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Entre 1914 e 1918, a tripanossomíase brasileira foi posta no centro
do debate científico e político, em distintos contextos. Pesquisas reali-
zadas na Argentina trouxeram objeções importantes à caracterização
clínica proposta por Carlos Chagas (sobretudo em relação às formas crô-
nicas e à associação com o bócio) e à tese da vasta extensão da endemia.
Apesar das vinchucas (barbeiros) infectadas com o Trypanosoma cruzi,
os argentinos não conseguiam encontrar casos da doença naquele país e
apontavam que, mesmo no Brasil, eram poucos os que poderiam ser
efetivamente comprovados pela demonstração parasitológica. Em decor-
rência desta controvérsia, Chagas propôs, em 1916, uma expressiva revi-
são de seus estudos, diminuindo o peso que os elementos endócrinos
tinham no quadro clínico da doença e esboçando novos caminhos de
enquadramento para este objeto.

Também em 1916, teve início no Brasil um movimento que, numa
direção oposta às incertezas no país vizinho, intensificaria como nunca a
visibilidade e a força simbólica da doença, em meio à atmosfera naciona-
lista da Primeira Guerra Mundial. Ela tornou-se a bandeira de uma cam-
panha que punha na ordem do dia o que Chagas já vinha propagando
desde 1910: a centralidade das endemias rurais no debate sobre a nação.
Entretanto, na retórica combativa do movimento pelo saneamento do
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país, a tripanossomíase americana foi disseminada – textual e visualmen-
te – por meio dos elementos que vinham sendo postos em questão no
terreno das discussões científicas: o bócio e as deformidades neurológi-
cas, que atingiriam ‘milhões’ de indivíduos. Como uma conseqüência
não prevista, a ampliação dos espaços sociais em que circulavam os enun-
ciados sobre a doença e o sentido político que a fazia enquadrar, simbo-
licamente, a própria nação conformariam um terreno propício para que,
entre 1919 e 1923, as dúvidas lançadas na Argentina fossem reeditadas,
no campo médico brasileiro, com novos significados e motivações referi-
dos às implicações assumidas pela ‘doença do Brasil’ no debate mais am-
plo sobre o país.

Bociosos, Vinchucas e Nenhum Caso da
Tripanossomíase: a controvérsia na
Argentina (1914-1916)

A Argentina foi um dos primeiros países a se interessar pelos traba-
lhos de Chagas.1 Em 1912, Carlos Maggio e Francisco Rosenbusch, do
Departamento Nacional de Higiene, publicaram um breve trabalho rela-
tando os estudos de uma comissão – da qual fazia parte também Nicolas
Lozzano, que visitara o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) para conhecer os
estudos sobre a nova tripanossomíase – formada para investigar a presença
da enfermidade naquele país. Destes estudos, contudo, derivariam as
primeiras críticas à classificação clínica estabelecida para a tireoidite pa-
rasitária. Elas foram levantadas a partir das investigações lideradas pelo
microbiologista Rudolf Kraus, da Universidade de Viena, que realizava
pesquisas na Argentina desde 1913, e que, em 1916, assumiria a direção
do então criado Instituto Bacteriológico do Departamento Nacional de
Higiene, em Buenos Aires.2

Segundo Sandra Caponi (2002), os médicos argentinos, desde o sé-
culo XIX, consideravam que, em função do clima temperado predomi-
nante, em especial, na região de Buenos Aires, as doenças mais importantes
do país eram as mesmas das latitudes européias, daí sua resistência à in-
corporação da medicina tropical. Os estudos, assim, restringiam-se a
identificar a presença de enfermidades infecciosas já conhecidas de
autores europeus e referidas ao domínio da microbiologia.



