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Ao ce lebrar a descoberta de Ca rlos C hagas prec isamos refl e tir sobre o futu ro a partir 
de sua herança. Chagas morreu aos 56 anos, depois de te r trabalh ado em pesquisa por 32 
anos, 17 dos qu ais dirigindo o Instituto Oswaldo Cruz. Ele rea li zou outros fe itos que já 
tra ri am destaque à ca rreira de um pesquisador, como a descoberta do Pneumocystis carinii e 
a de monstração da importância dos mosquitos domést icos na tra nsmissão da ma lária, com 
a conseqüente defesa e implantação da es tratég ia de comba te aos anofelinos com inse ti c idas 
d iretamente nas moradi a . Mas o que e terni zou C hagas na h istóri a da medicin a foi este fato 
único: a descri ção pe lo mesmo cienti sta de uma nova doe nça (a tripanossomíase america na), 
seu agente ca usa l (o 1iypanossoma cruzi), seu ve tor (tri atomíneos), seu ciclo de vida e 
rese rva tórios sil vestres, seus aspec tos clínicos e epidemiológicos, além de ter opinado sobre 
as poss íve is conseqüências a longo prazo. 

O Bras il e demais países da América Latina cons tru íra m nes te tempo pós- hagas uma 
comun idade cient ífi ca fo rte, consolidada e competente, que se ded ica ao estudo básico e ao 
dese nvo lvimen to de tecnologias e inovações molecul ares, b iológicas e soci ais, visa ndo tan to a 
promover ações que cont ro lem esta endemia e melhorem o prognóstico dos pacientes, q uanto 
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a con tribuir para diversos campos da med icina tropical, incluindo aq uel es re lac ionados a 

ou tras doenças parasitária transm it idas por in se tos-vetores, pau tando a di sc ussão da 

realidade sanitári a e social de países acometidos por doença de ca ráter negligenciado, da qua l 

faz pane a doença de C hagas. Ass im , se faz poss íve l ap li ca r e trad uzir tudo o que se aprende u 

com a doença de Chagas a out ras áreas de investigação, desde out ras doenças in fecc iosas 

até doen ças crônicas, degenerativas e ge néti cas que caracte ri zam o perfil ep idemiológico 

brasileiro no século XXI. 

O que destacar da herança de Carlos C hagas para nortear propos tas futura s) Os 

desdobramen tos de sua ciênci a e/ ou de sua atuação polít ica à frente do In stituto) Os des

dobramentos de suas ati vidades como for mador de cienti stas com espírito fo rtemente 

humanista e art íst ico) 

Optamos por desenvolve r neste capítulo dois tópicos. O primeiro se refere às tendências 

e desafios no campo da ciência. O segundo está associado às li ções que podemos tirar da 

experiênci a de Carlos Chagas para educa r a im ag inação das gerações futuras. A pesquisa 

em doença de Chagas foi es tru turante para a ciênci a brasi leira e para a formação de vá ri as 

gerações de cienti stas. Por isso é oportu no ind agar quai s são as priorid ades da atual geração 

de pesquisadores que traba lham com esta doença. 

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NO CAMPO DA CIÊNCIA 

Desde a sua descoberta, a doença de C hagas é ao mesmo tempo um enorme desa fio 

para o campo das políticas p úbli cas em sa úde cole ti va e um be lo modelo bio lógico para 

explorar complex idades da vida unice lul ar, da relação parasito-hospedeiro e da bi ologia 

dos ciclos de transmissão parasitária. Sob a ótica da herança de C hagas aos bras ileiros, é 

essencial a geração de novos conhecimentos e sua trad ução em benefícios para as popul ações 

atingidas pela doença. Chagas fo i o primeiro defensor da lranslalional research, traduzida 

no Bras il como "pesquisa tran slac ional", para indica r a necessá ri a tradução (lranslalion) de 

conhecimentos ge rados na pesquisa labora torial em produtos e procedi mentos ap licados no 

sistema de saúde. Isso está explíc ito, por exemplo, em sua conferê ncia na Academia Nacional 

de Medicina, na qual a questão da relevância do problema de saúde é destacada em paralelo 

à defesa de medidas profiláticas: 

a Central do Brasil vae e internando no one de Minas em zonas onde grassa 

intensamente a molestia, e que as residencias perm anentes dos opera rios desta via

ferrea, em zonas con taminadas, offerecem abrigo dos mai s propícios ao insec to. Entre 

os trabalh adores da Cen tral , nos filhos, principa lmente, dos opera rios desta Es trada, 

colhemos grande numero de nossas observações clinicas e pudemos observar muitos 

obitos, occasionados pela thyreoidite parasitaria. Medidas sanitarias nesse sentido, vi.sanda, 

sobretudo, modificar as condições de habitabilidade dos empregados da linha, importariam, 

sem duvida, em ac to admin istrativo do maior proveito. 

Apresentará, meus senhores, difficuldades invencíveis a campanha prophylatica salvadora, 
necessan'a á solução deste alto problema de Estado) 

C umpre salientar que o principal facto epidemiologico da moleslia é constituído por um 

insecto, companheiro constante do homem nos domicilias e, por isso mesmo,facilmente allingivel 

ás medidas de destnllção. Recuar diante do inimigo tão mesquinho, deixar o campo livre 

á sua acção devastadora , fôra , sem duvida, a mais alta expressão da ause ncia de energia 

em um povo civilisado . ( ... ) Entre nós a iniciativa de medidas san it ar ias just ifica-se, 

sem duvida , em considerações bem mais elevadas: é o fuwro de um grande povo que se 

deverá zelar; são deveres de humanidade e de patriotismo q ue devem actu ar no espí rito 

progressis ta dos homens de estado;éavida humana, é progresso malerial, o ape rfeiçoa men to 



de uma raça que degenera, o obstacu lo ao trabalho productivo e á grandeza economica 
de va tas zonas do pa iz; é, fi nalmente, o alto problema do povoamento do sólo por 
individuas fortes, tudo indicando a urgencia de medidas sani tarias capazes de attenuar 
a acção malefica do Conon-hinus megistus. 

Agradecendo, fauno. Sr. Presidente da Republica, a presença altamente honrosa de 
V Ex. hoje nesta casa, eu tomo a liberdade de affirmar que dell a me advem a confia nça 
animadora de que os poderes publicos de meu paiz, de accôrdo com as suas normas de alta 
política, saberão zelar o interesse collectivo, voltando atlenção valiosa para esse assumpto medico 
de real importância pralica. (Chagas, 1911 : 28 - grifos nossos) 

O hi stórico do controle da doença d e C hagas no Brasil, sumarizado no Quadro 1, é 

um exemplo de grande sucesso de uma estratégia de intervenção num problema grave de 

sa úde do país, basead a em ev idências científicas e em políticas públicas construídas em 

parceria entre a comunidade cientifica e os serviços de saúde, portanto, um grande exemplo 

d e pesqui sa translacional. 

