uma evidência dos resultados desta poderosa aliança foi o fato de
que no 3o Congresso Médico do Triângulo Mineiro, ocorrido em Araxá
em setembro de 1949, Dias (1949a) pronunciou uma conferência
emblemática dos conteúdos e das estratégias utilizados em sua militância
para inserir a doença de Chagas na pauta das políticas sanitárias do país.35

A associação com os médicos do interior foi reafirmada mediante a
homenagem a Carlos Chagas, representado como exemplo da tradição
de Manguinhos na articulação entre ciência e saúde pública e da
centralidade que os ‘males do interior do Brasil’ assumiam nesta tradi-
ção. Segundo Dias (1949a: 679), Chagas foi essencialmente um “filho do
interior, [que] triunfou nos grandes centros mundiais, mas para ele [in-
terior] teve sempre o espírito voltado”. Seguindo o roteiro de seus outros
textos e apresentações, destacou a vasta distribuição dos barbeiros em
Minas Gerais, a alta percentagem de infecção destes insetos pelo T. cruzi
e os resultados dos inquéritos feitos pelo CEPMC, que revelavam “a fre-
qüência alarmante da infecção nas populações rurais” (Dias, 1949a: 681).
Segundo tais dados, em 1.920 reações de fixação de complemento prati-
cadas em soros de indivíduos não selecionados de Bambuí, haviam sido
positivas 780, ou seja, 60,4%.

O vínculo com os clínicos do Brasil Central explicitou-se também
no modo de apresentar as pesquisas científicas do CEPMC, para as quais,
ressaltou Dias, era fundamental a colaboração daqueles profissionais. Os
trabalhos de Miron de Menezes, em Uberlândia, e de Rubem Jácomo,
em Uberaba, foram incorporados, assim, como fontes importantes para
os dados reunidos pelo posto sobre a dimensão geográfica e social da
endemia: “Computando em conjunto estes resultados, observamos que
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num total de 2.893 reações feitas em Minas, São Paulo e Goiás, nada menos
que 52,5% deram resultado positivo, o que revela portanto altíssima inci-
dência da esquizotripanose nessas regiões do Brasil Central” (Dias, 1949a:
681). Ao trazer os aliados para dentro dos números e dados técnicos das
investigações que apresentava, Dias imprimia força persuasiva a seu ar-
gumento central: a denúncia da gravidade de uma doença que, sendo
uma “infecção cardiotrópica por natureza” (Dias, 1949a: 682), trazia sé-
rios prejuízos para o desenvolvimento de Minas e de todo o interior do
país. Em suas palavras: “Que outra endemia pode ser mais terrível do
que esta que, assim difundida, lesa irremediavelmente o coração de mi-
lhares, senão milhões de nossos conterrâneos?” (Dias, 1949a: 683). Tam-
bém aqui a contribuição dos clínicos colaboradores do IOC foi ressaltada
mediante dados sobre a cardiopatia chagásica crônica produzidos nos
consultórios de Menezes e Jácomo, em Minas Gerais, e por Adriano
Pondé, na Bahia.36

Ao final, todos os elementos apresentados convergiam para reivindi-
car aos poderes públicos ações concretas de combate à doença. Mais uma
vez, Dias (1949a: 684) sugeriu: “(...) a providência mais acertada no mo-
mento (...) é a de que um serviço perfeitamente organizado e que tem dado
provas de máxima eficiência, qual seja o Serviço Nacional de Malária, tome
a si a tarefa maior de iniciar o combate aos triatomas”. Ele também chamou
a atenção para a necessidade de que os departamentos e as secretarias esta-
duais de saúde começassem a “proceder desde já ao levantamento das áreas
infestadas”. Como desenlace final de sua exposição, convidou os congres-
sistas presentes a manifestar seu apoio a este empreendimento mediante
moção dirigida ao ministro da Educação e Saúde, na qual fosse

(...) solicitado dirija-se Sua Excelência ao Diretor do Departamento
Nacional de Saúde e ao Diretor do Serviço Nacional de Malária,
bem como a todas as autoridades que julgue necessário ou conve-
niente, recomendando-lhes providências para que sejam lançadas
as bases efetivas de uma campanha redentora, que poderá ser lon-
ga e penosa, mas que devemos reclamar em nome de milhares e
milhares de humildes compatriotas nossos. (Dias 1949a: 685)

A moção foi encaminhada pelo presidente do congresso, Sabino
Vieira de Freitas, ao ministro Clemente Mariani, fato que seria muitas
vezes lembrado pelos médicos do Brasil Central como evidência do papel
que desempenharam para a viabilização da profilaxia da doença de Cha-
gas no Brasil.37
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No mês seguinte, mediante acordo firmado entre os diretores do
IOC e do Serviço Nacional de Malária (SNM), Henrique Aragão e Mário
Pinotti, tiveram início, na cidade de Uberaba, expurgos experimentais
destinados a estabelecer procedimentos técnicos para uma campanha de
desinsetização domiciliar em grandes áreas. O SNM arcou com os custos
dos inseticidas e de material, oferecendo também pessoal especializado,
treinado nas campanhas antimaláricas. O CEPMC enviou todos os seus
guardas e técnicos, que se transferiram com Dias para Uberaba. Nesta
cidade, contaram com a colaboração sistemática de médicos locais, lide-
rados por Rubem Jácomo. Dos diversos inseticidas testados em 15 locali-
dades, revelaram-se de maior eficácia aqueles à base de cloro, como o
BHC, e os tiofosfatos, como o Rhodiatox, isolados ou associados ao DDT
(destinado ao combate simultâneo dos mosquitos).38 Embora os ensaios
continuassem até os primeiros meses de 1950, Dias comunicou ao prefei-
to da cidade, em novembro de 1949, os bons resultados preliminares,
expressando seu otimismo: “(...) já dispomos de recursos técnicos efica-
zes e praticáveis na luta contra os barbeiros, o que justifica que seja plei-
teada desde agora sua aplicação em maior escala, sem prejuízo da conti-
nuação dos trabalhos de ordem estritamente experimental”.39

A movimentação política em Uberaba, em prol da campanha
reivindicada por Dias, foi imediata. Logo depois deste comunicado, o
vereador e médico Cláudio Moreira de Almeida, colaborador das experi-
ências, pronunciou discurso na Câmara Municipal, no qual leu o do-
cumento de Dias ao prefeito e sugeriu que os vereadores solicitassem ao
presidente da Comissão de Saúde Pública da Câmara Federal, Miguel Couto
Filho, em caráter de urgência, providências destinadas à ampliação dos
trabalhos iniciados, em outubro de 1949, em Uberaba, mediante recursos
especiais ao IOC e ao SNM.40 Em relatório à Secretaria de Saúde do esta-
do, o Centro de Saúde de Uberaba reiterou a gravidade do problema,
afirmando ser o Triângulo Mineiro o maior foco da doença no país, e
clamou por medidas profiláticas amplas.41 Além dos ensaios em Uberaba,
foram feitos testes com inseticidas em Bambuí e na Cidade Industrial, pró-
xima a Belo Horizonte, igualmente como preparação para uma campanha
em maior escala (Dias & Pinto, 1952; Pellegrino & Brener, 1951).

O ano de 1949 havia sido de grande importância para os objetivos
do CEPMC também em razão da realização, em julho, nas cidades argen-
tinas de Tucumán, Salta e Jujuy, da Primeira Reunião Pan-Americana de
Doença de Chagas, promovida pela RSPA. No ano anterior, por ocasião
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dos IV Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Malária, a
RSPA havia assumido formalmente o compromisso de promover o estu-
do da doença de Chagas no continente, destinado especialmente à sua
profilaxia. Nesta reunião na Argentina, Dias apresentou resultados do
inquérito clínico-epidemiológico realizado em 1947, com Laranja e
Pellegrino, em localidades ao longo da Rede Mineira de Viação (Dias,
Laranja & Pellegrino, 1948, 1950). O evento foi um marco importante
do reconhecimento científico e social da doença: era a primeira vez que
pesquisadores de países do continente americano reuniam-se em fórum
específico para debater a doença de Chagas, sob a chancela da RSPA.

Neste contexto de expressivas respostas à mobilização empreendi-
da pelo CEPMC, o MES, mediante a portaria n. 577, de 6 de dezembro
de 1949, atribuiu ao SNM, ao IOC e à Divisão de Organização Sanitária/
MES, o encargo de “organizarem com a máxima urgência um plano para
início da profilaxia da doença de Chagas, com base na aplicação de inse-
ticidas” (apud Pinotti, 1950b). O plano seria executado pelo SNM a par-
tir das diretrizes técnicas firmadas nos estudos desenvolvidos, sobretudo
na cidade de Uberaba, sob a orientação dos pesquisadores do IOC e com
o apoio da Secretaria de Saúde e Assistência de Minas Gerais.42

Henrique Aragão, que havia garantido, como diretor do IOC, as
condições institucionais e políticas para o trabalho do posto de Bambuí,
não assistiria, entretanto, a esta importante conquista dos cientistas de
Manguinhos. Em 1949, em atitude inédita na história da instituição,
demitiu-se do cargo, diante da decisão do MES (que acabaria sendo
revogada) de transferir, para o Serviço Nacional de Febre Amarela, o
laboratório que desde 1937 produzia a vacina contra esta doença. Olympio
da Fonseca Filho seria o diretor de Manguinhos presente na inaugura-
ção oficial da campanha.

