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P A L A V R A S I N I C I A I S Ε D E D I C A T Ó R I A 

E m 1907, Carlos Chagas descobriu o Trypanosoma cruzi e dois anos 

depois descreveu o primeiro caso humano da doença de Chagas. Em 1911, 

durante memorável conferência perante as mais altas autoridades do País, Chagas 

conclamou veementemente toda a sociedade a unir-se com o objetivo de su

perar a terrível enfermidade que acabara de descobrir, dizendo-a um "proble

ma de Estado e da Nacionalidade". Somente nos anos 40, no entanto, mercê do 

esforço pioneiro de três discípulos de Chagas, tal problema começou a ser 

reconhecido, iniciando-se de fato o controle da doença no Brasil. Seguiram-se 

então os programas na Argentina, com Abalos e Soler; na Venezuela, com 

Gabaldón e Torrealba; no Chile, com Neghme; e no Uruguai, com Talice e 

Maria Franca. Na década de 70, o Estado de São Paulo consolidou a ofensiva 

contra o Triatoma infestans, espécie que acabou por ser erradicada; nos anos 

80, o Programa Brasileiro foi enfim priorizado e alcançou cobertura definitiva. 

Hoje não se vêem mais casos novos da doença em quase toda a área endêmica 

brasileira. O mesmo está ocorrendo em vastas extensões do Cone Sul, cujos 

governos se uniram em 1990, numa iniciativa inédita e compartida de controle 

das principais formas de transmissão do Trypanosoma cruzi ao homem. 

Neste quadro, que também estimula outros países do continente, um 

horizonte promissor se avizinha quanto à transmissão do parasita às pobres 

populações a ele expostas. Lugares há em que a dificuldade reside em dar 

início às atividades. Espécies secundárias, focos peri-domiciliares, vigilância 

epidemiológica e definitiva melhoria das habitações e da qualidade do sangue 

transfundido permanecem como a tarefa maior da etapa de consolidação dos 

programas já instalados. Mas outro desafio - também pressentido por Chagas -

se impõe hoje: como minimizar a moléstia naqueles 1 6 ou 18 milhões de 

indivíduos já infectados? 

Ao clínico e ao cirurgião estende-se o sonho de Chagas. Muito se 

avançou, em especial nas três últimas décadas, no manejo clínico do chagásico, 

mercê de ingentes pesquisas e do melhor conhecimento quanto à fisiopatogenia 

da enfermidade e da sua história natural. Também se sabe que pelo menos 

85% dos infectados permanecem nos estágios crônicos mais benignos ou na 

forma indeterminada da doença, devendo ser atendidos, pois, na própria rede 



básica de saúde, poupando-se com isto serviços mais complexos e alcançan¬ 

do-se índices adequados de cobertura. Daí a imperiosa necessidade de que os 

clínicos se familiarizem com a doença, em particular no que diz respeito ao 

seu diagnóstico e tratamento. Atender a esta exigência conformou a tarefa 

básica deste livro. 

Nos anos 40, três dos pioneiros de Manguinhos assumiram tais idéias, 

a partir do próprio Carlos Chagas, ao publicar um primeiro opúsculo sobre a 

"Clínica e a Terapêutica da Doença de Chagas". Cinquenta anos depois, um 

grupo de estudiosos entendeu ser hora de retomar essas concepções e divulgá-

las de forma simples e acessível a todos os Colegas que militam nas frentes de 

trabalho ao longo da América Latina. Assim nasceu esta obra - fruto do enor

me respeito para com todos aqueles que se infectaram pelo Trypanosoma 

cruzi - que é dedicada às memórias de Emmanuel Dias, de Francisco Laranja 

e de Genard Nóbrega. 
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