Quadro 1 - Histórico das ações decisivas para o controle da doença de Chagas no Brasil 

1943 - Criação do centro de pesquisas do Instituto 0 swa ldo Cruz em Bambuí (/viG) 

1948 - Ensa ios de campo com o gamexane (isômero gama do hcxa-cloro-ciclohexano ou BHC) 

1950 - Primeiras campanhas 

1963 - Priorização do controle da doença de Chagas no estado de São Paulo 

1975 - Instituição de programa de alcance nacional, com inquérito nacional de soro-prevalência 
na população rural, inquérito entomológico nacional, inquérito eletrocardiográfico e 
sistemati zação metodológica 

1980 - Cobertura integral da área considerada endêmica, introdução dos piretróides sintéticos 

199 1 - Criação da Iniciativa do Cone Sul (lncosur) 

1999 - Início do processo de certificação da interrupção da transmissão ve torial por Triatoma 
infestans, descentralização progressiva de operações de campo 

2001 - Inquérito nacional de soro-prevalência: ava liação do impacto das ações de controle 

2006 - Certificação da interrupção da transmissão vetorial por T infestans 

Em 2002 a Organização Mundial de Saúde (OMS), através de seu Programa de Pesquisa 

em Doenças Tropicais (TDR), divulgou um instrumento de gestão para prioridades de 

pesquisa denominado "ênfases estratégicas", estruturado em qua tro grandes áreas em que 

se fazia necessário gerar: conhecimentos básicos, ferramentas de di agnóstico e controle, 

métodos de intervenção para ação em saúde pública e estratégias e políticas (Remme et al. , 

2002). No caso da doença de Chagas, foram identificados como ênfases estratégicas: 

1) Novos conhecimentos necessários: a) bioinformática e genômica aplicada para 

identificar novos alvos e vias metabólicas e elucidar mecanismos de patogênese e 

fatores de ri sco; b) estudos genéticos e entomológicos em vetores (ex.: mecanismos 

de resistência, adap tação a mudanças ecológicas). 

2) Novas ferramentas necessá ri as: a) descoberta e desenvolvimento de novas drogas; 

b) pesquisa clínica em marcadores d e prognósti co da doença. 

3) Novos métodos d e inte rvenção necessá rios: a) d esenvo lvimento de m étodos para 

o controle d e ve tores não-domi cili ados; b) es tudos de efet ivid ade de in seti c id as 

33 



34 

e sua relação com a emergência de res is tênc ia de vetores; c) ava li ação de fe r

ram entas de detecção de ve tores em áreas com baixa densidade de tra nsmi ssão; 

d) ava li ação de di agnós tico não conve ncion al; 

4) 1 ovas estratégias e políticas necessári as: a) melhoria da estratégia de controle de 

tri atomíneos não domiciliados; b) desenvolvimento de estratégias para controle de 

expansão da infecção na Amazônia; c) defini ção de novos indicadores de programas 

de controle; d) identificação de determinantes da implementação efeti va de programas 

de controle de sangue sem T,·ipanossoma cruzi. 

O Ministério da Saúde rea li zou, de 2006 a 2008, uma sé rie de ofi cinas de trabalho com 

um grupo de especialistas visando à defi nição de prioridades para a pesquisa em doenças 

negl igenciadas que iriam receber fom ento induzido. O principal objetivo era apoiar "projetos 

de pesquisa que contribuíssem de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração 

de produtos e que dessem subsídios para a fo rmul ação, implementação e ava liação de ações 

públicas voltadas para melhoria das condições" de saúde da popul ação brasileira e para a 

superação de desigualdades regionais e socioeconômicas (Edital MCT-CNPq/MS-SCTIE

Decit n. 25/ 2006). 

Para implementar essa política dois edi ta is fo ram divulgados, um em 2006 e out ro em 

2008, totali zando um investimento de 37 milhões de reais em quatro anos. No edital de 2006, 

constavam seis doenças, no de 2008 havia se te: dengue, doença de Chagas, 1 esquistossomose, 

hanseníase, leishm anioses, malári a e tuberculose. Entre elas, tuberculose e doença de Chagas 

são responsáveis por uma alta carga de mortalidade, acometendo cerca de cinco mil brasileiros 

por ano; síndrome da imunodefi ciência adquirida (HIV/ Aids) e diarréias infecciosas 

ult rapassam tuberculo e e doença de Chagas em impacto numérico na mortalidade, mas 

não são consideradas "negligenciadas", uma vez que acometem também populações de 

países desenvolvidos e recebem um volume de recursos para pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico muito mais importante (Yamey, 2002; Hotez et ai., 2008). 

Pelos registros no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministé rio da Saúde 

(MS/ SVS/Dasis), o número absoluto de óbitos por doença de Chagas vem caindo lentamente 

(em 1996 - 5.376, em 2000 - 5.134, em 2005 - 4.916), fruto combinado de diferentes fatores 

que incluem a melhori a na atenção ao portador de doe nça de C hagas crôni ca, a redu ção 

da inc idênci a de novos casos agudos como resultado do cont ro le e fi c iente do principa l 

ve tor (o T. infestans) e, conseqüentemente, a dimin uição do ingresso de novos casos crônicos 

evoluindo para a mortalidade. A queda mais acentuada na taxa relativa de mortalidade, que 

refl ete o número de óbitos por 100 mil habitantes, é resultado da combinação destes fa tores 

associada ao aumento da população brasileira no período. 

Mas além da mortalidade direta, que, no caso da doença de Ch agas se estende da terceira 

à oitava década de vida, a doença atinge seus portadores com alta morbidade, reduzindo 

a qu alidade de vida e a capacidade produtiva, trazendo estigma e depressão, impactando 

nos custos do Sistema Único de Saúde (SUS) com implantes de marca-passo e cirurgias de 

transplante cardíaco. De fa to, em linh as gera is, a doença de Chagas não é democrática, um a 

vez que o paciente chagás ico pertence a um segmento de baixa estrat ificação socia l, excl u ído 

pela inexorável conjunção pobreza/ doença e, por isso, com reduzido poder de reivindicação 

e pouca, ou mesmo nenhuma, visibilidade política, diferentemente de outras patologias (por 

1 A co nvite do professor Ca rl os Mo rei, Tania C. de Araújo-Jorge coo rde nou as d uas oficin as para doença 

de Chagas. 



exemplo, a Aids), que têm conquistado prioridades por parte do poder público (Oliveira, 

2005). Apesa r dos relativos sucessos dos programas de controle e vigi lância, há que se manter 

alerta para as necessidades de investigaçâo cien tífi ca, de modo a suprir lacunas importan tes de 

conhecimentos, métodos e es tra tégias de intervençâo, como indicado nas ênfases es tratégicas 

do TDR/OMS. Por isso aborda mos a seguir as tendências da pesquisa no Brasi l. 