A Primeira Campanha (1950)

“Empreendimento inédito no mundo: oficialmente inaugurada em
Uberaba a campanha contra a doença de Chagas”. Assim noticiou O
Diário, de Belo Horizonte, o início, em 7 de maio de 1950 em Uberaba,
do primeiro programa de profilaxia da tripanossomíase americana no
Brasil. A região escolhida para os expurgos compreendia 123 municípi-
os de Minas Gerais, situados no Triângulo Mineiro e no sudoeste do
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estado, e 93 no norte de São Paulo, na bacia do Rio Grande, numa área
de aproximadamente 213.000 quilômetros quadrados e que abrangia uma
população de cerca de 3.460.000 habitantes (Pinotti, 1953: 684). Nesta
região, nas quais o Triatoma infestans era a principal espécie de trans-
missor, previa-se a aplicação de inseticidas em cerca de duzentas mil
habitações. A vinculação entre doença de Chagas e prejuízo à produtivi-
dade rural foi um argumento central a justificar a campanha, inclusive
do ponto de vista da escolha das regiões a serem beneficiadas. Conforme
o diretor do SNM, Mário Pinotti (1953: 683-684), tal seleção baseara-se
em “razões várias, de ordem técnica, econômica e prática”: melhor co-
nhecimento da prevalência da infecção por parte dos pesquisadores,
a oportunidade de estabelecer uma barreira contra a expansão do
T. infestans para norte e para leste, e o fato de ter a região alta densidade
demográfica, “possuindo grande importância econômica, pois compre-
ende áreas altamente produtivas” (Pinotti, 1953: 684).

A inauguração da campanha, com a presença de diversas autorida-
des políticas e sanitárias, teve grande repercussão na imprensa, especial-
mente em Minas Gerais.43 O evento foi filmado pelo Instituto do Cinema
Educativo do MES, que já havia registrado o trabalho experimental rea-
lizado na cidade um mês antes.44 O tema ocupou também as tribunas da
Câmara Federal.45 O otimismo quanto ao poder da ciência e à capacidade
de ação do Estado como instrumentos para a ‘redenção’ dos sertanejos
foi expresso em tom ufanista nas reportagens sobre “a campanha de pre-
servação dos habitantes do campo contra o pior inimigo de sua saúde”
(Estado de Minas, 1950b: 4). A ocasião conferiu grande projeção pública
ao trabalho do CEPMC e às noções sobre a doença preconizadas pelos
cientistas, sobretudo à sua caracterização como cardiopatia perigosa para
o trabalhador rural, como se percebe no título de reportagem publicada
na capital federal: “Descoberto o inseticida para o combate da ‘doença de
Chagas’. Ação do perigoso ‘barbeiro’ entre as populações rurais. Produ-
tor de 65% das cardiopatias. Iniciada a campanha contra o triatomídeo”
(Diário Carioca, 1950: 3). A conferência realizada por Francisco Laranja
na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Uberaba foi divulgada pelo jor-
nal local:

Após discorrer sobre a forma aguda da doença, se deteve mais
demoradamente no estudo de sua forma crônica, particularizando
a forma cardíaca, que, a bem dizer, é que deve, de fato, ser conside-
rada como problema social, não só pela diminuição de atividades
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do portador da moléstia, como é responsável pelo encurtamento
da média de vida do nosso homem de campo. Com a autoridade
que todos lhe reconhecem, o Dr. F. Laranja terminou o seu traba-
lho afirmando ser a Moléstia de Chagas ‘uma doença essencial-
mente crônica, e que se exterioriza e termina por uma cardiopatia’.
(Lavoura e Comércio, 1950b: 2)46

Nos anos seguintes, a campanha iniciada no Triângulo Mineiro
seria estendida a outras regiões de Minas e a alguns outros estados do
país.47

Também em maio de 1950, o Serviço de Profilaxia de Malária do
Estado de São Paulo (SPM-SP) lançou uma campanha semelhante à que o
SNM iniciava no Triângulo Mineiro, que abrangeria as regiões do estado
não contempladas por este serviço federal, especialmente a área de Ribei-
rão Preto.48 Como afirma Luiz Jacintho da Silva (1999), a decisão de
implementar o controle da doença em São Paulo esteve relacionada dire-
tamente às preocupações com o esgotamento da cafeicultura e das terras
virgens no estado, de modo a garantir o desenvolvimento agrícola dentro
das fronteiras paulistas. O programa do SPM-SP, que contou com a ori-
entação de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, como José Lima Pedreira de Freitas, teve grande apoio da
classe política paulista, sobretudo de deputados, vereadores e prefeitos
das áreas endêmicas.49 Este foi mais um espaço aberto, com a campanha
de 1950, para a divulgação dos trabalhos do CEPMC e para a mobilização
de Dias. Ele manteria, a partir de então, estreito contato com os técnicos
do SPM-SP e com os pesquisadores paulistas, especialmente em Ribeirão
Preto, trocando material de pesquisa, sendo várias vezes convidado a
participar de debates e eventos relacionados ao tema naquele estado e
recebendo-os para visitas ao CEPMC.50

Além de concretizar a idéia, defendida por Chagas desde o início
de seus trabalhos, de que tal enfermidade deveria ser objeto das ações do
Estado brasileiro, e de dar grande visibilidade pública aos estudos do
posto de Bambuí, a articulação da campanha em Uberaba trouxe ao pro-
cesso de legitimação da doença de Chagas um novo e decisivo aliado.
O SNM era a mais importante organização na estrutura federal da saúde
pública brasileira, com grande penetração em vários estados do país,
extenso corpo de funcionários e que estava em evidência desde o pós-
guerra, em razão do caráter emblemático conferido internacionalmente
à malária como expressão da importância social e econômica das chamadas
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‘doenças de massa’ e, ao mesmo tempo, do otimismo da ‘era DDT’. Seu
diretor, Mário Pinotti, que estava à frente do serviço desde sua criação
em 1941, seria forte liderança política da saúde pública na década de
1950, tornando-se ministro da Saúde entre 1958 e 1960.51 A associação
com o SNM materializava, portanto, em vários sentidos, o reconheci-
mento da importância médico-social da doença de Chagas.

O sucesso atribuído ao controle da malária mediante aplicações de
DDT, feito desde 1947 pelo SNM, era mais um elemento a conferir
credibilidade e otimismo à campanha que se iniciava em Uberaba. Como
assinalou um jornal de Belo Horizonte, ao referir-se à “vitória espetacu-
lar” da campanha contra a malária, que conseguira “resolver praticamente
o problema da insidiosa endemia”: “Semelhante processo de borrifações
domiciliares em todos os prédios rurais e urbanos localizados em áreas de
incidência chagásica vai ser adotado agora (...)” (O Diário, 1950: 12).

O SNM também se beneficiava desta associação com a doença de
Chagas, na medida em que ela permitia a ampliação de sua esfera de ação
e, conseqüentemente, de seu poder na estrutura do MES, além de
potencializar seu prestígio e sua legitimidade social mediante a vinculação
com o IOC.

Tanto Dias quanto Pinotti iriam referir-se à aliança selada em
Uberaba para maximizar seus interesses. No discurso que pronunciou
na solenidade de inauguração da campanha, em maio de 1950, dirigin-
do-se ao ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani, ao secretário
de Saúde e Assistência de Minas Gerais, Baeta Vianna, e às demais auto-
ridades presentes, Pinotti (1950a: 4) apresentou dados detalhados sobre
a “vertiginosa evolução” do SNM, com o emprego das novas armas “for-
jadas nas entranhas da última guerra” para combate à endemia – o DDT
e a cloroquina –, e informou sobre o sucesso das campanhas que vinham
possibilitando “a recuperação de milhares de impaludados, restituídos
às suas atividades, em benefício de suas famílias e da economia nacional”
(Pinotti, 1950a: 4). Ao enaltecer a iniciativa do MES de conferir ao SNM
a atribuição de combater também a endemia chagásica, destacou a impor-
tância dos estudos promovidos pelo posto do IOC em Bambuí, com refe-
rência especial ao trabalho de Dias: “jovem e talentoso cientista da Escola
de Manguinhos, uma das maiores autoridades atuais sobre doença de
Chagas, que teve a gentileza de nos fornecer notas técnicas sobre o assun-
to, algumas das quais tomo a liberdade de reproduzir textualmente”
(Pinotti, 1950b: 4).52 Em seguida, baseando-se em tais notas, o diretor do
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SNM apresentou os resultados dos ensaios realizados em Uberaba, em
Bambuí e na Cidade Industrial, cuja primeira conclusão, apesar de ain-
da estarem em aberto algumas questões técnicas sobre a metodologia dos
expurgos (como a duração do efeito residual dos inseticidas testados e
qual deles se mostraria mais poderoso contra os triatomíneos), era a de
que “já se dispõe de técnicas de comprovada eficácia para a luta contra os
transmissores da doença de Chagas” (Pinotti, 1950b: 5).53 Dias também
enfatizou, na ocasião, a importância da aliança com o SNM, afirmando
que aquela data era a mais importante na história da doença de Chagas
desde sua descoberta. Disse: “Senhores, nasceu com a malária, nas mar-
gens do rio das Velhas, a tripanossomíase americana. E com a malária deve
ela começar a morrer aqui, nas férteis terras da beira do rio Grande” (O
Globo, 1950: 6).

