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A Fundação Oswaldo Cruz orgulha-se de apresentar es ta publicação, especialmente 

concebida para ce lebrar o centenário de uma das mais significativas contribuições científicas 

para o conhecimento biomédico e para a saúde pública: a descoberta da doença de Chagas 

pe lo ilustre cientista de Manguinhos, Carlos Chagas. 

Nasc ido em 9 de julho de 1878 na Fazenda Bom Reti ro, próximo à cidade de Olive ira, em 

Minas Gerais, Carlos Chagas desde cedo revelou seu interesse pela área médica, fo rmando-se 

em 1903 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Já havia desenvolvido importan tes 

pesquisas sobre a malária, no Instituto de Manguinhos, e chefiado duas campanhas de 

combate à doença, quando fo i des ignado por Oswaldo Cruz para ir ao norte de Minas Gerais 

combater um surto de malária que prejudicava a expansão da Es trada de Ferro Centra l do 

Brasil, obra que se integrava ao pro jeto de modernização do país. Nesse contexto, insta lado 

em um vagão ferroviário em Lassance e contando com poucos recursos técnicos, Chagas 

deixou que sua arguta capac idade de observação e a prática rigorosa do método científico, 

de coletar e analisa r dados, o cond uzissem a este fato inédi to na históri a da medicina: a 

descoberta de uma doença até então desconhecida, seu agente etiológico parasitário, seu 

vetor de transmissão, e o subseqüente es tudo da sintomatologia clínica (nas fases aguda e 

crônica) e da patogenia da doença, dos reservatórios silvestres do parasito e, também, dos 

dete rminantes socia is da enfe rmidade. De fa to, esse brilhante e único fe ito está relacionado 

à excelente fo rmação médica de Chagas tanto na área cl ín ica qu anto na prát ica da medicina 

exper imental, assim como à sua prévia atuação como pesquisador em áreas da biologia de 

ve tores e biologia de paras itos. 

Para celebrar essa re levante descoberta científica, que inaugurou uma tradição de pes

quisa no país, reunimos neste livro 15 artigos publicados por eminentes cientistas. A repu

blicação em fac-símile des tes originais tem como propósito oferecer às atuais gerações uma 

seleção de traba lhos que contribuí ram decisivamente para o avanço da pesquisa e para o 

controle da doença nas Américas. Proc uramos foca li zar, nes ta se leção, a doença humana 

e a experimentação, abordando questões que configuram as principais áreas temáticas de 

investigação méd ico-c ientífica, identificadas a partir da desc rição da doença de C hagas: 

pa tologia, ecoepidemiologia, sa úde pública e es tra tégias de controle, bio logia do parasita e 

seus hospedeiros, d iagnóstico e terapêutica. 

A identificação destes traba lhos baseou-se em consul ta fe ita à Comissão Científica da 

Fiocruz, à qual so licitamos a ind icação de até dez refe rências fund amentais consideradas 
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clássicas em suas respectivas áreas de conh ec imento. Aind a que a respos ta à con ulta 

tenha nos ind icado 277 trabal hos, publicados até 2008, se lec ionamos os 15 m ais ci tados e 

publicados entre 1909 e 1968, por en tendermos que nesse largo período se es tabe lece ram 

as questões fundamentais relativas à doença , as quai s, a partir de então, foram abordad as 

de di s tin tas maneiras, sobretudo mediante as novas tecnologias oferec idas pe la biologi a 

celular e molecular, ap licad as à imunologia, à patologi a e à epidem iologia. 

Com o objet ivo de proporcionar ao leitor um a apreciação des tas contribuições, situ ando

as em seu contexto de produção e seus desdobramentos subseqüentes, solici tamos a um 

grupo de pesq uisadores da Fiocruz que, juntamente com especiali stas convidados de out ras 

instituições, elaborassem um comentário sobre cada um destes traba lhos. Para contex tu alizar 

o conhecimento sobre a doença de C hagas e sobre as formas de mitigar seus efeitos, três textos 

iniciais abordam diferentes aspectos a ela relac ionados: os es tudos paleontológicos; a dimensão 

histórica e social da descoberta; as ações do presente e os desafios futuros da pesqu isa. 

Após cem anos dessa descoberta ímpar, há muito o que celebra r, registrando-se significativos 

desenvolvimentos inovadores no campo da produção de conhec imentos científicos e tecnoló

gicos, bem como no terreno do controle da transmissão pela via vetorial e por transfusão de 

sangue, com a red ução de novos casos. Não obstante tais avanços, fruto de um esforço coletivo, 

esta silenciosa e negligenciada parasitose ainda impõe inúmeros desafios para os cientistas e 

governantes dos países em desenvolvimento, para os quais representa um elevado custo social por 

inutilizar e ceifar vidas. 

A reali zação deste livro só fo i poss ível graças à inest im áve l colaboração dos comentaristas 

que ace itaram o desafio, bem como do Comi tê Consultivo das Comemorações do Centenário 

da D escoberta da Doença de Chagas e da Comissão Cie nt ífica do Simpósio Internac iona l 

sobre a D escoberta. Agradecemos o excelente trabalho realizado pelos profissionais da Editora 

Fiocruz e, ainda, aos cientistas, seus herdeiros e editores dos periódicos que gen tilmente 

permitiram a republicação dos artigos originais que compõem esta obra. 

Os 01ganizadores 