Nas oficinas rea lizadas pelo Min istério da Saúde referentes à doença de Chagas, 

identificara m-se as atuais lacunas e os desafios que precisam ser traba lhados para gerar dados 

necessá rios à proposiçâo de intervenções com políticas públicas conseqüen tes que visem ao 

con trole da transmissâo, vigilância epidemiológica, atençâo e tratamento dos pacientes. Essas 

lacunas se referem tanto a questões relacionadas à ' fase aguda' da doença de Chagas, ou seja, 

a novos casos de infecçâo pelo T cruzi, como às associadas à ' fase crônica', concernente ao 

manejo e cuidado aos pacientes já infectados. A segui r, listam-se os 21 temas indicados em 

ambos editais e indicam-se as necessidades atuais de investigaçâo sobre a doença no Brasi l. 

Ü OE:S:Ç:\ DE CI-I:\G:\ :\ Gl.,l):\ 

1) Aprimoramento de métodos de diagnóstico: parasito-lógico, sorológico, bioquímico. 

2) Resposta cl ín ica, imune e parasitológica ao protocolo atual de trata mento e a proto

colos de assoc iaçâo medicamentosa. 

3) Estudos de transmissâo, incidência, prevalência, seguimento e moni toramento cl ínico, 

com ênfase na regiâo Amazônica - determinaçâo dos mecanismos de transmissâo 

de T cruzi para humanos; ecologia dos ciclos de transmissâo e avaliaçâo de riscos 

e impacto do desmatamento; caracterizaçâo das espécies de triatomíneos; relações 

sistemáticas e filogenéticas das populações de vetores; mapeamento de ecó topos; 

processo de domiciliaçâo e potencial vetorial; iso lamento de cepas de T cruzi e 

genotipagem; determinaçâo de suscetibilidade a drogas utilizadas no tratamento; 

desenvolvimento de estudos clínico-parasitológicos de pacientes de casos autóctones, 

com ênfase na clínica da fase aguda por transmissâo oral; inovaçâo em tecnologias 

de controle de vetores e vigi lância entomológica; estudos de georreferenciamento de 

casos agudos e transmissâo vetorial; desenvolvimento de sistemas de integraçâo e 

disponibilizaçâo de dados (casos humanos e vetores). 

4) Controle da doença e controle do ve tor fora da regiâo Amazônica: reconhecimento 

de espécies, característ icas da distribuiçâo em ecótopos naturais e do peridomicílio, 

estudo da capacidade e competência veto rial, em especial das espécies Panstrongylus 

megistus, Triatoma braziliensis, Triatoma pseudomaculala, Triatoma sordida, Triatoma 

rubrovaria, Panstrongylus lutzi; estudo sobre os padrões fís icos das moradias e 

sua vulnerabilidade à invasâo ou instalaçâo do ve tor; identificaçâo de vetores 

potencialmente relacionados com surtos (microepidemias); estudos de biologia do 

ve tor, fonte alimentar e/ ou de sua interaçâo com grupos de T cruzi. 

S) Vigilância epidemiológica: ciclos de transmissâo silvestre; mapeamento de áreas 

de risco (georeferenciamento) e análises clínicas de morbidade; novos métodos de 

vigil ância epidemiológica; caracterizaçâo dos isolados de T cruzi. 

6) Desenvolvimento de novas ferramentas taxonômicas para identifi cação de espé

cies crípticas caracterís ticas da distribuiçâo dos vetore em ecótopos naturais e 

peridomicílio. 

7) Estudos da capacidade e competência veto rial e de reservatórios. 
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8) Estudos de in fecção por Tiypanosoma rangeli eco-in fecção com T. cruz i. 

9) Desenvolvimento de sensibilidade e res istência de espécies de tri atomíncos a 

inseticidas. 

lü) Novos métodos para identificação de fontes alimentares de tri atomíneos. 

D OENÇA DE C HAGAS CRÓNICA 

1) Tes tes rápidos e de baixo custo para identificação de casos crônicos em áreas 

endêmicas. 

2) Marcadores de evolução e prognós ti co; busca por marcadores moleculares em iso

lados do parasita que possibilitem identificar a transição entre os es tág ios clínicos 

da doença crônica, com uso de genômica, proteômica e novas tecnologias, com vistas 

a desenvolvimento de indicadores de prognós tico. 

3) Imunidade e nutrição. 

4) Marcadores genéticos preditivos da fo rma clínica da doença. 

5) Estudos para identificação de marcadores de cu ra. 

6) Otimização da terapêutica para a cardiopatia e uso do Benzonidazo l (Bz) em 

associação a outros potenciais tripanocidas e/ ou imunomoduladores. 

7) Protocolos alternativos para uso do Bz: resposta clínica e im unológica a va riações de 

tempo e dose em di fe ren tes fo rm as cl ínicas; marcadores de resistência do T. cruz i a 

drogas; estudos do perfil de resistência a d rogas dos paras itas iso lados de diferen tes 

fo rmas clínicas, regiões geográficas e sua assoc iação aos grupos de T. cm zi. 

8) Novas drogas, associação medicamentosa ao Bz e terapias alterna tivas (drogas com 

potencial terapêutico para T. cruzi e já existentes no mercado; ensaios pré-clínicos; 

padronização de ensaios de monitoramento de cura paras itológica para ava liação de 

tratamento (em rede associada com pesquisa clínica) . 

9) Estudos para esclarecimento da fi sio e da imunopatogeni a da doença crônica, em 

especial quanto a mecanismos de controle da mul tiplicação do T cruz i. 

10) Geoprocessamento e tecnologias da info rmação no acompanh amento clínico do 

paciente com aprove itamento do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan/ MS). 

ll ) Educação e promoção da saúde: levantamento das necessidades e produção de ma

teriais e ações educativas direcionadas à população sob ri sco, pacientes, profiss ionai s 

da saúde e da educação. 

Ao sistemat iza rmos essas perspectivas, estaremos faze ndo um exercíc io de pros pecção 

científi ca e tecnológica. Im portantes desafios ainda demandam especi al atenção e vá ri as 

questões ainda em aberto podem ser identi ficadas, ta is como: 

1) Have rá o dia em que não tenhamos mais nenhum caso novo de in fecção hum ana pe lo 

T. cruzi, ou essa imagem é pu ra fi cção? Em outras palavras, as medidas vige ntes de 

controle da transmissão ve torial do parasito poderão no fu turo controlar ou eliminar 

a doença de Chagas? Como identificar e definir as possibilidades de intervenção nessa 



antropozoono e: erradicação, eliminação, cont role? E quanto à relevância das novas 

caracterí ticas ecoepidemiológicas, da globalização e das mudanças climáticas? Qual 

o impacto na prevalência da infecção? O que pode ser fe ito? 

2) O que fa lta ser conhecido sobre aspectos da biologia do T cruzi, de seus hospedeiros 

e de sua in teração? 