O diretor do posto de Bambuí utilizou a associação com o SNM
para afirmar a importância social da doença e para divulgar as ações do
CEPMC de diversas maneiras. Uma delas foi se beneficiar do poder de
propaganda que aquele serviço detinha, em razão de sua atuação em
várias regiões do país. Em agosto de 1950, por exemplo, respondendo a
uma solicitação de Pinotti, Dias ofereceu-lhe sugestões relativas à organi-
zação de um mostruário sobre doença de Chagas, destinado a fazer parte
do material do SNM, provavelmente tendo em vista uma exposição
itinerante. Deste mostruário, constariam fotografias, mapas, gráficos,
quadros e objetos relacionados aos diversos aspectos da doença e de seu
controle: biologia dos vetores e sua distribuição geográfica, sinais e for-
mas clínicas, casuística do posto de Bambuí, técnicas de expurgo, dados
da campanha então em curso. Entre estes materiais, seriam exibidos
“eletrocardiogramas com as alterações mais sugestivas da cardiopatia
chagásica: bloqueio de ramo direito, bloqueio A-V total, extra-sístoles
ventriculares”.54 A colaboração com o SNM se deu ainda mediante estu-
dos realizados, desde outubro de 1949, sobre diversos aspectos das técni-
cas de profilaxia e da epidemiologia da doença.55 Ao longo da década de
1950, Dias passou a utilizar sistematicamente a Revista Brasileira de
Malariologia e Doenças Tropicais, criada em 1949 como órgão do SNM,
para publicação de seus trabalhos.56

Além dos novos vínculos com os organismos sanitários, o início da
profilaxia, em 1950, também reforçou os laços do CEPMC com antigos
parceiros: os médicos do interior, que aproveitaram a oportunidade para
reafirmar seus interesses e sua própria identidade em torno da
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tripanossomíase americana. Na reunião da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia de Uberaba, realizada durante a inauguração da campanha e na
qual foi proferida conferência de Francisco Laranja, o presidente daquela
agremiação, Sabino Vieira de Freitas, lembrou os esforços dos clínicos da
cidade em chamar a atenção das autoridades para a gravidade da endemia
chagásica. Tal empenho havia culminado na moção que, em nome do 1º
Congresso Médico do Brasil Central e 3º do Triângulo Mineiro, ocorrido
em Araxá em 1949, solicitou providências ao ministro para sua profilaxia.57

Freitas, que havia presidido o referido congresso, reivindicava para os
médicos locais a responsabilidade direta pela viabilização da campanha:

Depois desses insistentes e patrióticos brados, foi que as atenções
dos poderes públicos e da nossa maior instituição científica, que é o
Instituto Oswaldo Cruz, se voltaram para cá. E o resultado de tudo
isso foi que, verificada a procedência e a veracidade dos apelos dos
médicos que aqui trabalham, se iniciou essa memorável campanha,
que a todos interessará. (Lavoura e Comércio, 1950b: 2)

A referência ao trabalho realizado em Bambuí no sentido de valori-
zar a identidade dos médicos do interior como os ‘legítimos conhecedo-
res’ dos problemas rurais do país se intensificaria ao longo da década de
1950. Se no congresso de Araxá, em 1949, Dias havia enfatizado o
pertencimento de Carlos Chagas a esta identidade, a partir de então os
próprios clínicos do Brasil Central justificavam seu apoio a Dias por
considerarem-no ‘um dos seus’.58

A mobilização empreendida por Dias, em especial a partir de 1948
(quando os pesquisadores consideraram estabelecidos os conhecimentos
essenciais tanto sobre os aspectos clínicos da doença quanto sobre sua
profilaxia), que culminou com a campanha de 1950, transcorreu num
contexto histórico marcado pelas múltiplas perspectivas que se abriam,
no pós-guerra, para o que, a partir de então, seria vivido, de maneira
global, como o ‘sonho’ do desenvolvimento. Entre tais perspectivas, esta-
va a de uma vitória definitiva sobre as doenças tropicais.
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O Otimismo do Pós-Guerra:
um mundo confiante no desenvolvimento

O período que se seguiu ao término da Segunda Guerra Mundial
conferiu força e significados particulares à noção de que a saúde consti-
tui um elemento-chave para o desenvolvimento econômico e social das
populações, fortalecendo a crença de que a humanidade já dispunha de
meios concretos para garantir este percurso. Além do impacto do uso do
DDT, dos antibióticos e de outras ‘balas mágicas’ produzidas pela ciência
durante o conflito, tal perspectiva intensificou-se num ambiente cultural
profundamente marcado pela idéia de que todas as nações, cedo ou tar-
de, vivenciariam o ‘encontro com o desenvolvimento’.

Segundo Arturo Escobar (1995), as condições políticas e econômi-
cas constitutivas daquele momento particular de expansão do capitalis-
mo – e os lugares assumidos pelas distintas nações neste processo – gera-
ram não apenas novos mecanismos, ações e políticas para o desenvolvi-
mento, mas criaram em torno desta categoria um poderoso ‘regime de
representações’, a partir do qual o mundo seria ressignificado, sobretu-
do no que se refere a temas como pobreza, atraso, fome e doenças. A
reestruturação nas relações de dominação entre os países, tanto em razão
do fim do domínio colonial quanto em função da bipolaridade imposta
pela Guerra Fria, foi um dos fatores essenciais que forjaram este campo
discursivo, no qual países e grupos sociais passaram a ser classificados
em razão de sua maior ou menor proximidade em relação a este que era
considerado o grande telos da história.

The development discourse defined a perceptual field structured
by grids of observation, modes of inquiry, and registration of
problems, and forms of intervention; in short, it brought into
existence a space defined not so much by the ensemble of objects
with which it dealt but by a set of relations and a discursive practice
that systematically produced interrelated objects, concepts, theories,
strategies, and the like. (Escobar, 1995: 42)59

Sob a perspectiva antropológica dos estudos culturais, Escobar foca-
liza o desenvolvimento não apenas na condição de conjunto de práticas
econômicas ou políticas, mas como uma categoria que, em si mesma vazia,
toma forma e adquire o poder de organizar o mundo mediante os sentidos
que lhe são atribuídos em contextos sociais e históricos específicos, por
grupos sociais investidos de determinados interesses e projetos.60 Ainda
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que parecendo pairar, como idéia-força dotada de movimento próprio,
acima de quaisquer particularidades, a concepção do desenvolvimento
no pós-guerra como meta transnacional estava ancorada diretamente nos
interesses da nação que afirmava sua hegemonia neste contexto e preten-
dia estendê-la sobre o planeta. Em janeiro de 1949, Harry Truman, em
seu discurso inaugural como presidente dos Estados Unidos – no qual
formulou o chamado Programa Ponto IV de assistência técnica aos paí-
ses do Terceiro Mundo –, sintetizou os princípios e valores do que então
se desenhava como o sonho de um novo mundo no pós-guerra:

More than half the people of the world live in conditions
approaching misery. Their food is inadequate, they are victims of
disease. Their economic life is primitive and stagnant. Their poverty
is a handicap and a threat both to them and to more prosperous
areas. For the first time in history humanity possesses the knowledge
and the skill to relieve the suffering of these people (...). I believe
that we should make available to peace-loving peoples the benefits
of our store of technical knowledge in order to help them realize
their aspirations for a better life (...). What we envisage is a program
of development based on the concepts of democratic fair dealing
(...). Greater production is the key to prosperity and peace. And the
key to greater production is a wider and more vigorous application of
modern scientific and technical knowledge. (apud Escobar, 1995: 3)61

Assim, ‘desenvolvimento’ passava a equivaler a uma marcha mun-
dial em direção a certas características do que se considerava uma socie-
dade ‘avançada’: uma sociedade altamente industrializada e urbanizada,
com elevados padrões de produtividade material e condições de vida e
fundada nos valores culturais da modernidade. Este percurso, por sua
vez, seria viabilizado por instrumentos específicos. Por um lado, a ciên-
cia e a tecnologia, às quais se atribuía, desde a experiência da guerra,
uma capacidade de intervenção sobre o mundo sem precedentes. Por
outro, aparatos específicos, governamentais ou internacionais, destina-
dos a planejar os rumos da modernização.

Dois processos, que se intensificariam progressivamente a partir
de então, serviram de base a este movimento global do desenvolvimento
(Escobar, 1995). Em primeiro lugar, a afirmação social da categoria pro-
fissional do cientista como figura proeminente num mundo cujos pro-
blemas sociais passavam a ser vistos como essencialmente ‘técnicos’, sujei-
tos a decisões racionais e administrativas por parte de especialistas.62
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Ainda que o pós-guerra viesse acelerar o processo de profissionalização
da ciência, mediante o qual esta ganharia cada vez mais institucionalidade
como atividade intrinsecamente legítima de produção de conhecimentos,
ao mesmo tempo conferia aos cientistas um sentido de compromisso e um
campo de atuação especialmente importantes e visíveis no que diz respeito
às questões públicas. Foi assumindo uma identidade referida a este com-
promisso que os cientistas envolvidos com a pesquisa sobre a doença de
Chagas construíram, no espaço discursivo do desenvolvimento, a relação
entre seu objeto de pesquisa e um projeto nacional de modernização.

