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No início do século XX, a entomologia médica – estudo dos insetos transmissores de doenças – estava  
em grande desenvolvimento em todo o mundo. No Instituto de Manguinhos, vários pesquisadores 

dedicavam-se a investigações nesse campo. Um fator importante para impulsioná-las eram as expedições 
feitas a várias regiões do Brasil. Além de proporcionar a coleta de materiais para estudo (como novas espécies 
de mosquitos), tais viagens serviam para experimentar métodos de profilaxia, pois entre seus objetivos  
estava o de debelar epidemias (especialmente de malária) que ocorriam quando obras de modernização, 
como a construção de ferrovias, adentravam matas e regiões não habitadas.

Em 1905, a Companhia Docas de Santos solicitou a Oswaldo Cruz, diretor-geral de Saúde Pública, 
providências para combater uma epidemia de malária entre os trabalhadores que construíam uma hidrelétrica 
em Itatinga, São Paulo. Carlos Chagas foi comissionado para coordenar a campanha. 

No início de 1907, iniciou missão semelhante com Arthur Neiva (1880-1943), também pesquisador de 
Manguinhos, em Xerém, Baixada Fluminense, onde a doença prejudicava a captação de água para a capital 
federal, realizada pela Inspetoria Geral de Obras Públicas. 

Em junho, Chagas partiu para o norte de Minas Gerais, em uma terceira campanha contra a malária, 
junto com Belisário Penna (1868-1939), também médico da Diretoria-Geral de Saúde Pública. Uma epidemia 
paralisava as obras de prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil no trecho entre Corinto e  
Pirapora. Desde sua inauguração em 1855, essa ferrovia era vista como um dos principais meios de integração 
do território nacional, daí o projeto de estendê-la da capital federal até Belém do Pará. Em 1904, havia sido 
inaugurada a estação de Curvelo e, dois anos depois, a estação de Corinto. No verão de 1906-1907, contudo, 
as “febres” paralisaram as obras na ponte do rio Bicudo, impedindo a construção do ramal para Pirapora. 

Na época, a profilaxia da malária, testada por pesquisadores em todo o mundo, abrangia diversas  
estratégias. O combate aos vetores era feito mediante a aplicação de substâncias tóxicas (como o petróleo)  
nas coleções de água, visando a destruir as larvas dos insetos que ali se reproduziam. Outra medida era  
a proteção dos indivíduos com cortinados nas camas e telas nas portas e janelas das casas. O ataque ao  
parasito, por sua vez, dava-se pela ingestão de quinina (produto extraído da casca da árvore quina), tanto 
para prevenir quanto para tratar a infecção. 

Já desde a primeira campanha, Chagas observou que, depois de picarem suas ‘vítimas’ no interior das 
habitações, os mosquitos adquiriam um peso que os fazia permanecer ali por longo tempo, digerindo o 
sangue e maturando os ovos. Por isso, preconizou que eles deveriam ser atacados não apenas em sua fase 
larval, aquática, mas sobretudo em sua fase adulta, alada, nesses ambientes, mediante aplicação de substâncias 
inseticidas (como enxofre ou piretro). Esse método, décadas mais tarde utilizado em larga escala, com o 
advento do DDT, foi aplicado em Itatinga em conjugação com outras medidas, como a quininização.  
A contribuição de Chagas para os estudos e a profilaxia da malária foi reconhecida no I Congresso  
Internacional de Paludismo, realizado em Roma em 1925.
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In the early twentieth century, great advances in medical entomology (the study of disease-transmitting  
insects) were being made all around the world. A number of researchers at the Manguinhos Institute  

were conducting investigations in this field, with important impetus added to their efforts by expeditions  
to various regions of Brazil. These trips yielded material for study (like new mosquito species) and also served 
as opportunities for trying out prophylactic measures, since one of the goals of the missions was to quash 
the epidemics (especially malaria) that erupted when modernization works like railroad construction moved 
into forests and uninhabited areas.

In 1905, the Santos Port Authority asked Oswaldo Cruz, then director general of Public Health, to take 
measures to combat a malaria epidemic among workers who were building a hydroelectric power plant in 
Itatinga, São Paulo. Carlos Chagas was commissioned to coordinate the campaign. 

In early 1907, this time in partnership with Arthur Neiva (1880-1943), likewise a Manguinhos researcher, 
Chagas initiated a similar endeavor in Xerém, a town in the lowland area of Rio de Janeiro known as the 
Baixada Fluminense, where the disease was hampering a General Office of Public Works project to source 
water for the nation’s capital. 