3) Que novas medidas profil áti cas (se ri a a vacina uma possibilidade rea l para profil axia 

e imunoterapia?), terapêuticas (novas drogas tripanocidas, inte rvenções por terapia 

celular?), de d iagnóstico e de cuidado ao paciente poderão ser oferecidas aos milhões 

de pessoas sob risco de infecção e aos ou tros tantos milhões de portadores da infecção 

pe lo T cruzi? E quanto ao nosso atual sistema de sa úde, estará ele apto a atende r a 

estas pes ·oas com qua lidade e efi cácia? 

4) Saberemos um dia explicar perfeitamente quais são mecanismos pa togênicos que 

levam à mani fes tação e progressão da doença de Chagas? 

S) As atuais ações educa tivas desenvolvidas com os profissionais de saúde e a sociedade 

são sa ti sfa tórias e sufic ientes pa ra o conhecimento desta parasitose? Elas contribuem 

para a prevenção da infecção e controle da doença? O que mais pode ser fe ito? 

De fa to, por um lado, comemoramos as expressivas conquistas relacionadas às medidas 

de controle da transmissão da doença de Chagas (Quadro 1), pri ncipalmente devido à 

art iculação de políticas insti tuídas por vá rios países afetados, como Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru (Iniciativa do Cone Sul), e que por sua vez resul taram na 

marcante redução na incidência e número de novos casos, servindo de exemplo a ser copiado 

por outras iniciativas, como a dos Países Andinos e a da América Central. Por outro lado, as 

estimativas atuais indica m que esta antiga antropozoonose atinge cerca de 12 a 14 milhões 

de pessoas na América Latina (Di as, 2007) . No Brasil, o programa de controle da doença 

(1975- 1995) custou 516 milhões de dólares, dos quais 78 % fora m gastos com controle vetorial 

e 4% com a melhoria das habitações. Este programa resul tou na prevenção de 277.000 novas 

infecções e na prevenção de 85.000 mortes. A análise da relação custo/benefí cio econômico 

mostrou que, para cada dólar gasto no programa de controle (vetorial e transfusional), houve 

uma economia de dois dó lares e 0, 19 centavos de dólar, respectivamente (Hotez et al., 2004) . 

A importância médica da doença de Chagas precede sua descoberta, uma vez que 

materi al genético do T cruzi foi encontrado em múmias datadas de 9.000 e 7.000 anos a. C 

em áreas do C hile e do Brasil , respectivamente (Aufderheide et al. , 2004, Lim a et al. , 

2008). Es ta para si tose apresenta o ciclo doméstico, peridomiciliar e silvestre, podendo o 

parasito alternar seu desenvolvimento em di fe rentes espécies de hospedeiros vertebrados 

e inve rtebrados. É possível controlá-la, eliminá-la, errad icá-la ou extingui- la? Segundo 

Hotez et al. (2004), compreende-se como: 1) controle: a red ução de incidência, preva lência, 

morbidade e mortalidade da doe nça a níve is ace itáveis determinados pelo país ou área em 

questão; 2) elim inação: a redução a zero da incidência da doença em uma determinada 

área geográfi ca, requerendo ainda contínuas ações e políticas de saúde pública de modo 

a prevenir a reemergência; 3) erradicação: a red ução da incidência da doença a ze ro, 

não havendo mais neces idade de intervenções; 4) extinção: a erradicação do patógeno e 

des truição de todas amos tras labora toriais. 

Concomitantemente ao controle da doença, a eliminação e erradicação dependem das 

carac terísticas biológicas do parasi to e de seus hospedeiros e requerem uma de terminação 

política e a garan tia de recur os para implementar estas ações. Com relação à doença de 
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Chagas, apesar da transmissão ter sido significantemente controlada em vários países do 

Cone Sul através do controle da transmissão vetorial e transfusional, ela ainda não poderá ser 

eliminada com as ferramentas atua lmente disponíveis. Sabemos que as medidas de controle 

químico, e mesmo biológico, eficazes no ciclo doméstico não se aplicam aos ou tros ciclos, 

inviabilizando a erradicação e extinção desta parasitose. Cabe-nos então responsabilidade 

pela vigilância epidemiológica e entomológica, com manutenção e gestão do controle do ciclo 

domiciliar e monitoramento e controle epidemiológico dos demais. Apesar da transmissão 

pelo T infestans - principal vetor da doença encontrado, sobretudo, em casas e em áreas 

peridomiciliares - estar controlada no Uruguai, Chile, Brasil e em muitas regiões endêmicas 

na Argentina, é importante ressa ltar que várias outras dezenas de espécies da subfamília 

Triatominae (Rhodnius prolixus, T braziliensis, 1iiatoma dimidiata , 1i-iatoma pseudomaculata , 

P. megistus, entre outras) são também consideradas potenciais vetores da doença na América 

Latina, podendo ocupar o nicho vago pela eliminação do T infeslans (Téllez-Meneses el ai. , 

2008; Polonio et al. , 2008) . 

Soma-se ainda a este quadro uma mudança no perfil epidemiológico da doença no Brasi l, 

como apontado no documento do Ministério da Saúde de 2005, intitulado Consenso Brasileiro 

sobre Doença de Chagas (www.saude.to.gov.br/ pagina _ adm/ download/ consenso _ chagas.pdf): 

há recentes relatos de casos agudos causados por surtos de infecção via ora l, aumentou o 

número de casos crôn icos indeterminados identificados na Amazônia e vêm ocorrendo 

novos casos em países não endêmicos como Estados Unidos da América , França, Inglaterra, 

Japão e Espanha em decorrência das migrações populacionais, com transmissão por sangue/ 

derivados e pela via congênita (Schmuni s, 2007; Dias, 2007; Coura, 2007). 

Assim, no atual contexto, evidencia-se a necessidade de promover ações ou medidas para: 

1) dar sustentação às táticas de controle de transmissão da doença e às medidas de vigilância 

epidemiológica; 2) prover políticas de saúde pública, garantindo ainda melhores condições 

habitacionais; 3) estimular a adoção de medidas socioeducativas de populações sob ri sco de 

contrair a doença e a capacitação de agentes educacionais e profissionais de saúde; 4) oferecer 

o cuidado ao paciente de modo integrado e interdisciplinar; 5) buscar a identificação de 

novas opções para o adequado tratamento dos pacientes chagásicos, incluindo os crônicos 

(Schofield, Jannin & Salvatella, 2006; Dias, 2007; Coura, 2007). 

Outro importante desafio refere-se à terapia atua l, relacionada ao uso de doi s compostos 

- o Benzonidazol (Bz) e o N ifu rtimox. Ambos estão longe do ideal por apresentarem baixa 

atividade sobre a fase crônica tardia , induzirem sérios efeitos colaterais e possuírem limitada 

eficácia sobre os diferentes biodemas do T cruzi que circulam em distintas áreas geográficas 

(Coura & De Castro, 2002). Assim, identifica-se a urgência de se obter investimentos para 

desenvolver novas alternativas terapêuticas e mesmo profiláticas mais seletivas, tendo por 

base a identificação de vias e alvos metabólicos do parasito e testes de compostos/ produtos já 

correntemente utilizados em outras patologias (revisto em Soeiro & De Castro, 2009). 