Em segundo lugar, o pós-guerra imprimiu grande impulso à
institucionalização de aparatos específicos para a produção de conheci-
mentos e de ações voltados para a promoção do progresso material e do
bem-estar social. Sob a égide dos então criados organismos internacio-
nais, ou sob as configurações próprias dos Estados nacionais, reforçou-
se a idéia de que o desenvolvimento exigia coordenação de ações e inte-
resses, bem como planificação de métodos e políticas sob uma instância
centralizadora (Escobar, 1995: 38). A obsessão do pós-guerra com o pla-
nejamento e com o poder da ciência e da tecnologia como instrumentos
para transformar o mundo manifestou-se de forma contundente no cam-
po da saúde, com o fortalecimento da concepção segundo a qual o desen-
volvimento advinha essencialmente de intervenções técnicas, planejadas
e conduzidas por especialistas. A campanha global de erradicação da
malária, implementada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a
partir de 1955, foi a expressão máxima desta crença.63

Num contexto em que os interesses econômicos e políticos dos países
ricos dependiam cada vez mais dos países ditos subdesenvolvidos ou do
Terceiro Mundo – denominações que, como mostra Escobar, foram cria-
das justamente sob a formação discursiva do desenvolvimento –, a questão
da pobreza e das condições a ela relacionadas passou a despertar grande
preocupação internacional, com intensos debates sobre como administrá-
la e minorar seus efeitos. A saúde foi um dos diversos campos a sofrer
intervenções nesse sentido. Se, durante a guerra, o combate às doenças
transmissíveis assumira importância decisiva (inclusive como estratégia
militar), num mundo em reconstrução – e mais do que nunca em disputa
por áreas de influência econômica e política –, a luta contra as chamadas
doenças da pobreza ganhou especial proeminência, a requerer conheci-
mentos específicos e mecanismos adequados de planejamento.
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A preocupação com a recessão do pós-guerra, com o aumento da
produtividade agrícola (a fim de suprir o fornecimento de matérias-pri-
mas centrais à industrialização e à urbanização e de garantir suprimen-
tos alimentares num mundo em rápida expansão demográfica) e com a
viabilização de novos mercados para os produtos manufaturados dos países
desenvolvidos colocava na ordem do dia o aumento da produtividade
nos países ditos tropicais e, conseqüentemente, a questão de como me-
lhorar a saúde de suas populações (Escobar, 1995: 8). No pós-guerra as
implicações políticas da pobreza foram recolocadas no contexto da Guer-
ra Fria. O medo do comunismo favoreceu não apenas os investimentos
em campanhas de combate às doenças transmissíveis, mas a hegemonia
do modelo que preconizava prioridade às intervenções sanitárias
conduzidas ‘do alto’, em detrimento de programas mais amplos de arti-
culação entre medidas sanitárias e reforma social, considerados mais cus-
tosos e, sobretudo, mais ‘perigosos’ politicamente (Packard, 1997).

O discurso do secretário de Estado norte-americano George
Marshall, na abertura dos IV Congressos Internacionais de Medicina
Tropical e Malária, em 1948 em Washington, sintetizou exemplarmente
como a meta da ‘conquista das doenças tropicais’ foi ressignificada, na-
quele momento, com base nos novos sentidos atribuídos à sua importân-
cia social e nos novos meios técnicos e políticos de se enfrentá-las:

The tropics are the habitation of perhaps half the human race,
but a large proportion of these people lack greatly in the advantage
of modern civilization. A chief factor in restricting improvement in
these respects is tropical disease. Little imagination is required to
visualize the great increase in the production of food and raw
materials, the stimulus to world trade, and above all the
improvement in living conditions, with consequent social and cul-
tural advances, that would result from the conquest of tropical
diseases. This situation presents a challenge that, like the Equator,
cuts across national boundaries and local interests. It is an
international problem and it should be solved by a pooling of the
genius and the resource of many nations. That it is not insoluble
from the medical standpoint has been demonstrated by numerous
projects with which you are so familiar. The task of convincing the
governments and peoples most concerned of the feasibility of
controlling and eventually eradicating disease throughout the tropics
will be measurably advanced by the discussions at this conference
of the latest discoveries of research and the modern techniques in
public health. (Marshall, 1948: 2)64
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O otimismo do final da década de 1940 foi um campo fértil – social
e simbolicamente – para a reconstrução dos significados, valores e práticas
associados à relação entre saúde e desenvolvimento. Tal processo foi
construído concretamente em contextos locais e é a partir das especificidades
destes contextos que se pode compreendê-lo.

Saúde e Desenvolvimento na
Democratização Brasileira

No Brasil do pós-guerra, a importância econômica da saúde ga-
nhou nova ênfase nos projetos políticos destinados a promover a meta do
desenvolvimento. O início do governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-
1951), apesar do continuísmo em relação a Vargas, recompôs, sob o valor
da democracia, a imagem do Estado como agente primordial de concili-
ação das distintas forças sociais sob o objetivo comum do desenvolvimen-
to. Nesse período, o país viveria as conseqüências da guerra no sentido
do aprofundamento dos processos que, desde a década de 1930, vinham
dando forma a um novo modelo econômico e político na sociedade bra-
sileira. Apesar da filiação de Dutra, em seus primeiros anos de governo,
a uma política econômica de cunho mais liberal, a tendência de planifi-
cação da economia (em curso no cenário internacional e defendida no
Brasil por empresários, técnicos da administração governamental, inte-
lectuais e políticos desde o Estado Novo) foi reafirmada. Reforçava-se
que a concepção de que, diante da ‘fraqueza’ do empresariado nacional,
carente de capitais e de tecnologias para sustentar a montagem de um
parque industrial substantivo, cabia ao Estado intervir diretamente como
promotor do desenvolvimento, em termos tanto da coordenação de pro-
gramas quanto dos investimentos necessários. Ao mesmo tempo, o acúmulo
de divisas, resultante do aumento das exportações durante a guerra, foi
um estímulo importante à industrialização, fundada na substituição de
importações e no aumento da produção para o mercado interno.

Os últimos anos do governo Dutra trouxeram resultados expressi-
vos para o crescimento econômico. No plano ideológico, a volta ao regime
constitucional e à liberdade do jogo partidário projetou ainda mais, na
cena pública, os debates em torno dos caminhos do desenvolvimento. Sob
diferentes formas de concebê-los, acentuava-se a tendência dos intelectuais
de se colocarem como intelligentsia comprometida com a intervenção na
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política e a formulação de um projeto de construção da nação. O país
vivia, sob vários aspectos, a progressiva conformação daquilo que, com o
início do segundo governo Vargas (1951-1954), viria a se apresentar em
seus contornos mais definidos como o chamado modelo nacional-
desenvolvimentista (Skidmore, 1975; Mendonça, 1986; Quadros da Silva,
1999; Abreu, 1999; D’Araújo, 1999a, 1999b; Ferreira & Delgado, 2003c).

No que se refere ao lugar assumido pela saúde nos programas de
desenvolvimento da época, o tema recebeu um tratamento especial no
Plano Salte, elaborado por Dutra em 1948 e aprovado em 1950. Dos
recursos previstos, 13% destinavam-se à saúde, 13,6% à alimentação, 56,8%
aos transportes e 16,6% à energia. Apesar das críticas que recebeu pela
fragilidade teórica do ponto de vista do planejamento econômico e de ter
sido considerado um fracasso do ponto de vista da implementação das
medidas propostas, a inclusão da saúde como um dos cinco aspectos
conformadores de um programa nacional de desenvolvimento foi um
indício da importância que se dava à questão, pelo menos do ponto de
vista das intenções do governo.65 A idéia essencial expressa no plano era
a de que os baixos níveis de saúde constituíam um sério obstáculo ao
desenvolvimento econômico do país, na medida em que implicavam cus-
tos extremamente elevados.

Postulava-se claramente, desta forma, que a política sanitária deve-
ria estar submetida essencialmente aos objetivos de aumento da produti-
vidade econômica. Em 1949, reiterando perante o Congresso Nacional a
importância econômica da saúde, o presidente Dutra remeteu-se à
especificidade de um ambiente tropical, derivando daí, implicitamente,
o próprio recorte dos problemas sanitários que deveriam ser privilegia-
dos num projeto de desenvolvimento.

As condições sanitárias de um país circunscrevem-lhe rigidamen-
te o desenvolvimento econômico-social. No caso do Brasil – onde
talvez se processe, como já foi assinalado por tantos estudiosos, a
maior experiência conhecida de adaptação da civilização européia
a um ambiente tropical – a melhoria geral das condições sanitárias
e o desenvolvimento econômico-social são, verdadeiramente, ter-
mos co-extensivos do mesmo problema, isto é, a asseguração de
possibilidades de progresso. (Brasil, 1949: 127)

Dutra enfatizou – destacando, entre as realizações do governo fede-
ral no campo da saúde, as campanhas promovidas pelos Serviços Nacio-
nais – a preocupação com as doenças endêmicas: “(...) ainda são amplos e
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desastrosos para nossa vida rural os efeitos maléficos que decorrem dessas
endemias. Julgo mesmo que, se há campo de defesa sanitária que nos deva
merecer ainda maior atenção, é precisamente esse” (Brasil, 1949: 134).

Em consonância com a tendência internacional, a malária era tida
como o maior destes problemas: “a mais perniciosa, assim pela virulência
do mal, como pela amplitude das zonas de sua incidência” (Brasil, 1949:
136). Os dados apresentados pelo governo eram alarmantes. Inquéritos
realizados até 1946 teriam indicado a incidência da doença em cerca de
2/3 dos municípios do país, estimando-se em 1/5 a parcela da população
atingida. Em 1/3 das capitais, ela estava incluída entre as cinco primeiras
causas de morte (Brasil, 1950). Contudo, sublinhava-se, aquele era o mo-
mento em que se podia lançar mão de instrumentos sem precedentes
para combater a doença: “(...) os métodos clássicos de combate à malária,
onerosos e inseguros, foram substituídos pelas poderosas e eficientes téc-
nicas reveladas pela ciência nestes últimos anos” (Brasil, 1949: 136).