179

A criação do Instituto Bacteriológico, em 1916, teria significado, segun-
do a autora, uma tentativa de mudança em relação a este padrão, impulsi-
onando estudos sistemáticos sobre as especificidades da nosologia argenti-
na. O Primeiro Congresso Médico Nacional, realizado naquele ano, foi
um marco importante nesse sentido. Segundo Araoz Alfaro, presidente do
evento, até então só haviam ocorrido no país congressos internacionais,
em que apenas os médicos de Buenos Aires se faziam representar, com
trabalhos sobre os mesmos temas já discutidos na Europa. Como decla-
rou na ocasião, este era o primeiro congresso “genuinamente argentino”,
com o objetivo de “investigar nuestras necesidades en materia de
salubridad e higiene y estudiar nuestra patologia y nuestra climatologia
(...)” (La Prensa Médica Argentina, 1916: 102; grifos do autor).3 O estudo
do bócio na Argentina era uma preocupação central do Instituto Bacterio-
lógico, que tinha como objetivo realizar um mapa sanitário do país.4 Kraus
já havia estudado o tema na Europa.

Em junho de 1915, Kraus, Maggio e Rosenbusch publicaram um
trabalho opondo-se à tese de Chagas segundo a qual o bócio endêmico, em
regiões de infecção pelo T. cruzi, seria diferente daquele verificado na
Europa e constituiria uma manifestação clínica da tripanossomíase. Em
1914, a partir de rastreamento feito pelo Departamento Nacional de Hi-
giene em colaboração com médicos rurais, Maggio e Rosenbusch haviam
indicado as áreas de maior ocorrência de vinchucas infectadas com o T.
cruzi no território argentino. Na província de Salta, norte do país, que
concentrava muitos casos de coto (‘papo’), realizaram experimentos com
animais de laboratório e, por meio de necropsias, encontraram o parasito
no coração e em fibras musculares destes animais. Contudo, estudando o
sangue de 13 indivíduos portadores de bócio e de outros sintomas descri-
tos por Chagas (idiotia, aspecto mixedematoso), não obtiveram resultados
positivos: nas cobaias inoculadas com o sangue destas pessoas, não encon-
traram o parasito nem no sangue, nem mediante necropsia. Cautelosos,
observaram: tais “escasas investigaciones” ainda não podiam levar a ex-
cluir-se a ocorrência da tripanossomíase na Argentina, já que não haviam
examinado casos agudos, nem realizado autópsias em supostos casos crôni-
cos (apud Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 2).

O que inquietava os pesquisadores era que, em certas províncias,
havia     vinchucas infectadas, mas nenhum bocioso (portador de bócio).
Porém, nos doentes de bócio que examinou em áreas onde havia o vetor,
Kraus não conseguiu identificar a presença do T. cruzi. Isso o levou,
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juntamente com aqueles dois pesquisadores, a “someter a un análisis la
relación planteada por Chagas entre el bocio y las vinchucas”.5 O argu-
mento fundamental da crítica que empreenderam era o de que o ‘papo’,
bem como as manifestações tireoidianas e neurológicas consideradas como
formas clínicas da tripanossomíase, não tinham qualquer relação com a
infecção pelo T. cruzi, sendo sintomas do bócio e do cretinismo endêmicos
descritos na Europa: “El punto principal (...) se refiere a la posibilidad
de una distinción clínica segura entre bocio, cretinismo endémico y el
cuadro clínico de las formas agudas y crónicas establecidas por Chagas
(...)” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 2).

O primeiro problema que indicaram nas pesquisas de Chagas foi o
fato de terem sido feitas sempre em zonas montanhosas, onde o bócio é
muito freqüente.

Para establecer un nuevo tipo de enfermedad que presenta mucha
semejanza con el bocio endémico y cretinismo, hubiese sido
necesario desde el principio buscar vinchucas infectadas, como
también la enfermedad de zonas donde el bócio y el cretinismo
endêmico es raro, o no existe, y no donde se les observa comumente,
es decir, en las regiones montañosas. A consecuencia de eso se
origina una causa de error, encontrandose así dificuldad a la
distinción clínica entre la enfermedad de Chagas y el bocio endémico
y el cretinismo. (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 2)

A escassez de evidências numéricas quanto à disseminação da doen-
ça foi detectada pelos autores nos estudos do próprio Chagas, nos quais
não existiam referências à proporção de resultados positivos, obtidos para
casos agudos, em relação ao conjunto das crianças examinadas. Isso não
havia sido feito para os casos que apresentaram os sintomas tidos como
típicos da fase aguda, nem para os 16 casos em relação aos quais Chagas
afirmou, em 1911, ter verificado o parasito no sangue (Kraus, Maggio &
Rosenbusch, 1915).