De fato, apesar da efici ência do Bz no tratamento de pacientes agudos e crônicos recentes, 

sua aplicação em pacientes crônicos é ainda controversa, embora recentemente tenha 

apresentado resultados sa tisfatórios sobre a atuação em retarda r ou mesmo evitar a evo lução 

da card iopa tia crônica (Viotti el ai., 2009). Atualmente, es te medicamento é produzido no 

Brasi l por um laboratório público (Lafepe), inclusive com formu lações pediátricas, estando em 

curso uma avaliação clín ica multicêntrica e duplo-cega referente ao seu efeito sobre pacientes 

crônicos - Programa Benefit (Marin-Neto et ai., 2008), o que permitirá compreender melhor 

os benefícios e ri scos da terapia tripanocida na prevenção da progressão das manifestações 

crônicas em pacientes chagásicos. 



Um dos atuais desafi os no acompanhamento de estra tégias terapêuticas é o estabe
lec imento de critérios de cura (Marin-Neto et ai., 2008). A ausência de métodos confiáveis e de 
pad rão-ouro para o diagnóstico e acompanhamento de tratamento tem levado muitas vezes a 

resultados dive rgentes e controversos, de modo que o estabelecimento destes critérios e padrão 
representam, ainda hoje, necessidades na pesquisa em doença de Chagas. Estudos recentes 

vêm confirmando a efi ciência do emprego da reação em cadeia da polimerase (PCR) para 

detecção do D 1A do T cruzi como uma ferramenta para acompanhar a efi cácia de t ra tamento 

e detecção precoce de falh a terapêutica. Recentemente a OMS/fDR e a Organização Pan
Americana de Saúde (Opas) vêm orques trando um consórcio de pesquisadores visando à 
pad ronização e validação da PCR para uso clínico em diagnóstico e acompanhamento de 

tra tamento e de novos medica mentos tripanocidas (Britto, no prelo). 

Com relação aos mecanismos patogênicos envolvidos nas mani fes tações clínicas 

crônicas, sobretudo a cardiomiopatia que resulta na forma mais grave da doença - a 

insuficiência ca rdíaca - , estudos em pacientes e modelos experimentais têm sugerido que a 

contínua e progressiva lesão de células cardíacas, levando à fibrose progressiva e di sfunção 

cardíaca, está associada à persistência do T cruz i em sítios-alvo, induzindo e mantendo as 
rea tividades inflamatórias crônicas, bem como à desregulação da respos ta imune específi ca 
ou não a moléculas do parasito (Higuchi et ai. , 2003; Marin-1 eto et ai., 2007, Lannes-Vieira 

et ai., no prelo). Desta forma, a compreensão da relação parasito/hospedei ro e dos fa tores 

desencadeantes da doença pode contribuir para o desenho de intervenções terapêuticas 

racionais que visem ao controle da inflamação crônica, manutenção do controle do parasito 

e regeneração da função cardíaca, melhorando o prognóstico dos pacientes em processo de 

evolução clínica. 

Leva ndo em consideração os problemas mencionados, vale ainda indaga r o que cabe a 
ciência faze r em relação a todas estas questões? Aprove itamos es te momen to de celebração 
da descoberta de Chagas para refl etir sobre o impacto de tal fa to no desenvolvimento 
de ge rações de pesquisadores, médicos, sanitaristas e pessoas envolvidas no desenho de 
políticas públicas de saúde. Esta também é uma oportunidade para firmar compromissos 

que dêem continuidade aos avanços conquistados e que busquem o enfrentamento rea l dos 

desafios atuais, sobretudo o cuidar das pessoas infectadas e em evolução clínica, e o educar, 

diminuindo o risco de infecção. 

COMPROMISSOS E DESAFIOS PARA EDUCAR A IMAGINAÇÃO DAS 

GERAÇÕES FUTURAS 

Não vai demorar que passemos adiante 

uma grande e bela ciência, 

que Jaz arte em defesa da vida. 

Chagas, 1928 

Essa frase emblemática de Chagas nos inspira. Passa r adiante a ciência. A grande ciência . 

A bela ciência. A arte em defesa da vida. Feita pela grande e bela ciência. Como desdobrar essas 
palavras em mais perspec tivas de conscientização e incorporação do legado de C hagas? 

Em seu livro Centelhas de Gênios, Robert e Michelle Root-Bernste in (2000) nos propõem 

"ferramentas para educar a imaginação", que são larga mente usadas por cientistas e arti stas 

e que deveriam se r ensinadas em todos os níveis de educação. São elas: observa r, evocar 

imagens, abstrair, reconhecer padrões, formar padrões, pensar com o corpo, ter empatia, 
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pensar de modo dimensional, estabelecer analogias, criar modelos, brincar, transformar, 

sintetizar. Chagas foi treinado intensamente nessas ferramentas durante a vida e as usou 

em seu trabalho seminal. Foi um clínico investigador e formador de cientis tas, tendo em 

Emmanuel Dias seu mais destacado discípulo. Como educar a imaginação das gerações 

futuras à luz do legado de Chagas? 

Todos os pesquisadores que trabalham com T cruzi são apresentados ao parasito com 

as belas imagens atualmente disponíveis, em diferentes modalidades de microscopia que se 

combinam na microscopia correlativa (ver a página da Fiocruz <www.fiocruz.br/ chagas> ). 

Essas imagens científicas refletem também as perguntas de cada época, tais como a biologia 

do parasita, desde os trabalhos de Chagas, e da interação parasita-hospedeiro, nas décadas 

de 1970 e 1980. Com certeza, muitos pesquisadores não foram apresentados ao universo de 

questões levantadas por Carlos Chagas a partir do conhecimento da própria doença, suas 

mazelas sociais, suas conseqüências clínicas e cardiológicas, mas sim através da beleza das 

imagens do T cruzi e de sua interação com a célula hospedeira. É possível articu lar a beleza 

na ciência com o sofrimento na vida do paciente? E como sensibilizar as novas gerações de 

cientistas, educadores e profissionais de saúde para os problemas contemporâneos causados 

pela doença de Chagas que acabamos de apresentar? Foi Carlos Chagas Filho que, no 

Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ele criado, cunhou a 

máxima hoje adotada por muitos, com certeza sob a influência de seu pai: "ensina-se porque 

se pesquisa" . 

Relações íntimas da pesquisa com o ensino e a educação da imaginação : 

exemplo do legado de Chagas para as futuras gerações 

Para abordar este tema, refizemos o percurso da vida de Carlos C hagas e revisitamos seus 

trabalhos com algumas perguntas. Além do contexto científico, o contexto artístico e cultural 

no qual Chagas viveu influenciou seu olhar, sua imaginação, sua intuição, sua dedução e sua 

fantasia? Qual era esse contexto? O que sabemos da influência do contexto artístico sobre a 

atividade de Carlos Chagas como cientista e sua descoberta? Que contexto artístico, cien tífico 

e político mundial e brasileiro condicionaram suas idéias? Que livros lia? Que poesias lhe 

falavam à alma? Que pinturas e esculturas o impressionavam? De que músicas gostava? Nos 

relatos das suas publicações sobre a descoberta da nova doença, podemos perceber descrição 

objetiva, dedução, intuição, fantasia e imaginação? 