Em 1947, o SNM dera início a uma campanha antimalárica na
Baixada Fluminense, que constituiu a primeira experiência de uso massivo
do DDT, associado à cloroquina (medicamento usado a partir de 1945),
contra a doença no país. A partir desta campanha, o Brasil vinha fazer
coro aos que manifestavam a euforia em torno destes novos recursos lega-
dos pela guerra:

(...) o objetivo que há alguns anos atrás parecia inatingível – liberta-
ção de mais de 8.000.000 de brasileiros vitimados pelo flagelo da
malária – começa a oferecer possibilidade de ser alcançado, em
virtude do desenvolvimento que teve a campanha desencadeada
pelo Governo” (Brasil, 1949: 135).66

Tendo sido a idéia-força do movimento pelo saneamento dos ser-
tões na década de 1910, a vinculação entre saúde e desenvolvimento atu-
alizava, no contexto histórico da década de 1940, os sentidos atribuídos
aos termos desta equação. ‘Saúde’ equivalia a combate às endemias rurais
e ‘desenvolvimento’ significava recuperação e intensificação da produti-
vidade do trabalho agrícola. Ao apresentar os números anteriormente
citados sobre a extensão da malária como flagelo nacional, Dutra (1950:
129) afirmou: “Estes dados acentuam a significação sócio-econômica do
problema, se forem associados à circunstância de sua maior prevalência
nas zonas de produção agrícola e não raro nas regiões mais férteis, onde
tem prejudicado seriamente o rendimento do trabalho humano”.
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Sintetizando a magnitude do problema, o governo mostrava-se sin-
tonizado com a tendência internacional, que se aprofundaria na década
de 1950, de materializar a dimensão social das doenças mediante
parâmetros e índices quantitativos, ditados pela ciência econômica. Se-
gundo o presidente, a malária acarretava “prejuízos para a economia
nacional de cerda de 100.000.000 homens-dia de trabalho” (Brasil, 1950:
130). Os resultados que o governo declarava estar colhendo nesta campa-
nha assumiam, assim, significados que iam além do campo da saúde pú-
blica: eram uma vitrine do poder do Estado brasileiro como responsável
primordial pelas condições necessárias ao trabalho e, conseqüentemente,
ao desenvolvimento nacional.

Balanceadas as realizações do Governo federal, nestes quatro
anos de exaustivos esforços, podemos orgulhar-nos dos promisso-
res resultados obtidos através da campanha contra a malária no
país. Reduzimos as proporções do flagelo a níveis de tal inferiori-
dade que, brevemente, a incidência do mal não causará, de modo
algum, efeitos perniciosos à atividade produtiva do trabalhador
brasileiro. (Brasil, 1950: 132)

O otimismo quanto ao desenlace desta e de outras campanhas sani-
tárias equivalia às expectativas quanto ao próprio projeto político da
modernização nacional.

A Recuperação Econômica
do ‘Celeiro do Brasil’

No contexto mineiro, o pós-guerra foi particularmente marcado pela
idéia de renovação e de desenvolvimento, e o tema da produtividade do
trabalho rural ganhou especial projeção e significados. Aprofundando um
movimento que vinha se encaminhando desde a década de 1920, Minas
Gerais vivia, neste momento, o ápice dos esforços por parte do poder pú-
blico para superar a situação de atraso e estagnação econômica há tempos
diagnosticada. Segundo Otavio Soares Dulci (1992, 1999), numa evidência
da pluralidade das experiências regionais no que diz respeito a projetos
de desenvolvimento, o modelo de modernização experimentado em Minas
caracterizou-se fundamentalmente pelo uso de recursos políticos e pelo
protagonismo do poder público como responsável maior pela indução do
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crescimento econômico, em termos de coordenação e de investimentos
diretos. O Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção,
formulado em 1947 pelo governador Milton Campos (que, segundo Dulci,
constituiu experiência pioneira no país em termos de planejamento
macroeconômico), expressou de maneira exemplar esta orientação, pre-
conizando, como caminho para o desenvolvimento, a conciliação en-
tre expansão industrial e modernização da agricultura.

Como estratégia para alcançar este objetivo, visto como fundamen-
tal para que Minas Gerais assumisse importância no cenário nacional
como estado fornecedor de gêneros básicos para o mercado interno, o
plano defendia a diversificação da produção, a ser atingida, sobretudo,
mediante a introdução de novas técnicas de cultivo. Na mensagem apre-
sentada à Assembléia Legislativa de Minas Gerais em julho de 1947, Mil-
ton Campos corroborou o diagnóstico do atraso – “o que mais impressi-
ona na atualidade mineira é o decréscimo da produção agrícola e sua
conseqüência natural: carestia de vida e penúria das classes menos prote-
gidas” (Campos, 1947: 38) – e indicou o caminho de sua superação: “Os
centros populosos da Nação reclamam mais e mais produtos da agricul-
tura. Para incentivar-lhe a produção temos que melhorar os métodos e
práticas empregados, estabelecendo uma política baseada na ciência e na
técnica” (Campos, 1947: 42-43).

A dimensão tecnológica deveria estar, por sua vez, associada à pro-
moção de melhores condições de vida para os trabalhadores agrícolas, não
apenas como meio de fixá-los à terra (diminuindo o êxodo rural que com-
prometia a força de trabalho nas fazendas mineiras havia algumas déca-
das), mas para evitar alternativas mais radicais, como projetos de reforma
agrária.67 Com este objetivo, o governo mineiro organizou dois programas
de extensão rural voltados para pequenos produtores, o Ensino Agrário
Ambulante (serviço de instrução técnica e atendimento sanitário que fun-
cionava em comboios ferroviários) e a Associação de Crédito e Assistência
Rural (Acar), criada em 1948 mediante convênio entre o governo estadual
(com forte participação da Escola de Agricultura de Viçosa) e a American
Association for Economic Development, entidade fundada por Nelson
Rockefeller no pós-guerra (Dulci, 1992). Se, ao poder público, cabia pla-
nejar a recuperação econômica, fazia-se imperativo investir na “melhoria
do rendimento do capital humano como fator de produção”, dizia o go-
vernador (Campos, 1947: 45). Recuperar a produção exigia recuperar o
trabalhador e um dos caminhos para isso era a saúde.
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O governo Milton Campos trazia, portanto, pelo menos no que diz
respeito a suas diretrizes programáticas, uma perspectiva sensível a pro-
jetos destinados a promover melhores condições sanitárias no campo.
Proclamava-se urgente o início do “combate às endemias que minam a
energia vital do homem e acarretam considerável diminuição dos dias de
trabalho” (Campos, 1947: 45). Entre os principais problemas a serem
enfrentados pela Secretaria de Saúde e Assistência Social do Estado, esta-
vam as mesmas doenças que figuravam na pauta de prioridades do gover-
no federal: tuberculose, lepra e malária. Assim como o presidente da
República, o governador de Minas também recorria a coeficientes econô-
micos: “Nas regiões palustres, o rendimento médio do homem nunca
excede a 25% do normal” (Campos, 1947: 45) e também se entusiasmava
com a perspectiva de usar os modernos recursos profiláticos e terapêuticos,
sobretudo contra a malária, mediante um plano sistemático de aplicação
do DDT.

Se o governo mineiro tinha interesse em combater as endemias
visando a recuperar regiões marcadas pela estagnação econômica, a pre-
ocupação saneadora também se manifestava em áreas valorizadas como
frentes de expansão, a serem impulsionadas como exemplo para o con-
junto do estado. A escolha dos locais onde tiveram início as ações de
profilaxia para a doença de Chagas, articuladas pelo CEPMC junto ao
SNM e à Secretaria de Saúde de Minas Gerais, esteve intimamente relacio-
nada a esta orientação. Tanto a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro,
onde se inaugurou oficialmente a campanha, quanto a Cidade Industrial,
onde foram feitos os ensaios experimentais que a antecederam, eram
localidades especialmente importantes como emblemas do projeto de mo-
dernização econômica de Minas Gerais.

Em congresso de prefeitos do Triângulo Mineiro ocorrido em
Uberaba, em janeiro de 1949, no âmbito de uma campanha municipalista
promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
vários discursos pronunciados, inclusive pelo secretário do Interior de
Minas Gerais, Pedro Aleixo, e pelo ministro da Justiça, Adroaldo Mesqui-
ta da Costa, proclamaram a importância econômica da região como uma
das mais prósperas do interior brasileiro (IBGE, 1949).68 O Triângulo
representava para Minas um núcleo de modernização e em torno dele se
congregavam os interesses daqueles que, em diversas regiões do país,
mobilizavam-se pela valorização econômica e geopolítica do Brasil Cen-
tral. O prefeito da cidade, Boulanger Pucci, destacou na ocasião a idéia
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“que se anuncia” da mudança da capital federal para o Triângulo Minei-
ro, o que traria grandes vantagens, segundo ele, pela facilidade de comu-
nicação com as várias regiões do país, pela proximidade dos principais
centros urbanos, pelo alto potencial hidráulico da região, mas, sobretu-
do, pelo significado simbólico de situar-se o centro decisório do país
onde, de fato, se localizavam “o centro e o coração do Brasil” (IBGE,
1949: 11).69

O discurso municipalista vinha, assim, reafirmar os valores associ-
ados ao universo rural, contrapostos, conforme a dualidade tradicional-
mente estabelecida nas narrativas sobre o Brasil, aos núcleos urbanos do
litoral (Lima, 1999). Em referência àqueles valores, eram expressas as
reivindicações quanto à intensificação da capacidade produtiva de Minas
Gerais e de sua relevância econômica e política nos horizontes de desen-
volvimento nacional. O secretário-geral do IBGE e presidente da Comis-
são Nacional de Organização da Associação Brasileira de Municípios,
Rafael Xavier, afirmou que o município, “sinônimo de terra, interior, os
largos espaços rurais”, deveria ser o veículo de todos os projetos destina-
dos a restaurar o valor da “civilização do interior”. Minas Gerais, estado
marcado pelo predomínio de núcleos locais e visto como grande repre-
sentante do “Brasil produtor”, era, segundo ele, exemplo deste caminho
(IBGE, 1949: 18).70