Segundo Kraus e seus colaboradores, não se podia contestar a exis-
tência dos casos agudos estudados no Brasil. Uma vez excluídos os sinto-
mas tireoidianos (como o mixedema e a hipertrofia da tireóide), as outras
manifestações clínicas observadas por Chagas nesta fase (febre e tumefação
ganglionar generalizada) poderiam ser, de fato, causadas pelo T. cruzi, já
que o encontro do parasito no sangue “por si sola ya permite el diagnós-
tico” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 3).
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A grande dificuldade residia na definição clínica proposta por
Chagas para a fase crônica. Primeiramente, apontavam, “falta en la forma
crónica la observación típica de los tripanosomas en la sangre, como se
observa en las formas agudas” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 3;
grifos dos autores). Além disso, o método para verificação parasitológica,
utilizado por Chagas para a fase crônica desde o início de seus trabalhos,
havia sido refutado em 1913, quando se comprovou que as formas para-
sitárias encontradas no pulmão de cobaias infectadas experimentalmente
pertenciam não ao T. cruzi, mas a outro protozoário (Aragão, 1913; Cha-
gas, 1913b). Numa demonstração de como era primordial o diagnóstico
etiológico, baseado na comprovação do parasito, os autores fazem uma
pergunta que sintetiza o desafio enfrentado por Chagas: “Un nuevo pro-
blema se plantea al hacer la revisión de la descripción clínica de los casos
crónicos. ¿Es posible, basado exclusivamente en la sintomatología clíni-
ca, efectuar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas y diferenciar a
esta del bocio endémico?” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 4).6

Para Chagas, uma evidência das diferenças entre o bócio causado
pelo T. cruzi e o bócio europeu era que, no primeiro, não havia a associ-
ação com o cretinismo endêmico, tão freqüente no segundo. De acordo
com ele, as perturbações da inteligência e demais fenômenos neurológi-
cos provocados pelo T. cruzi eram resultantes de lesões orgânicas no
sistema nervoso e não dos distúrbios tireoidianos. Kraus e seus colabora-
dores questionaram tal argumento afirmando que a idiotia e outros sinto-
mas atribuídos por Chagas à ‘forma nervosa’ (retardo físico e mental,
paralisias, distúrbios da fala) eram encontrados em casos de cretinismo
endêmico, que, conforme estudiosos europeus vinham indicando, en-
globava sintomas múltiplos e em graus bastante variáveis. Além disso,
investigações começavam a identificar, em casos de cretinismo, lesões não
apenas na tireóide, mas também no sistema nervoso, o que era mais um
indício de que as desordens neurológicas descritas por Chagas não deve-
riam ser diferenciadas do cretinismo endêmico tal como encontrado na
Europa (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915).7

Porém, Kraus, Maggio e Rosenbusch afirmavam que as autópsias
praticadas por Vianna não haviam demonstrado a presença direta do
parasito na glândula tireóide em nenhum caso, mas apenas lesões consi-
deradas causadas por ele. Assim, o que Chagas via como indício seguro
da ação do parasito não seria suficiente, pois não havia a demonstração
da localização parasitária ‘em si’. Esta só havia sido feita, de fato, no
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coração. “Las observaciones de Vianna, quien encuentra en órganos, por
exemplo en el corazón y músculos, formas quísticas del tipo leishmania,
explican las formas cardíacas, pero no los otros síntomas complejos de
los casos crónicos, especialmente también por no encontrarse parásitos
en las tiroideas” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 5).8

Os autores lembraram ainda que Vianna só fizera referência ao
encontro do parasito no sistema nervoso em uma autópsia de caso agudo
e não em casos crônicos.9 E, para completar seu ceticismo, observaram
que o número reduzido de autópsias e o fato de se tratar, em sua maioria,
de casos agudos não permitiam deduzir conclusões gerais e não garantiam
fundamento à descrição das formas crônicas (Kraus, Maggio &
Rosenbusch, 1915: 5).