Durante sua formação até a idade adulta, Chagas estava imerso num ambiente artístico 

e político de um tempo extremamente pulsante de inovações e mudanças. Segundo seu filho, 

Chagas lia Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Manuel Joaquim de Almeida, Artur Azevedo, com 

predileção por Machado de Assis. É de Machado, em seu livro Histórias sem Data: primas 

de Sapucaia, a citação que tem muita relação com a descoberta de Chagas: "Palavra puxa 

palavra, uma idéia traz outra, e assi m se faz um livro, um governo, ou uma revolução, alguns 

dizem que assim é que a natureza compôs as suas espécies". 

Seguido uma linha do tempo da vida e das descobertas de Chagas e fazendo um paralelo 

com os acontecimentos político e cultu rais da época, organizamos um quadro em que 

destacamos alguns desses momentos: 

1838 - Schleiden e Schwann propõem a teoria celular 

1848 - Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista 

1859 - Darwin publica A Origem das Espécies 



1859 - Pasteur demonstra a inexistência de geração espontânea dos microrganismos 

1850- 1900 - Rea lismo na pintura e na literatura 

1874 - Primeira exposição impressionista coletiva 

1878 - ASCL\IENTO DE CARLOS CI-UGAS EM ÜUVEIRA, MINAS GER'\IS 

1881 - Nascimento de Pablo Picasso 

1881 - Publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis - início do 

realismo na literatura brasileira 

1884 - Abolição da escravidão no Ceará e no Amazonas 

1885-1886 - CARLOS CHAGAS É ALFABETIZADO A FAZENDA 

1887 - ascimento de Villa Lobos 

1887 - Fundação da Academia Brasileira de Letras (Machado de Assis é o primeiro 

presidente) 

1888 - Abolição da escravidão no Brasil 

1888-1895 - E STUDOS DE CHAGAS EM SÃO JoAo DEL REY 

1889 - Proclamação da República por Deodoro da Fonseca 

1896 - 1 ª Guerra de Canudos 

1897-1903 - E STUDOS DE CHAGAS EM MEDICI A NO RIO DE J ANEIRO 

1898 - Camilo Golgi descreve o Aparelho de Golgi 

1900 - Sigmund Freud publica A Interpretação dos Sonhos 

1900 - Machado de Assis publica Dom Casmurro 

1900 - Kodak produz a primeira máquina fotográfica pequena 

1900 - Coca-cola é lançada na Europa 

1900 - Estréia da ópera Tosca, de Giacomo Puccini 

1900 - Morrem Eça de Queirós e Friedrich Nietzsche 

1902 - Eleição de Rodrigues Alves 

1905 - Einstein propõe a teoria da relatividade 

1905 - Expressionismo na pintura (Wassily Kandinsky, Marc Chagall e outros) 

1906 - Primeiro vôo de Santos Dumont 

1907 - Cubismo na pintura (Pablo Picasso e outros) 

1907 - Invenção da cultura de tecidos e seu aperfeiçoamento por Alexis Carrel em 1912 

1908 - DESCOBERTA DO TRYPANOSOMA CRUZ! 

1909 - DESCOBERTA DA DOENÇA DE CHAGAS 

A infância, adolescência e juventude de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas refletem sua 

inserção social e a ligação - por amor - de duas famílias de origem social diferente. O pai, 

José Justiniano Chagas (C hagas era o nome de família materno, e Justiniano o paterno), dava 

seguimento ao veio comerciante da família, enquanto a mãe, Mariana Ribeiro de Castro, 

vinha de uma típica família de fazendeiros de café do interior de Minas Gerais. Chagas 

nasceu na fazenda Bom Retiro e viveu muitas perdas familiares, com a viuvez jovem da mãe 

e a morte de dois irmãos. Por seu papel ao lado da mãe, foi fortemente influenciado por tios 

maternos, dois médicos e dois políticos. Seu olhar foi forjado pela criação na fazenda e pelos 

estudos em Oliveira e São João Dei Rey. Carlos Chagas Filho, em Cenas da Vida de Carlos 
Chagas, nos relata parte dessa vivência que educou o olhar de seu pai: 
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Este, até a idade escolar, dividiu sua vida entre o Piau e Oliveira . Nas fazendas 

acostumou-se ao trato de gente simples e humilde. Simplicidade e humildade foram 

traços característicos de sua pessoa e a glória não os modificaria. i\!istura\·a-se com 

os filhos dos colonos e dos escravos nas brincadeiras de então: a pesca dos lambari s, 

relampejando nos fios de água cris talina dos regatos e riachos, a caça feita com o 

esti lingue ou uma rara Flaubert, na tentativa de atingir as indefesas ro las pousadas nas 

laranjeiras, ou as ariscas narcej as coriscando no brejos. Às vezes, a caçada era árd ua 

e exigia atenção: pegar uma cascavel nem sempre é tarefa cómoda. ( ... ) H avia ainda a 

domação de potros, em que os meninos procurava m copiar o desempenho dos famosos 

peões, que duas vezes por ano vinham às fazendas para atividade que se confunde com 

as imagens de "rodeio" que hoje vemos na televisão. Chagas Fi lho, 1979: ! ) 

Seu professor mais marcante foi o padre João Batista do Sacramento que, também 

segundo o relato de Carlos Chagas Fi lho, lhe explicava: 

o mundo natural que o cercava: o olhar perdido no horizonte, limitado ao longe pela 

serra de São José, fala- lhe do céu, das árvo res, da s riquezas da natureza, da terra. 

Mais ainda: envolve-o no mistério da arte colonial, tão presente no barroco da cidade, 

quando não desliza para ilustrar a mente do di scípu lo explicando-lhe a graça es til ística 

de tal ou qual poeta . ( ... ) Agradava- lhe brincar com os meninos, correr pelos campos 

em busca de pássaros e flore s. Aos domingos, saía com os alunos para longos passeios 

onde lhes ensinava os segredos da natureza , ou, en tão, percorrendo a cidade, indicava

lhes a graça do barroco mineiro, que alcança em São João uma das suas expressões 

máximas. ( ... ) Aos domingos e feriados, o padre Sacramento, acompan hado por alguns 

alunos - Chagas presente sempre-, saía pela cidade ou buscava o campo. Na cidade, 

explicava aos meninos a lindeza do traço das igrejas do pilar, do Carmo ou de São 

Francisco de Assis. Terá sido nessa ocasião que Chagas começou a interessa r-se pelo 

Irmão Sol? (C hagas Filho, 1993: 24) 

Foi com o mesmo padre Sacramento que o jovem Chagas se acostumou a olh ar para 

os campos: 

ele reencontrava o verde das matas das fazendas em que vivera, sentia o cheiro 

úmido das capoeiras brejadas, aspirava com vigor o forte odor dos parasitas e dos xaxins 

das matas virgens, que ainda as havia ( ... ). Dava-lhes uma lição de história natura l. 