É interessante perceber como, nesta construção discursiva, a opo-
sição interior-litoral ganhava novos sentidos, como contraponto entre o
desenvolvimento voltado para o mercado interno e o modelo exportador.
Nas palavras do secretário do IBGE:

(...) o Brasil-produtor não poderá permanecer indefinidamente à
mercê dos caprichos e das oscilações do mercado litorâneo, que
por sua vez é mero caudatário do mercado internacional: (...) urge
criar o mercado interno, e paralela e conseqüentemente – pois os
dois problemas estão intimamente ligados – dar ao povo possibili-
dades de melhorar o nível de vida, pela abertura de mais longas
perspectivas aos que sejam capazes de trabalhar. Só assim subirá o
poder aquisitivo das gentes do interior, e se criará, para as ativida-
des de produção, um mercado de consumo que absorva parte subs-
tancial das utilidades no próprio local, ou na própria região. (IBGE,
1949: 24-25)

Esta era mais uma formulação que conferia importância ao comba-
te às endemias, mencionadas pelo secretário do IBGE como um dos
aspectos da “dura servidão” do abandono a que estavam relegadas as
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populações do interior (IBGE, 1949: 30). O Triângulo Mineiro era
enaltecido como exceção a este quadro e exemplo a ser seguido. Nas
palavras do ministro da Justiça, Adroaldo Mesquita da Costa, era “um
posto avançado na genuína marcha para o oeste”, “bandeirante da civili-
zação interior do Brasil” (IBGE, 1949: 32).71 Tratava-se, portanto, de
região de importância estratégica, em termos econômicos e também em
termos simbólicos, no que se referia aos projetos de desenvolvimento das
áreas rurais do país.

A Cidade Industrial também era um espaço carregado de sentidos
para a perspectiva de modernização em Minas Gerais. O plano de insta-
lar um núcleo industrial próximo a Belo Horizonte (mas fora do seu
núcleo urbano) e que fosse servido por um sistema energético próprio
visava a superar a ‘perda’ do projeto siderúrgico para Volta Redonda e as
dificuldades de se promover a expansão industrial na capital mineira,
especialmente em razão da deficiência na oferta de energia (Diniz, 2002).
Em 1941, por decreto-lei estadual, foi criada a Cidade Industrial, no
município de Contagem, a cerca de dez quilômetros do centro de Belo
Horizonte, e deu-se início à construção da usina hidrelétrica de Gafa-
nhoto.72 O empreendimento constituiu a maior realização do governo de
Benedito Valadares e símbolo maior do projeto de modernização econômi-
ca em curso no estado, que seria continuado por seu sucessor, Milton
Campos. Além de montar a infra-estrutura local para o funcionamento das
indústrias, o governo acenou com muitos incentivos para estimular o inte-
resse dos empresários. Em 1947, apesar de os resultados ainda não
corresponderem ao esperado, a Cidade Industrial contava com dez indús-
trias, empregando cerca de mil pessoas, muitas delas instaladas, com suas
famílias, em núcleos residenciais construídos pelas empresas (Diniz, 2002).73

Contudo, a área foi infestada por barbeiros, trazidos nas bagagens
dos trabalhadores provenientes das regiões rurais do estado, chamando
a atenção das autoridades sanitárias. A presença da doença de Chagas
nos ‘muros’ da capital mineira, sobretudo num local que materializava a
disposição do poder público em impulsionar e em coordenar a moderni-
zação no estado, conferiu ao problema dimensão política especial, refor-
çando os motivos pelos quais ela foi escolhida, juntamente com Bambuí,
para servir de campo de ensaios para os métodos de profilaxia que os
cientistas do posto do IOC pretendiam aplicar na grande campanha a
ser realizada no estado. Apesar de se tratar de foco recente, com baixos
índices de infecção pelo T. cruzi entre os barbeiros capturados, os
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cientistas observaram grande capacidade de proliferação dos insetos, in-
clusive em casas melhor construídas. Segundo eles, a situação
exemplificava os riscos de expansão da endemia mediante as migrações
dos trabalhadores originários de áreas endêmicas (Pellegrino & Brener,
1951).74 A preocupação com as possibilidades de a doença se disseminar
nos centros urbanos e atingir inclusive a capital aumentava em razão da
presença de indivíduos infectados, provenientes de áreas endêmicas, entre
os candidatos a doadores de sangue nos hospitais da cidade, conforme
indicado por inquéritos feitos por José Pellegrino e outros pesquisado-
res (Pellegrino et al., 1951).75 Assim, tanto por atingir áreas estratégicas
para a recuperação e expansão agrícola quanto pela possibilidade de
espraiar-se pelos núcleos urbano-industriais, a doença de Chagas era
reiteradamente qualificada pelos cientistas como ameaça às perspectivas
do desenvolvimento econômico mineiro.

Estas distintas dimensões contextuais, relativas aos cenários inter-
nacional, nacional e estadual, fornecem elementos importantes para a
compreensão do processo de construção e de reconhecimento social da
doença de Chagas no período, na medida em que a elas estão referidas
não apenas as forças políticas, econômicas e sociais que conformaram os
espaços sociais concretos nos quais este processo ocorreu, mas também
os valores e significados acionados pelos cientistas para conferir àquele
objeto certos traços específicos como fenômeno biológico e social. Apesar
das especificidades que distinguem estes contextos, pode-se afirmar, de
modo geral, que foi num ambiente histórico-social marcado pela ‘obses-
são’ com o desenvolvimento e a vitória contra as doenças que os cientistas
do CEPMC buscaram as estratégias políticas e simbólicas que os torna-
ram capazes de produzir o convencimento de que aquela enfermidade,
definida pelos novos dados produzidos pelo eletrocardiógrafo e por ou-
tros procedimentos técnicos, fazia sentido para os interesses presentes na
sociedade brasileira, naquele momento.

Se, em 1949, Dias e seus colaboradores declaravam haver produzi-
do os conhecimentos essenciais para superar as dúvidas sobre a definição
clínica da doença, e se a primeira campanha de profilaxia da doença, em
1950, foi um marco decisivo ao torná-la reconhecida como objeto de
ações concretas por parte do Estado, o processo de afirmação científica e
social da ‘doença do Brasil’ prosseguiria ao longo da década de 1950 –
período em que se intensificariam os debates sobre as perspectivas do
desenvolvimento e o lugar da saúde como requisito para sua viabilização.
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Foi nessa década que os cientistas do posto de Bambuí reforçaram sua
movimentação ‘sociedade afora’, buscando ampliar o processo de
legitimação e de institucionalização científica e social da doença, tanto
como tema de pesquisa quanto como objeto de políticas sanitárias.
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32 Sobre a importância dos ‘médicos do Brasil Central’ para a legitimação e a produ-
ção de novos conhecimentos sobre a doença de Chagas, ver Kropf (2008).

33 Tais congressos foram de grande relevância para a divulgação dos estudos, realiza-
dos por médicos do interior, a respeito da etiologia chagásica do ‘mal de engasgo’
(megaesôfago), tema que seria emblemático da importância e da originalidade da
contribuição científica feita pelos médicos do Brasil Central. Ver Porto e Porto
(1970) e Rezende (2001a). Os programas e outras informações relativas a tais en-
contros eram publicados na Revista Goiana de Medicina, criada em 1955.

34 Relatório dos serviços executados pelo Centro de Saúde de Uberaba durante o ano
de 1949, apresentado pelo dr. A. Carneiro Maciel, chefe do Centro de Saúde, à
Secretaria de Saúde e Assistência. Uberaba [31 de dezembro de 1949]. FCPqRR/
SPAPED, caixa 16, maço 1.

35 Nesta ocasião, o evento, que até então era apenas do Triângulo Mineiro, passou a
incorporar médicos de outras regiões vizinhas, como Goiás, assumindo a designa-
ção de Congresso Médico do Triângulo Mineiro e Brasil Central. A conferência de
Dias foi divulgada, na íntegra, pelo Jornal do Commercio, em 12 de fevereiro
de 1950.

36 Pondé, professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da Bahia, desenvol-
via pesquisas sobre a cardiopatia chagásica no estado, publicando trabalhos sobre o
tema desde 1945. Em artigo de 1948, agradeceu o auxílio prestado pelo IOC no
fornecimento de antígenos para reações sorológicas em seus pacientes.

37 Os participantes daquele evento também enviaram moção de reconhecimento ao
IOC pelas contribuições do CEPMC ao estudo da doença de Chagas e pelos “auxí-
lios (...) prestados pelo referido Posto a médicos que trabalham no Brasil Central,
estimulando-lhes as iniciativas individuais e facilitando-lhes meios para a realização
de estudos sobre esta moléstia”. Moção de reconhecimento ao Instituto Oswaldo
Cruz. 1º Congresso Médico do Brasil Central e 3º do Triângulo Mineiro. Araxá,
setembro de 1949. FCPqRR/SPAPED, caixa 39, maço 1.