Além de questionar o argumento epidemiológico da coincidência
entre a distribuição dos vetores infectados e os doentes com hipertrofia
da tireóide, Kraus, Maggio e Rosenbusch também puseram sob suspeição
um outro pilar importante de sustentação dos enunciados de Chagas: o
argumento anatomoclínico. A partir disso, argumentavam: “Nosotros
llegamos a la conclusión, basados en este análisis, que la existencia de una
enfermedad crónica, producida por el  Schizotrypanum cruzi, con síntomas
de bocio, mixedema, idiotez y diplegia, no ha sido demonstrada todavía en
una forma irrefutable” (Kraus, Maggio & Rosenbusch, 1915: 5).10

Em suma: os fenômenos tireoidianos e neurológicos que Chagas acre-
ditava comporem a fase crônica da tireoidite parasitária corresponderiam,
na realidade, a uma outra enfermidade já descrita. O bócio endêmico e o
cretinismo a ele associado, afirmavam Kraus, Maggio e Rosenbusch, nada
tinham a ver com o T. cruzi. Este era um assunto de “gran importancia
práctica para el país”, na medida em que “una lucha racional contra el
bocio y el cretinismo en la República Argentina es sólo posible cuando la
etiología se encuentre completamente aclarada” (Kraus, Maggio &
Rosenbusch, 1915: 5).

Kraus, Maggio e Rosenbusch, portanto, contestaram não apenas a
descrição clínica das formas crônicas da doença de Chagas, mas também o
principal critério usado para orientar a estimativa e a busca de casos. Tan-
to o conceito de tireoidite parasitária quanto a noção do ‘selo da doença’
foram confrontados. Impunha-se, assim, uma redefinição substantiva no
desenho clínico da nova entidade mórbida: pelo menos até aquele momen-
to, só se podia afirmar que esta era uma doença aguda e, mesmo assim,
descartando-se os elementos tireoidianos que Chagas identificara nesta fase
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(como o mixedema). Isto posto, cabia então determinar a ocorrência destes
casos agudos. O problema era que, na Argentina, a pesquisa do parasito
no sangue de indivíduos nas localidades onde havia vinchucas infectadas
continuaria a produzir resultados negativos.11

Em 1916, Kraus e Rosenbusch publicaram novo estudo, reiteran-
do suas dúvidas e sugerindo uma hipótese que daria origem a muitas
discussões no Brasil, alguns anos à frente: “la vinchuca infectada en la
República Argentina, con mucha probabilidad, no produce la enfermedad
de Chagas. La causa pode ser una atenuación del Trypanosoma por el
clima” (Kraus & Rosenbusch, 1916: 180). Em sua conclusão, salienta-
ram, mais uma vez, a importância prática da questão. Uma vez afastada a
etiologia parasitária do bócio e cretinismo endêmicos, não haveria moti-
vo para que as autoridades sanitárias não iniciassem prontamente uma
ampla campanha contra tais doenças, mediante os meios já adotados em
outros países, como a administração do hormônio tireoidiano: “El
tratamiento del bocio endémico y cretinismo con tiroidea prometeria
una lucha eficaz” (Kraus & Rosenbusch, 1916: 179).

A discussão em torno do bócio tinha significados peculiares no
debate médico argentino. Di Liscia (2005) mostra que, num contexto
internacional de ‘confusão nosológica’, no qual as fronteiras que defini-
am bócio, cretinismo e idiotia (e outras doenças mentais) como doenças
específicas eram bastante fluidas, estas enfermidades eram investidas, desde
o século XIX, de grande importância nas discussões sobre a identidade
nacional e o papel da medicina na construção de um projeto de civiliza-
ção na Argentina.