Apanhava aqui ou ali uma flor e a classificava. Dava-lhe o nome científico e o vulgar. 

Mais ainda: dizia aos estudantes quais as suas util idades. Pedia depois que algum 

menino, espontaneamente, fizesse o mesmo. Chagas com frequência apresentava-se 

como voluntário e, as vezes, chegava a dizer qual o gênero da planta, poi s não se esquecera 

do que ouvira em ocasiões anteriores ( .. .) Sacramento era, por igual, um bom zoólogo. 

Sabia reconhecer o canto de uma ave e distinguir os bichos ao longe, pelos sons que 

emitiam. Discriminava com facilidade, as características biológicas de cada roedor ou de 

animais de maior porte. ( ... ) Foi Sacramento, sem dúvida, que, com seus conhecimentos 

de botânica e de zoologia, suscitou em meu pai o interesse pela biologia ( ... ). Sentava-se 

à beira do rio das Mortes, pois este divide a cidade em duas, e contava aos seus alunos 

a história das Minas Gerais e da sua gente.( .. . ) Dizia-lhes da tragédia da Inconfidência 

e dos castigos recebidos por aqueles que a haviam esposado. Acendia, assim, a chama 

da liberdade no coração da garotada. (. .. ) Padre Sacramento era, ainda, bom para ler 

o céu, quando o passeio se prolongava. ( ... ) reconhecia os milhares de estrelas que nos 

piscam, atadas ao fundo azul-negro do céu. Sabia dar informações precisas sobre as mais 

importantes. Distinguia os astros pelos nomes e se detinha, sobretudo, na descrição de 

Arcturo, estrela principal da conste lação do Boieiro. (Chagas Filho, 1993: 25) 

Portanto, o ambiente em que se deu a formação de Chagas exercitava uma das principais 

ferramentas da imaginação criativa, segundo R. Root-Bernstein e M. Root-Bernstein (2000): 

a observação cuidadosa do mundo natural. E isso se dava no contexto do barroco mineiro, 

que data do século XVIII e que era por ele muito apreciado. Durante sua infância e juventude 

(1885-1895), o olhar de Carlos Chagas foi 'educado' para 'perceber o que outros não vêem' 



e isso é de grande relevância na educação da imaginação. Os relatos de Chagas Filho nos 
permitem conclui r que seu pai exercitou mu ito essas ferramentas: observava, evocava 
imagens, abs traía, aprende u a reconhecer e a fo rmar padrões, a pensar com o corpo nas 
caçadas, pesca rias e estudos na natureza, a ter empatia. 

Empatia fo i o sentimento decisivo que o fez optar pelos es tudos médicos, em vez de 
atender ao dese jo de sua mãe para ser engenheiro (Chagas chegou a se r reprovado na prova 

para a Escola de Engenharia de Ouro Preto) . Durante sua educação médica e científi ca (1897 
a 1903), ele reforçou essa percepção, fo i educando a imaginação com os novos conhecimentos 
sobre ciclos complexos em que parasitos eram transmitidos por vetores, se apresentavam em 
di fe rentes moda lidades em di fe rentes hospedeiros, causavam quadros clínicos de di fere nte 
gravidade em di fe rentes pessoas. H abituado ao transitar entre os pacientes e o microscópio, 
C hagas sabi a pensar de modo dimensional, estabelecer analogias, criar modelos. 

Chagas dominava e usava como poucos as fe rramentas da imaginação cri ativa. Antes 

de sua clássica obra de 1909, já havia publicado doze trabalhos em seis anos. Até a 
descri ção da doença de C hagas, ele tra balhou sobre hematologia (sua tese de graduação em 
med icina, em 1903) e profil axia da malária, tra nsitou com competência pela entomologia, 
ent re culicídeos, anofe linos e tri atomíneos, e também pela parasitologia, dentre d iversos 
tripanossomas. Chagas reencontrava nos es tudos e na pesquisa o praze r do brincar e, 
provavelmente, sabia que Albert Einstein e Bertrand Russel defendiam que a alegria e o 
humor deviam marca r o rumo de toda pesquisa científica. Tinha ainda gra nde facilidade 

de tra nsformar e sintetiza r. 

No tra balho de 1909, reproduzido e comentado neste livro, podem ser reconhecidas as 
" ferramentas para educar a imaginação" já mencionadas (C hagas, 1909). Chagas observou os 
relatos dos habitantes do local; observou os inse tos locais e seus hábitos; observou o sangue 
de animais e de pessoas do local; observou paras itas fl agelados no intestino dos barbe iros, 
no sangue de animais experimentais; observou a patogenia para animais experimentais, as 
di fe renças na sensibilidade à infecção dependendo do animal e da sua idade; observou a 
variabilidade da virulência do parasito; observou o modelo mais sensível (macacos Callithrix); 

observou os hospedeiros habituais naturais (homem e animais domésticos); observou a 

morfologia do parasita no sangue circulante do humano, do macaco, do cobaio, a morfologia 

do parasita no intestino médio e posterior do barbeiro, a morfo logia do parasito em culturas 
artificiais, a diversidade morfológica nesses três sistemas (sangue, barbeiro, culturas), a 
morfo logia do núcleo e do fl agelo. Observou, observou, observou. 

'Evocou todas as imagens' conhecidas do sangue de pacientes com malária. 'Reconheceu 
padrões' "no sangue peri fe rico dos animais infetados o Schizotrypanum cruzi aprezenta 
duas fazes di stintas de evolução, a de organismos intraglobulares e a de fl ajelados livres 
no plasma" (C hagas, 1909; p. 167) e 'abstraiu ', pois na realidade não havia os "organismos 
intraglobulares" tal como ocorre na malária . Aqui sua percepção foi enganada pelas imagens 

de parasitas superpostos às hemáceas nas lâminas sanguíneas, e pelo seu 'vício' em olhar 

parasitas de malária. 

Observou, registrou e, além de reconhecer padrões, 'formou padrões', como nas suas 
figuras 13 a 24 na estampa 13 de seu trabalho de 1909, descritivas do parasito no inseto e 
em culturas artificiais. Chagas formou padrões, alguns até arbitrários, como ao propor a 
identificação de parasitas machos e fê meas. 