38 Para um relatório dos métodos utilizados e dos resultados obtidos nestes ensaios,
ver Dias et al. (1952).

39 Carta de Emmanuel Dias a Boulanger Pucci. Uberaba, 25 de novembro de 1949.
FCPqRR/SPAPED, caixa 14, maço 2.

40 Discurso do vereador Cláudio Moreira de Almeida na Câmara Municipal de Uberaba,
na sessão de 28 de novembro de 1949. FCPqRR/SPAPED, caixa 14, maço 2. O filho
de Miguel Couto havia feito, anos antes, o estudo eletrocardiográfico de um caso de
forma cardíaca da doença de Chagas, acompanhado por ele no Rio de Janeiro
(Couto Filho, 1936).

41 Relatório dos serviços executados pelo Centro de Saúde de Uberaba durante o ano
de 1949, FCPqRR/SPAPED, caixa 16, maço 1.

42 A imprensa, especialmente a mineira, deu destaque ao acordo. Ver Minas Gerais
(1950), Estado de Minas (1950a, 1950b) e Jornal do Commercio (1950).
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43 Ver, por exemplo, Folha da Manhã (1950), Estado de Minas (1950c, 1950d, 1950e),
Diário da Tarde (1950), Lavoura e Comércio (1950a), Folha de Minas (1950a,
1950b). Para outras reportagens, ver FCPqRR/SPAPED, caixa 36, maço 1.

44 Roteiro de filme sobre a doença de Chagas, 1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 16,
maço 1. A idéia de fazer um filme sobre a doença de Chagas foi apresentada por
Dias a Aragão em 1948. Ofício de Emmanuel Dias a Mário Pinotti, em 7 de maio de
1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 1.

45 Em maio de 1950, Rui Santos e Clemente Medrado, deputados pela Bahia e por
Minas Gerais, pronunciaram discursos sobre a campanha que se iniciava em Uberaba.
Ver O Jornal (1950).

46 A imprensa seria um veículo importante, ao longo da década de 1950, para difun-
dir os preceitos e enunciados que os pesquisadores do CEPMC vinham afirmando
sistematicamente nas revistas e congressos médicos desde a década de 1940. Dias
aproveitaria também outros veículos de comunicação, pronunciando, por exem-
plo, palestras nas rádios Mayrink Veiga e Nacional, em 1951. Ver: Sumário das
atividades científicas do dr. Emmanuel Dias durante o ano de 1951. FCPqRR/
SPAPED, caixa 3, maço 4.

47 Em abril de 1951, mediante novo acordo entre o governo de Minas Gerais e o MES,
foram previstos expurgos em toda a área malarígena do estado, com combate
simultâneo aos vetores da doença de Chagas. Em 1952, estabeleceu-se que o comba-
te aos barbeiros seria feito em todas as regiões afetadas pela tripanossomíase em
Minas e não apenas nas áreas de malária. A partir deste ano, o MES estenderia a
campanha para outros estados do país, como Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Ver
Estado de Minas (1951a, 1952a, 1953) e Folha de Minas (1952). Contudo, um
programa nacional de controle da tripanossomíase só seria implementado na déca-
da de 1980.

48 Ao longo da década de 1940, as estimativas quanto à incidência da endemia chagásica
em São Paulo eram alarmantes. Em 1946, José Lima Pedreira de Freitas, pesquisa-
dor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), criou, por
sugestão do catedrático de parasitologia Samuel Pessoa e com o apoio do Departa-
mento de Saúde Estadual, no distrito de Cássia dos Coqueiros, um posto de estudo
para investigar a distribuição da doença no estado e para propor medidas de
profilaxia. Em 1950, dos 369 municípios paulistas, foram coletados barbeiros em
130, sendo a infecção dos insetos pelo T. cruzi identificada em 72 deles (ver Freitas,
1951). Pedreira de Freitas, que em 1947 defendera tese de doutoramento sobre
diagnóstico laboratorial da doença de Chagas e em 1952 se tornou catedrático do
Departamento de Medicina Preventiva da então criada Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, teria atuação de destaque na mobilização política em torno do
combate à doença naquele estado, de modo semelhante a Emmanuel Dias. Sobre a
doença de Chagas em São Paulo, ver Buralli (1985) e Silva (1999). Sobre a trajetória
de Samuel Pessoa, ver Pessoa (1978) e Paiva (2006).

49 Em abril de 1951, esse programa foi incluído no plano quadrienal formulado
pelo governador Lucas Nogueira Garcez (A Gazeta, 1951). Em 1954, o Serviço de
Profilaxia de Malária do Estado de São Paulo (SPM-SP) assumiria a responsabili-
dade pela profilaxia no norte do estado, anteriormente incluída no programa do
Serviço Nacional de Malária (SNM), no qual estava a região de Ribeirão Preto,
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que, juntamente com o oeste de Minas, eram as principais áreas de endemia chagásica
identificadas no país.

50 Em julho de 1950, realizou-se em Ribeirão Preto um simpósio sobre doença de
Chagas, promovido pelo Centro Médico local, com sanitaristas do SNM e do SPM-
SP. Dias participou como orador. Em outubro de 1951, ao apresentar, na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo, projeto de lei que conferia ao SPM-SP a competência
formal para o controle da endemia chagásica (sancionada em dezembro), o depu-
tado Alípio Correia Neto enfatizou a importância social da doença para as áreas
rurais do país e particularmente para a economia paulista, destacando as pesquisas
feitas pela Faculdade de Medicina da USP e pelo CEPMC. Ver “No Centro Médico
teve grande brilho o simpósio sobre a doença de Chagas”, Diário de Notícias,
Ribeirão Preto, 16 de julho de 1950. FCPqRR/SPAPED, caixa 36, maço 2. O discur-
so do deputado Correia Neto encontra-se em: Diário Oficial do Estado de São
Paulo, 23 de outubro de 1951. FCPqRR/SPAPED, caixa 36, maço 3. Para cartas
trocadas entre Dias e Pedreira de Freitas, ver FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 5,
caixa 15, maços 2 e 3.

51 Mário Pinotti (1894-1972) nasceu em Brotas, interior do estado de São Paulo, e
diplomou-se, em 1914, pela Escola de Farmácia de Ouro Preto e, em 1918, pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ). Ingressou em 1919 nos serviços
federais de saúde pública. Entre 1924 e 1925, como bolsista da Fundação Rockefeller,
estudou na Escola de Malária de Nettuno, na Itália. Em seu retorno, atuou como
assistente dos serviços de combate à febre amarela sob o comando da Rockefeller.
Foi diretor do SNM de 1942 até 1956, ano em que os serviços nacionais encarrega-
dos da malária, da peste e da febre amarela foram reunidos no então criado Depar-
tamento Nacional de Endemias Rurais, do Ministério da Saúde. Assumiu a direção
deste departamento entre 1956 e 1958. Em 1952, Pinotti e sua equipe do Instituto
de Malariologia, órgão de pesquisa e ensino do SNM inaugurado em 1949, come-
çaram a testar técnicas terapêuticas contra a malária, tendo em vista as condições
brasileiras. Em 1953, propôs a mistura de cloroquina ao sal de cozinha e sua
distribuição gratuita, pelo governo, às populações das áreas endêmicas onde não
fosse possível a utilização do DDT. Consagrado como ‘método Pinotti’, o sal
cloroquinado foi difundido internacionalmente como estratégia inovadora e au-
tóctone de profilaxia da malária. Ele foi distribuído na região amazônica de 1958 a
1960. Pinotti foi presidente da Sociedade Brasileira de Higiene e membro da
Academia Nacional de Medicina (ANM) a partir de 1959. O ápice de sua trajetória
pública foi a nomeação para ministro da Saúde em 1958, cargo que deixaria em
1960. Sobre Pinotti, ver Hochman (2007b). Sobre o método do sal cloroquinado,
ver Hochman, Melo e Santos (2002) e Hochman (2008).

52 Ao descrever os aspectos básicos da doença em seus discursos, Pinotti se valia dos
enunciados e da forma de apresentação típicos dos textos de Dias. Ver Pinotti
(1950b).

53 As formulações técnicas de Pinotti sobre a campanha, reproduzidas em várias
outras matérias de jornais na época, foram reiteradas por Dias e por dois técnicos
do SNM no IX Congresso da Sociedade Brasileira de Higiene, realizado em 1951
em Porto Alegre (Dias et al., 1952). Em novembro de 1950, no 4º Congresso
Médico do Triângulo Mineiro e 2º do Brasil Central, reunido em Uberaba, Pinotti
apresentou conferência sistematizando os resultados da campanha iniciada naquela
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cidade, que deu origem a uma publicação cujo título já evidencia a importante
aliança que se estabelecia, nos planos material e simbólico: “Malária e doença de
Chagas: dois problemas em vias de solução” (Pinotti, 1951a, 1951b).

54 Carta de Emmanuel Dias a Mário Pinotti. Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1950.
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 1.

55 Em 1951, por exemplo, além do acompanhamento técnico dos expurgos, Dias
realizou, com Francisco Laranja, Therezino Caldeira Brandt, do SNM, e Felipe
Nery Guimarães, diretor do posto do IOC para combate à bouba em Rio Bonito,
um inquérito clínico-epidemiológico-sorológico-eletrocardiográfico nesta região
do estado do Rio de Janeiro, indene de barbeiros, cujos resultados serviriam para
testar os critérios usados nos inquéritos em regiões endêmicas (Dias et al., 1953).

56 O SNM contribuiu para os trabalhos desenvolvidos pelo CEPMC também na medi-
da em que o Instituto de Malariologia (órgão de pesquisa e ensino do SNM) foi uma
das instituições a que Dias recorreria, a partir de 1951, para realização dos testes
sorológicos de diagnóstico da doença de Chagas, que até então eram feitos quase
que exclusivamente no IOC. Relatório dos trabalhos realizados pelo Dr. Emmanuel
Dias em 1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 4.