As categorizações médicas sobre as enfermidades mais proeminen-
tes naquele país estavam diretamente referidas à caracterização das desi-
gualdades econômicas, políticas e culturais que subordinavam o interior
(vinculado às áreas rurais) ao litoral (associado ao urbano e, sobretudo, a
Buenos Aires). Com base em dados estatísticos produzidos por censos
nacionais, iniciados em 1869, passou-se a afirmar que, enquanto os imi-
grantes estrangeiros estabelecidos no litoral eram mais acometidos de
‘neuroses e demência’ (atribuídas, sobretudo, ao vício do alcoolismo), o
bócio, o cretinismo e a idiotia eram enfermidades típicas dos ‘nativos’ do
interior, particularmente dos mestiços. Esta classificação nosológica, apoi-
ada em fatores ambientais, raciais e de gênero, levava à qualificação do
interior e do rural como espaço do atraso, da incapacidade e da inferio-
ridade (Di Liscia, 2005).12
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A percepção desta situação gerou maior interesse no estudo de tais
doenças e também um intenso debate, no campo científico e intelectual,
sobre os destinos da população argentina. Este foi um caminho impor-
tante para afirmar a relevância da medicina e da ciência como responsá-
veis pela superação dos obstáculos ao progresso da nação.13 Ao final do
século XIX, o surgimento, sobretudo na psiquiatria, de teorias sobre
herança e degeneração trouxe a discussão sobre a possível natureza here-
ditária do bócio, do cretinismo e da idiotia, que passaram a despertar
atenção entre os que se preocupavam com o ‘futuro da raça’. Nas primei-
ras décadas do século XX, o tema das deformidades físicas e mentais
seria tratado nos marcos das teorias eugênicas, provocando intenso deba-
te sobre a possibilidade de ‘recuperar’, mediante uma ação estatal asses-
sorada pela medicina, aquela massa de população ‘incapaz’ e ‘improdutiva’
que poderia conduzir a nação à ruína.14

Contudo, assinala Di Liscia (2005), se o discurso médico enfatizava
a importância de se estudar e enfrentar as doenças que comprometiam o
progresso nacional, este era um assunto embaraçoso para os que
enfatizavam os benefícios trazidos pela modernização e pela higiene na
passagem do século e que, por isso, desejavam ‘apagar’ os estigmas da
‘degeneração’, mostrando o país como exemplo de salubridade e de civi-
lização. Assim, o censo de 1914 eliminou de seus questionários a catego-
ria de bócio e de outras enfermidades, como a idiotia e a demência,
justificando que as melhorias sanitárias haviam feito diminuir substanti-
vamente a sua ocorrência. Nesta tensão entre os que denunciavam os
flagelos sanitários do país e aqueles que, em nome de uma visão mais
‘otimista’ e ‘patriótica’, opunham-se a expor tais mazelas (tensão esta que
seria igualmente explicitada no debate brasileiro sobre a relação entre
endemias rurais e identidade nacional), pode-se perceber, como assinala
a autora, que, para além dos aspectos científicos que envolviam a pesquisa
sobre o bócio na Argentina, esta era uma doença que mobilizava a classe
médica também no que dizia respeito à sua inserção no debate político
mais amplo sobre a nação (Di Liscia, 2005).15

Ironicamente, a mesma associação entre doença, degeneração, atraso,
interior e identidade nacional, promovida na Argentina e no Brasil num
período de grande debate nacionalista em ambos os países, gerou, a par-
tir de 1916, dois movimentos opostos quanto à caracterização da doença
de Chagas. Lá, ela foi questionada. Aqui, foi propagada intensamente na
cena pública, no âmbito do movimento sanitarista.
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A Resposta aos Argentinos