In June, Chagas headed to northern Minas Gerais on a third anti-malaria campaign, this time with  
Belisário Penna (1868-1939), another physician with the General Directorship of Public Health. An 
epidemic had halted work on a new stretch of the Central do Brasil Railroad, between Corinto and Pirapora.  
Inaugurated in 1855, the railway had always been viewed as one of the key elements of national integration—
hence the project to link the Brazilian capital to far northern Belém do Pará. Curvelo station was inaugurated 
in 1904 and Corinto station two years later. In the summer of 1906-1907, however, so-called fevers shut 
down works on the bridge over the Bicudo River, hindering construction of the line to Pirapora. 

Investigators around the globe had already tested out a gamut of malaria prevention strategies. Toxic 
substances like petroleum were added to standing waters to destroy the insect larvae that reproduced there, 
thus combating the vector. Bed nets or screened doors and windows afforded individual protection. Quinine 
extracted from the bark of the cinchona tree was used to fight the parasite itself, both preventing and  
treating the infection.

Right from the first campaign, Chagas had noted that once mosquitoes had bitten their victims inside  
a dwelling, they grew so heavy that they would remain there a long time, digesting the blood and letting  
their eggs mature. Because of this, he recommended that the insects be attacked not just during their  
aquatic larval stage but primarily as winged adults inside of houses, with the use of insecticides like sulfur 
and pyrethrum. This method, which came into widespread use with the later advent of DDT, was adopted  
in Itatinga in conjunction with other measures, like quininization. Chagas’s contribution to studies on 
malaria and its prevention was recognized at the First International Malaria Congress, held in Rome in  
1925.
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Imagem de abertura – Mosquito transmissor de malária
Acervo Museu Nacional

Opening image – Malaria-transmitting mosquitoe

Mosquitos transmissores de malária
Fonte: Manson-Bahr, 1924

Malaria-transmitting mosquitoes

Tubos condutores de água para as turbinas da  
usina hidrelétrica construída para fornecer energia ao  
Porto de Santos. Itatinga, c. 1905
Acervo Família Paula Machado

Penstocks to the hydroelectric power plant built to supply  
energy to the port of Santos. Itatinga, c. 1905

Construção de hidrelétrica pela Companhia  
Docas de Santos. Itatinga, c. 1905
Acervo Família Paula Machado 

Construction of hydroelectric power plant by the  
Docas Port Authority. Itatinga, c. 1905
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Relatório de Carlos Chagas sobre a campanha  
de profilaxia da malária em Itatinga, dez. 1905 
Acervo Casa de Oswaldo Cruz

Carlos Chagas’s report on the malaria  
prevention campaign in Itatinga, Dec. 1905
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Poder-se-á sintetizar num 
duplo intuito a profilaxia do 
impaludismo: impedir que  
o homem doente contamine o 
culicídio transmissor, evitar 
que o culicídio parasitado 
infecte o homem são. 

Carlos Chagas

Paludism prophylaxis can be 
summed up in a twofold purpose: 
preventing the diseased man  
from contaminating the 
transmitting Culicidae, and 
preventing the parasite-infected 
Culicidae from infecting the 
healthy man. 

Carlos Chagas

Primeiro trabalho de Chagas  
sobre profilaxia da malária
Brazil-Medico, 15 ago. 1906
Acervo Casa de Oswaldo Cruz

Chagas’s first article on malaria 
prevention
Brazil-Medico, Aug. 15, 1906
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Em 1907, Chagas descreveu novas espécies  
de mosquitos
Acervo Casa de Oswaldo Cruz

In 1907, Chagas described new species of mosquitoes

Ficha de registro do mosquito Mansonia chagasi.  
Espécie descrita em 1935 por Angelo da Costa Lima, 
renomado entomologista do Instituto Oswaldo Cruz,  
em homenagem a Carlos Chagas, a partir de material 
coletado por este em Bicudo, MG 
Acervo Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz

Laboratory index card for the mosquito Mansonia  
chagasi. Species described in 1935 by Angelo da Costa 
Lima, distinguished entomologist from the Oswaldo  
Cruz Institute. Named in honor of Carlos Chagas, who 
collected the material in Bicudo, Minas Gerais

Exemplar de Mansonia chagasi (holótipo), 
coletado por Carlos Chagas. Holótipo é o 
espécime designado pelo pesquisador como 
padrão da espécie por ele descrita, que é  
usado para futuras comparações com outros 
espécimes
Acervo Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz

Holotype of Mansonia chagasi, collected by 
Carlos Chagas. A holotype is the specimen that 
a researcher designates as the standard for the 
species he describes; it is used in comparing 
future specimens

Lâmina com cabeça do mosquito Mansonia 
chagasi (holótipo)
Acervo Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz

Slide of the head of a Mansonia chagasi  
mosquito (holotype)
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Em Xerém: na captação das águas a  
febre palustre dizima
Gazeta de Noticias, 2 maio 1907
Acervo Fundação Biblioteca Nacional

“In Xerém: paludism decimates as  
water works progress” 
Gazeta de Noticias, May 2, 1907
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Chagas em Xerém, RJ, com grupo de médicos e auxiliares  
que atuaram na profilaxia da malária
Revista da Semana, 26 maio 1907 
Acervo Fundação Biblioteca Nacional

Chagas in Xerém, Rio de Janeiro, with a group of physicians  
and assistants who participated in malaria prevention 
initiatives
Revista da Semana, May 26, 1907

Saneamento da baixada do Rio
O Malho, 3 set. 1910
Francisco Sá era ministro da Viação e Obras Públicas
Acervo Fundação Biblioteca Nacional

“Sanitation of the Rio lowlands” 
O Malho, Sep. 3, 1910
Francisco Sá was minister of Transportation and Public Works

Trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil entre Belo 
Horizonte e Pirapora
Detalhe do mapa produzido pelo Ministério da Viação e  
Obras Públicas. Inspetoria Federal das Estradas, 1913
A Estação de Pirapora seria inaugurada em 1910. O projeto  
de prolongar a ferrovia do Rio de Janeiro até Belém do Pará 
não se concretizou
Acervo Fundação Biblioteca Nacional

Central do Brasil line from Belo Horizonte to Pirapora
Detail of map made by the Ministry of Transportation and 
Public Works. Federal Inspectorship of Roads, 1913
Pirapora station would be inaugurated in 1910. Plans to  
extend the railway from Rio de Janeiro to far-northern  
Belém do Pará never came to fruition



77

3 – combatendo a malária i fighting malaria 



78

Carlos Chagas, um Cientista do Brasil  i Carlos Chagas, sCientist of Brazil

Locomotiva a vapor tipo Mallet batizada “João  
Pinheiro”, da Estrada de Ferro Central do Brasil,  
fabricada pela American Locomotive Co. dos Estados 
Unidos, em 1907, provavelmente na estação de  
Lafaiete, em Minas Gerais
Fonte: Gerodetti & Cornejo, 2005 

Mallet locomotive named the “João Pinheiro,”  
purchased by the Central do Brasil Railroad from the 
American Locomotive Co. (U.S.), in 1907, probably at 
Lafaiete station in Minas Gerais

Viaduto do Retiro, situado numa região de cafezais nas 
proximidades de Juiz de Fora, MG, sendo atravessado  
por uma composição da Estrada de Ferro Central do  
Brasil, c. 1905 
Fonte: Gerodetti & Cornejo, 2005

Central do Brasil train, crossing the Retiro Viaduct,  
located in a coffee-growing region near Juiz de Fora, 
Minas Gerais, c. 1905

O progresso do norte
O Porvir, 29 jun. 1904
Reportagem comemorando a chegada da Estrada de 
Ferro Central do Brasil a Curvelo, MG 
Acervo Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa

“Progress in the north” 
O Porvir, Jun. 29, 1904
Article commemorating the arrival of the Central do  
Brasil Railroad in Curvelo, Minas Gerais

Eu comparo o Brasil a uma 
 criança que está 
engatinhando; só começará a 
andar quando tiver muitas 
estradas de ferro. 

Inácio, personagem de 
Relíquias de Casa Velha,  

de Machado de Assis

I liken Brazil to a child who is 
crawling; it will only start to  
walk once we have many 
railroads.

Inácio, character from Brazilian 
writer Machado de Assis’s  

Relíquias de Casa Vellha
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Vista do rio das Velhas em Curvelo, década de 
1900
Foto Raimundo Alves Pinto
Acervo Arquivo Público Mineiro

View of the Rio das Velhas in Curvelo, 1900s
Photograph by Raimundo Alves Pinto

Estrada de Ferro Central
O Paiz, 6 jun. 1907
Nota anunciando o embarque de Carlos  
Chagas e Belisário Penna para o norte de  
Minas
Acervo Fundação Biblioteca Nacional

“Central do Brasil Railroad”
O Paiz, Jun. 6, 1907
Note announcing Carlos Chagas and Belisário 
Penna’s departure for northern Minas Gerais 

O rio das Velhas deriva seu 
nome, diz a tradição local, de 
três velhas encontradas 
acocoradas nas suas margens 
pelo explorador paulista 
Bartolomeu Bueno da Silva, o 
‘Diabo Velho’ (...). A 
etimologia é um tanto fraca e 
manca. Os vermelhos, ensina 
o Sr. Rodrigues Valério (...), 
chamavam-no Guyaxim, e 
uma corruptela dessa 
palavra, Guacuí, ainda se 
encontra em mapas  
obsoletos. Isto significaria rio 
da Velha e, provavelmente, os 
primeiros exploradores 
traduziram erroneamente 
para o plural e, em seguida, 
seus descendentes  
inventaram as agora  
clássicas três velhas. 