57 Ao reconhecer publicamente, na solenidade de inauguração da campanha, que
aquela moção havia de fato contribuído para sensibilizar o ministro, Pinotti (1950b)
também contribuiu para reforçar a adesão dos médicos do interior ao empreendi-
mento que se iniciava.

58 Em carta dirigida ao ministro da Saúde em 1954, um grupo de médicos de Bambuí
elogiou o trabalho do CEPMC e enalteceu a missão de Dias nos seguintes termos:
“[ele] poderia estar confortavelmente instalado nos gabinetes de qualquer instituto
da Capital, a fazer medicina epidemiológica de erudição livresca e de tertúlias
agradáveis nas Associações Científicas”. Torres, Antonio; Sobrinho, Antonio Tor-
res; Magalhães, João Moreira; Alves, Dilermando; Chavez, Antonio Ruy. Carta ao
ministro da Saúde Miguel Couto Filho. Bambuí, 7 de junho de 1954. FCPqRR/
SPAPED, caixa 3, maço 2.

59 “O discurso do desenvolvimento definia um campo de percepção estruturado em
redes de observação, modos de questionamento e registro de problemas, e formas
de intervenção. Em suma, ele trouxe à tona um espaço definido não tanto por um
conjunto de objetos dos quais tratava, mas, sim, por um conjunto de relações e uma
prática discursiva que produziam sistematicamente objetos, conceitos, teorias, es-
tratégias etc., que se inter-relacionavam” – Tradução livre.

60 Conforme Escobar (1995: 44-45): “Development was a response to the
problematization of poverty that took place in the years following World War II and
not a natural process of knowledge that gradually uncovered problems and dealt
with them; as such, it must be seen as a historical construct that provides a space in
which poor countries are known, specified, and intervened upon. To speak of
development as a historical construct requires an analysis of the mechanisms through
which it becomes an active, real force.” [“O desenvolvimento foi uma resposta à
problematização da pobreza, que ocorreu nos anos que se seguiram à Segunda
Guerra Mundial, e não um processo natural de conhecimento que, gradualmente,
revelou problemas e lidou com eles. Como tal, deve ser visto como uma construção
histórica, que oferece um espaço no qual países pobres são conhecidos, especificados
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e sofrem intervenções. Falar de desenvolvimento como uma construção histórica
requer uma análise dos mecanismos através dos quais torna-se uma força real e
ativa” – Tradução livre].

61 “Mais da metade dos povos do mundo vive em condições que se aproximam da
miséria. Sua alimentação é inadequada e eles são vítimas de enfermidades. Sua vida
econômica é primitiva e estagnada. Sua pobreza é uma desvantagem e uma ameaça,
tanto para eles mesmos quanto para as áreas mais prósperas. Pela primeira vez na
história, a humanidade possui o conhecimento e a habilidade para aliviar o sofri-
mento desses povos (...). Eu acredito que nós deveríamos tornar disponíveis aos
povos pacíficos os benefícios do nosso acervo de conhecimento técnico, de modo a
ajudá-los a realizar as suas aspirações por uma vida melhor (...). O que visualizamos
é um programa de desenvolvimento baseado nos conceitos de negociação justa e
democrática (...). O aumento da produção é a chave para a prosperidade e a paz. E
a chave para o aumento da produção é uma aplicação mais ampla e mais vigorosa
do conhecimento técnico e científico moderno” – Tradução livre.

62 Sobre os processos de institucionalização e profissionalização da ciência brasileira
no pós-guerra, ver Fernandes (1990) e Andrade (1999).

63 Sobre a campanha global de erradicação da malária, ver Packard (1998) e Cueto
(2007).

64 “Os trópicos são o habitat de cerca da metade da raça humana, mas uma ampla
parcela dessa gente está em grande desvantagem quanto à civilização moderna. Um
dos principais fatores que restringem a melhoria dessa situação é a ocorrência das
doenças tropicais. Não é necessária muita imaginação para visualizar o enorme
incremento na produção de alimentos e matérias primas, o estímulo ao comércio
mundial e, sobretudo, a melhoria das condições de vida, com os avanços sociais e
culturais daí decorrentes, que resultariam da conquista sobre as doenças tropicais.
Essa situação apresenta um desafio que, assim como o Equador, ultrapassa fronteiras
nacionais e interesses locais. Trata-se de um problema internacional e deveria ser
resolvido através da conjugação das capacidades e dos recursos de muitas nações.
Através de inúmeros projetos com os quais vocês estão familiarizados, já ficou de-
monstrado que, do ponto de vista médico, isso não é insolúvel. A tarefa de convencer
os governos e os povos mais interessados quanto à viabilidade de controlar e, em
última instância, erradicar as doenças em todas as áreas tropicais avançará significa-
tivamente a partir das discussões, nesta conferência, sobre as mais recentes descober-
tas da pesquisa e sobre as modernas técnicas na saúde pública” – Tradução livre.

65 Como afirma Maria Valério Junho Pena (1977: 71), “não importa se o Plano Salte
era basicamente orçamentário ou mesmo se nunca foi efetivamente implementado.
O que importa (...) é que ele reflete a definição ‘oficial’ da realidade, tanto quando
propõe caminhos que ela deve percorrer. O papel que se atribui à Saúde é aqui
preponderante desta visão de mundo”.

66 Neste mesmo ano, o DDT passou a ser utilizado na campanha de erradicação do
Aedes aegypti do Serviço Nacional de Febre Amarela (Benchimol, 2001).

67 Dizia Campos (1947: 44): “Importa muito a Minas fixar o homem à terra. (...)
Cumpre evitar a convergência da população para os centros urbanos e criar núcleos
de civilização de alto sentido demográfico no Vale do São Francisco, por exemplo.
A fim de promover o crescimento das populações nas várias zonas de Minas, é



463

necessário levar-lhes a higiene, a instrução, o conforto, dinamizando-lhes por to-
dos os meios as fontes de riqueza”.

68 A campanha, que organizava congressos de prefeitos em várias regiões do país,
tinha como objetivo chamar a atenção para a necessidade de fortalecer os municí-
pios tanto do ponto de vista orçamentário quanto administrativo (IBGE, 1949).

69 Sobre o debate em torno da interiorização da capital do país, ver Silva (2006) e
Vieira (2007, 2009).

70 O orador chegou a associar o estilo político dos mineiros a esta condição de estado
rural por excelência: “(...) a atmosfera desses centros modestos e calmos, confun-
dindo-se com os vagares da vida rural, propiciou a formação do caráter e da
personalidade dessas austeras e dignas figuras de dirigentes, cheios de ponderação
e equilíbrio, que o Brasil tem tido a felicidade de ver passar pelos mais altos postos
de direção” (IBGE, 1949: 20).

71 O ministro da Justiça havia sido encarregado por Dutra de organizar uma Federa-
ção dos Municípios e era presidente de honra do referido congresso de prefeitos
do Triângulo Mineiro (IBGE, 1949).

72 Segundo Alisson Guimarães (1957), a localização nas proximidades da capital mi-
neira deveu-se a vários motivos, como garantia de um mercado consumidor próxi-
mo e em expansão, facilidades na obtenção de mão-de-obra, distância relativamen-
te pequena das principais matérias-primas, preocupação com a preservação da
paisagem urbana residencial de Belo Horizonte, possibilidade de contar com um
sistema energético melhor do que o que servia a capital, proximidade das princi-
pais vias de comunicação e existência de extensa rede bancária em Belo Horizonte.

73 A Cidade Industrial viria a se tornar a maior aglomeração industrial de Minas
Gerais, reunindo indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, de alimentação, químicas,
têxteis, de eletricidade, de instrumentos científicos e de construção. Além de Gui-
marães (1957), ver também Borges (1997).

74 Na época em que começaram os trabalhos de profilaxia, no início de 1950, foram
registradas, entre os 291 domicílios do Parque Industrial (que incluía núcleos
residenciais construídos pelas indústrias, como a Magnesita e a Cia. Itaú), 37 cafuas,
típicas das áreas rurais mais pobres do estado. A grande maioria dos barbeiros
capturados foi encontrada nestas moradias, algumas delas com elevado índice de
infestação (em uma cafua foram encontrados 1.189 barbeiros). Os cientistas reali-
zaram exames sorológicos em cem servidores do estado e seus familiares e em 83
trabalhadores da Cia. Itaú. Em 11 deles, o resultado foi positivo. Todos eram casos
crônicos e haviam se infectado antes de se estabelecerem na Cidade Industrial. Os
expurgos destinados à eliminação dos barbeiros foram realizados em todas as habi-
tações, mediante aplicação de BHC associado a um repelente à base de piretro
(Pellegrino & Brener, 1951).

75 Em seu Ensaio de Profilaxia da Moléstia de Chagas, Dias (1945: 114-115) advertiu
para os riscos de transmissão da infecção via transfusão de sangue e para a necessi-
dade do controle de doadores. No 3o Congresso Médico do Triângulo Mineiro,
realizado em Araxá, em 1949, e na 1a Reunião Pan-Americana sobre Doença de
Chagas, realizada em Tucumán também naquele ano, Pellegrino, Dias e Laranja
apresentaram moções sobre a necessidade de se pôr em prática medidas de contro-
le nos bancos de sangue destinadas a diagnosticar casos de infecção chagásica entre
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os candidatos a doadores. O controle da transmissão transfusional seria
implementado sistematicamente no Brasil a partir da década de 1980, em função
do controle dos bancos de sangue imposto pela pandemia de Aids. Ver Dias e Coura
(1997) e Brasil (2005).