Em setembro de 1916, Carlos Chagas posicionou-se publicamente
diante das críticas de Kraus, em conferência no Primeiro Congresso
Médico Nacional, realizado na capital argentina, anexo ao qual foi realiza-
da a 1ª Conferência Sul-Americana de Higiene, Microbiologia e Patolo-
gia.16 Depois de três anos sem publicações, Chagas faria veicular, além do
artigo correspondente a esta apresentação, publicado numa revista argen-
tina (Chagas, 1916a), dois alentados trabalhos sobre a classificação clínica
da doença, sendo um deles exclusivamente dedicado à forma aguda (Cha-
gas, 1916b, 1916c).17

A preocupação em responder às objeções e em reafirmar sua com-
preensão da doença pode ser percebida, de início, pelo fato de que,
nestes textos, a designação de ‘tripanossomíase brasileira’ deu lugar à de
‘tripanossomíase americana’. Numa ampliação semântica eloqüente, res-
saltava-se que, contrariamente ao que sugeriam aqueles que apontavam
sua ausência na Argentina, tratava-se de uma enfermidade que não se
restringia ao país de sua descoberta. Entretanto, apesar de reiterar os
conteúdos essenciais de suas principais formulações e hipóteses, a ênfase
impressa por Chagas aos diferentes traços definidores da doença já não
seria a mesma.

Em sua conferência na Argentina, reafirmou dispor de “un inmenso
caudal de datos clínicos y experimentales” a fundamentar seus estudos e
sublinhou que, mesmo no caso de revisão de alguns aspectos, nenhuma
das dúvidas lançadas ameaçava o conceito geral da doença: “No importa
la permanencia de puntos dudosos: la tripanosomiasis debe ser definida
en aquellos aspectos etio-patogénicos y sintomáticos constantes que le son
fundamentales y hacen de ella una de las humanas enfermedades de historia
clínica mejor determinada” (Chagas, 1916a: 125-126).

Uma primeira questão dizia respeito às evidências
anatomopatológicas da localização e da ação patogênica do T. cruzi. Re-
batendo seus críticos, Chagas afirmou que havia verificado, tanto em ca-
sos agudos como crônicos, a presença direta do parasito nos diversos
órgãos e sistemas orgânicos aos quais se relacionavam as formas clínicas
da doença. A corroborar tal alegação, apresentou imagens de cortes
histológicos do coração, da tireóide e do cérebro com indicação da pre-
sença do parasito. Uma ênfase particular foi dada à localização do
protozoário no músculo cardíaco, não apenas em termos da quantidade
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de observações, mas também da natureza do processo patogênico: “Esta
localización es quizá constante; por lo menos la hemos verificado siempre
en todas las autopsias de casos agudos y en gran número de casos
crónicos” (Chagas, 1916a: 126).  Além disso, ressaltou, a ação do T. cruzi
provocava processos inflamatórios tão intensos que chegavam a destruir
completamente a fibra cardíaca.

Embora declarando ter feito a verificação parasitológica no apare-
lho endócrino, Chagas reconheceu algumas dificuldades importantes neste
processo, num primeiro sinal de reversão da ênfase que até então conce-
dera a este aspecto. Na tireóide, por exemplo, disse ter realizado tal
verificação “en distintas necropsias de casos agudos”, mas admitiu que a
localização não representava “un hecho tan constante”,     ou não era tão
facilmente identificável, uma vez que, por razão ainda incerta, os parasi-
tos eram menos abundantes naquela glândula. Entretanto, isso não im-
plicava desconsiderar a importância da ação parasitária sobre a tireóide,
pois as alterações funcionais poderiam ser resultantes não da “acción
directa irritativa” do T. cruzi, mas de toxinas por ele secretadas (Chagas,
1916a: 127).18