A dualidade de fó rma continúa evidente. E, admi tindo di fere nciação sexuada relativa 
á diversidade morfolojica, deveremos considerar femea a fórma com blefaroplasto 
menor, quazi sempre esferico, com nucleo ovoide de cromatina fro uxa , nas colorações 
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pelo GIEMSA, plasma mais largo. A outra fórm a, de maior blefaroplasto, nucleo 
comprido e ovoide, plasma mais estreito, será, então, a fórma macha. ão temos idéa 
formada, por emquanto, respeito á relação numerica entre essa dua fórmas no corre r 
da in feção; ce rto é, porém, que em dados momentos ha predominancia e,·idente de uma 
sobre a outra . (Chagas, 1909: 175) 

'Estabeleceu ana logias', como a que descreve com coccidios na e tampa 13 de u m de 

seus trabalhos: "o nucleo é esferico, com cariozoma centra l menor que na forma precedente; 

zona de suco nuclear clara, sem substancia cromatica e membrana espessa. É frequente nesta 

form a observar-se condição nuclear curioza, similar á verificada por JOLLOS nos coccidios e 

por ZÜLZER nos heliozoarios" (C hagas 1909: 173) . 

Chagas também 'criou modelos', como o d e reprodução sexuada para os tripanossomas. 

Seu filho Evandro escreveu: 

Segundo o conceito da grande maioria dos protozoologistas, não existe para os 
trypanosomas cyclo sexuado; sua reproducção se dá independente do acto sexual , 
por uma perpetuidade do plasma nelles existentes. De accordo com Carlos Chagas 
é este conceito erroneo, no ponto de vi sta gera l, porque todas as espec ies que vivem 
no organismo humano entram em degradação ao fim de certo tempo em virtude das 
multiplicações successivas, acarretando, desse modo, um exgo11amento progressivo 
do plasma. a malaria, por exemplo, o parasito, após algumas gerações successivas no 
sangue peripherico do organismo humano, se exgo11a e dá origem as formas sexuadas. 
Esta transformação em gametocytos tem como razão a diminuição da vitalidade e como 
objectivo renovar pela fecundação as caracteristicas da especie. De accordo com Chagas 
o acto sexual constitue uma necessidade biologica e deve existir nos trypa nosomas, 
embora ainda não completamente estudado. Segundo sua interpretação as duas forma s 
do Trypanosoma cruzi encontradas no sangue ci rculante não representam mais do 
que elementos differenciados, sexualmente, para a realização da multiplicação por 
fec undação. (C hagas, 1935: 4) 

Chagas demonstrava 'ter empatia', tanto pelos seus objetos de estudo como pelos seus 

colaboradores. Exemplo di sso é a referência que fez a Ezequiel Dias, no discurso proferido 

no II Congresso Brasileiro de H ygiene, em 1924: 

E quem fo i Ezequiel Dias? A alma mais pura e idealista que tenho encontrado na 
vida, uma das personalidades moraes mais perfeitas com quem tenho lidado. Eramas 
irmãos pelo espírito e pelo coração, e ainda hoje, ao pronunciar seu nome bem amado, 
eu experimento as ca ras emoções daquelle tempo, em que juntos vivemos felizes. Foi 
ainda um pesquisador de largas vistas e de technica irreprehensivel, a quem deve a 
escola de Oswaldo Cruz valiosa actividade de largos annos e parte apreciavel de seu 
prestigio. (C hagas, 1928: 4) 

Finalmente, transformar e sintetizar são fe rramentas amplamente utilizadas. Uma 

das figura s de seu trabalho mostra que Chagas 'transformou' as imagens microscópicas 

e os desenhos de Castro Silva, um dos grandes ilustradores dos trabalhos do Instituto de 

Manguinhos, num esquema mais simples e organizado, para explicar o que ele considerou 

um processo de transformação do parasita nas células e que hoje conhecemos como a 

transformação de formas tripomas tigo tas em am astigotas. Além di sso, o resumo de seu 

trabalho clá sico é um primor de capacidad de 'síntese', como pode se r conferido na 

reprodução neste livro. 

Desd e 1986, com a Carta de Ottawa, o conceito atualmente adotado pela OMS para 

a promoção da saúde é "proporcionar aos povos os meios necessá rios para m elhorar sua 

saúde e exercer um maior controle sobre a mesma". Para isso, a lém dos conhecimentos, 

técnicas e métodos de intervenção, prevenção e assistência à saúde, são necessá rias ações 



de comunicação em saúde e de educação em saúde. Segundo a O rga ni zación Pana m ericana 
de la Sa lud (O P S/Unesco, 1993), comunicação em saúde implica es tra tégias para com par
tilha r conhec imentos e prá ti cas que possam contribuir para conquista de m e lhores condições 
de saúd e, que inclui e lem e ntos de educação, mobilização d a opinião púb lica e pa rticipação 
socia l. Educação em saúde se refe re a qualquer a tividade, re lacionad a com ap rendizagem , 
desenhad a para alca nça r saúde (Tones & Til fo rd, 1994). C hagas nos legou ta mbém conse lhos 
sobre es tes tem a , bem explicitados na con fe rência no II Congresso Brasile iro de Higie ne. 
sobre os quais devem os reíle tir e nos inspi ra r. 

A educação 1ech nica dos/11 nccionarios de saude publicca, eespecialmen/e de medicas hygienisws. 
é de /Oda 11 rgencia e necessidade maxima, porque nella deveremos fundamell(ar a efficacia maior 
e melhor organização economica dos serviços sani1arios. (...) Os me1hodos, até agora usados. 
nos se rYiços de Prophylaxia Ru ra l, devem experimentar modificação evolia iva. De inicio. 
para convencer e educa ,; e para attender a fa lhas de ass istencia med ica, inexistente em 
nossos sen ões, fo i mistér mais considerar a doença para curai-a, do que cuidar a saude, 
para conservai-a. Devemo agora, sinão inverter o 111e1hodo, praticai-o com o mesmo esforço 
nas suas duas modalidades. E tan to im porta indicar a urgencia de se tra nsformarem em 
permanentes, para que se jam nell es considerados todos os problemas de saude publica, 
os pos tos ac tuaes de prophylaxia ru ra l. (C hagas, 1928: 3 - grifos nossos) 

A casa de Carlos C hagas - os institutos que se agregam na Fundação Oswaldo C ruz - e, 
em particul ar, o Ins tituto Oswaldo C ruz aqui representado pelos três labora tórios d as au toras, 
busca seguir ao pé da le tra seus conselhos. as pesqui sas em curso nos esforçamos por caminhar, 
observar e registrar, com obje tivo, reconhecendo e prestando atenção no outro ser humano q ue 
está conosco, se ja paciente, a luno, m estre ou colaborador. Buscam os caminhar juntos, acolher, 
confi ar, improvisa r, exe rcitar a cria tividade, identifica r as representações e pensam entos dos 
que estão conosco, perceber isolamen tos, construir parcerias, expressa r imagens e dese jos, 
resga tar con fia nça e auto-estima, a rticul ar o pensam ento, sensibilizar e vivenciar nossos 
personage ns: c ientista, arti sta, povo, profissional de saúde, gerando alegria. Para as novas 
gerações de cienti stas e profissiona is da saúde, honrar o legado de Carlos C hagas é se enga jar 
na form ação de profi ssionais que faze m ciência para a saúde da população b rasileira . 
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