Richard Burton

The Rio das Velhas, River of the 
Old Women, derives its name, 
says local history,  from the three 
old squaws found squatting upon 
its banks by the Paulista  
explorer ‘Old Devil,’ Bartolomeu 
Bueno da Silva (...). The 
etymology is somewhat loose and 
lame. The red men, we are told  
by Sr. Rodrigues Valerio (...), 
called it ‘Guyaxim,’ and a 
corruption of this word becomes 
Guaicuhy, still found on obsolete 
maps. This would mean the ‘old 
squaw’s stream’ and probably 
the early explorers mistranslated 
it into a plural, whilst their 
descendants invented the now 
classical three old women.

Sir Richard Burton
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Vista de Lassance, MG. À direita, a estação ferroviária, inaugurada em 
fevereiro de 1908. À esquerda, vê-se locomotiva do trem da Central do 
Brasil. A região de Lassance formava uma área praticamente desabitada  
em meados do século XIX, suas terras servindo como pouso de descanso 
para os tropeiros que cortavam o sertão mineiro. Foi nessa época que  
um desses viajantes resolveu fixar-se no local e construir um rancho à  
beira do córrego São Gonçalo, dando origem a um primitivo  
aldeamento às margens do rio das Velhas. São Gonçalo das Tabocas foi o 
nome escolhido para o modesto vilarejo. O nome Lassance só seria  
adotado em fevereiro de 1908, como homenagem ao engenheiro- 
chefe das obras de construção da ferrovia Ernesto Antônio Lassance  
Cunha. Em 1911, o povoado passaria a integrar o recém-criado município 
de Pirapora e em 1953 assumiria a condição de cidade
Acervo Casa de Oswaldo Cruz

View of Lassance, Minas Gerais. To the right, the train station,  
inaugurated in February 1908. To the left, a Central do Brasil  
locomotive. Practically uninhabited in the mid-19th century, the  
Lassance region offered a resting place to drovers crossing the  
hinterlands of Minas. It was around then that one of these travelers  
decided to settle there and build a hut alongside the São Gonçalo s 
tream; this became the start of a primitive village on the banks of the  
Rio das Velhas. The modest little town was first named São Gonçalo das 
Tabocas and later rechristened Lassance, in February 1908, in honor of 
Ernesto Antônio Lassance Cunha, head engineer of railway construction 
works. In 1911, the settlement became part of the newly created 
municipality of Pirapora and in 1953 it gained the status of city

Vista de Lassance tomada do alto de um vagão ferroviário
Acervo Casa de Oswaldo Cruz

View of Lassance from atop a train car
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Belisário Penna (primeiro à direita) e, ao seu lado,  
Carlos Chagas e o médico Bahia da Rocha, em prédio  
da Estrada de Ferro Central do Brasil em Lassance, 1908 
Acervo Casa de Oswaldo Cruz 

Belisário Penna (first from right), standing next to  
Carlos Chagas and the physician Bahia da Rocha, in a 
Central do Brasil Railroad building in Lassance, 1908
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Estabelecemos (...) a 
quininização diária para os 
infectados e a quininização 
de três em três dias para os 
indivíduos indenes. Depois de 
uma propaganda bem 
dirigida sobre a conveniência 
da medida profilática e 
devido também à autoridade 
dos chefes de serviço, nem 
uma dificuldade encontramos 
em praticar os meios 
indicados. (...) Depressa 
vieram aparecendo os 
benefícios desta regra, na 
diminuição considerável dos 
casos de recaídas, na 
ausência absoluta de novas 
infecções. A saúde geral do 
operariado melhorou 
notavelmente, desaparecendo 
a dificuldade trazida pelo 
mau estado sanitário à 
regularidade dos trabalhos. 

Carlos Chagas

We established (...) a regimen of 
daily quinine treatment for those 
who were infected and treatment 
every three days for those who 
were not. Subsequent to a well-
aimed information campaign on 
the suitability of this prophylactic 
measure, and likewise owing to 
the foremen’s authority, we 
encountered no trouble putting  
the prescribed actions into 
practice. (...) The benefits of this 
approach were soon evident, as 
cases of relapse decreased 
substantially and there were 
absolutely no new infections. The 
laborers’ general health  
improved noticeably, eliminating 
negative effects on the smooth 
progress of work occasioned by 
poor sanitary conditions.

Carlos Chagas