Este raciocínio fundamentava sua convicção quanto à especificidade
dos sinais clínicos de deficiência tireoidiana na fase aguda da infecção
(como o mixedema). Para Kraus, Maggio e Rosenbusch (1915), estes eram
sintomas de distúrbios endócrinos ‘simultâneos’ à infecção pelo T. cruzi
e não causados por ele. Já para Chagas, o mixedema era um dos sintomas
clínicos mais freqüentes, se não constantes, nas formas agudas da
tripanossomíase, apresentando-se de maneira “jamás observada en otra
entidad patológica del hombre” (Chagas, 1916a: 138). Por esse motivo,
era um dos principais critérios para o diagnóstico clínico diferencial da
doença. Além disso, o mixedema não era o único sinal da fase aguda:
“además de ese síndrome figuran otros para caracterizar la enfermedad y
diferenciarla, con absoluta nitidez, de cualquier otra entidad nosológica”
(Chagas, 1916a: 153). Assim, mesmo os que negavam a ação do
tripanossoma sobre a tireóide (atribuindo o mixedema a outra causa) não
poderiam negar a existência de outros sintomas que tornavam as formas
agudas “fácilmente diagnosticables, aún antes de la verificación parasitaria”
(Chagas, 1916a: 137).19

No trabalho publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
sobre a fase inicial da infecção, Chagas (1916c: 39) detalhou tais sintomas,
que tornavam “a facies de um caso agudo de tripanossomíase (...) quase
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sempre característica”. Reiterou dispor de evidências anatomopatológicas
que permitiam correlacionar tais sintomas à localização do parasito e às
lesões por este provocadas. Como “sintomas constantes”, classificou, além
do mixedema: esplenomegalia, hepatomegalia, engurgitamento ganglionar
generalizado, sinais cardíacos, febre e sinais de meningoencefalite nos
casos graves. Como “sinais de exceção”, enumerou: inflamações nos olhos,
processos cutâneos, alterações nos testículos, decadência nutritiva pro-
gressiva e disfagia para alimentos sólidos e líquidos. Quanto a este último
aspecto, especulou que a enfermidade popularmente conhecida como
‘mal de engasgo’ talvez fosse decorrência da ação parasitária do T. cruzi
sobre o aparelho digestivo.20 Neste trabalho, em que aprofundou as con-
siderações feitas na Argentina, foi apresentada a descrição de 29 casos
agudos da doença, alguns documentados também por fotografias.21

No que diz respeito à caracterização da fase posterior ao período
agudo, sobre a qual incidiam as contestações mais enfáticas de seus críti-
cos, Chagas reafirmou, na Argentina, sua convicção de que a enfermida-
de por ele descoberta era de natureza essencialmente crônica. Excluídos
os casos agudos mais graves e fatais, a grande maioria dos que contraem
a tripanossomíase evoluem para esta segunda fase, em que, mesmo com a
atenuação dos sintomas do período inicial, o organismo humano conti-
nua sofrendo permanentemente a ação do parasito, a partir de então
abrigado no interior dos tecidos. Ao reforçar este enunciado sobre a
evolução progressiva e irreversível da infecção, Chagas introduziu uma
nova maneira de caracterizar sua importância médica: tratava-se de um
mal que, contraído logo após o nascimento (e até mesmo antes dele, por
transmissão hereditária), acompanhava os indivíduos por “toda sua exis-
tência”, mesmo que não se manifestassem sintomas muito pronunciados
(Chagas, 1916a: 126).

Sobre as distintas formas clínicas que compunham a infecção crô-
nica, apesar de reiterar o critério geral pelo qual havia formulado sua
classificação original, anunciou, perante os argentinos, que havia feito
algumas modificações. Ainda que sem dar mais detalhes, o que prometeu
para “una próxima publicación”, apresentou o que considerava “los
sindromes crónicos más importantes” (Chagas, 1916a: 154). Anunciando
um deslocamento fundamental na apresentação do quadro clínico da
doença, que aprofundaria nos trabalhos seguintes, o destaque foi confe-
rido aos aspectos cardíacos.
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Pode-se ver neste movimento uma simples estratégia de defesa diante
dos argentinos, uma vez que a cardíaca era a única das formas crônicas
sobre a qual não haviam sido lançadas dúvidas. Contudo, ainda que
Chagas não abandonasse as outras formas clínicas (síndromes glandula-
res e forma nervosa), não mais as trataria como traços fortes no desenho
da doença. Num rearranjo substantivo na hierarquia dos elementos
constitutivos deste desenho, os aspectos cardíacos iriam, progressivamente,
assumindo maior relevo. Este novo enquadramento da doença (definiti-
vamente estabelecido e reconhecido na década de 1940) teve início, por-
tanto, nesta conferência de 1916, mesmo que de modo ainda sutil, ex-
presso sob uma ênfase discursiva. Disse Chagas:

Relacionada con las profundas alteraciones del miocardio,
debido a las localizaciones del protozoario, el sindrome cardíaco
constituye, en esa enfermedad, una de las más notables caracte-
rísticas sintomáticas y de la más notables curiosidades
fisiopatológicas. (Chagas, 1916a:154)

Apresentando os conteúdos essenciais do que assegurou ser um
‘capítulo definitivamente esclarecido’ da doença, ressaltou tanto a
confiabilidade dos dados experimentais que possuía a respeito como a
relevância médico-social da questão. As arritmias produzidas pela ação
do T. cruzi sobre o miocárdio, por sua freqüência incomum e por certas
características não encontradas em outras cardiopatias (como a incidên-
cia de bloqueio do coração entre pessoas jovens, mesmo crianças), pode-
riam servir de importante critério diferencial para o diagnóstico clínico.
Além disso, tratava-se de distúrbios que conduziam à morte repentina
indivíduos jovens, aparentemente saudáveis. Este aspecto recebeu parti-
cular destaque como expressão da especificidade e das implicações médi-
co-sociais desta forma clínica: mesmo quando não se exteriorizava em
sinais mórbidos fisicamente explícitos, a forma cardíaca era responsável
por elevado coeficiente de letalidade entre pessoas em idade produtiva.

En la zona contagiada, son pocas las familias que no hayan
perdido alguno de los suyos. Mueren aún jóvenes, en plena
actividad, con aparencia de buena salud. De este hecho poseemos
abundantes observaciones: enfermos que fallecieron repentina-
mente en nuestros servicios, en los hospitales, sin que pudiésemos
prever, en los síntomas físicos tan rápido desenlace. (Chagas,
1916a: 155)
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Em seguida à forma cardíaca, Chagas apresentou, nesta conferên-
cia na Argentina, suas formulações sobre as alterações neurológicas. Es-
tas eram, juntamente com as formas tireoidianas, bastante contestadas.
Quanto à fase aguda,     afirmou que várias necropsias demonstraram a
presença do parasito na “substancia nerviosa”, estabelecendo, “de un
modo definitivo”, a patogenia dos processos inflamatórios. Já para a fase
crônica, reiterou que em “varias autopsias” foram observados “focos pa-
rasitários y procesos inflamatorios en el encéfalo”. Contudo, bem como
no caso da tireóide, reconheceu dificuldades nesta verificação: “en las
formas nerviosas antiguas (...) no siempre abundan focos parasitarios en
los centros nerviosos, lo cual dificulta, no pocas veces, su observación”.
Ainda assim, enfatizou, “los procesos  histopatológicos, sin embargo,
idénticos a los observados simultáneamente con la presencia de parásitos,
son constantes y demuestran ser el tripanosoma Cruzi el factor etiológico
indiscutible” (Chagas, 1916a: 155).22 Ou seja, tais distúrbios neurológi-
cos não poderiam ser atribuídos ao cretinismo endêmico (ou à idiotia
derivada do hipotireoidismo, descrita por autores europeus), como su-
geriam seus críticos. A conclusão foi categórica: “Describiendo, en la
enfermedad, alteraciones nerviosas, de ningún modo incurrimos en el
error de considerar, como tales, simples aspectos clínicos del cretinismo”
(Chagas, 1916a: 156; grifos do autor).23

Declarando que a análise das síndromes endócrinas crônicas seria
feita em trabalho posterior, Chagas abordou então a controvertida questão
da etiologia do bócio endêmico. Ao admitir que esta era uma ‘questão
discutível’, reafirmou os argumentos essenciais de sua hipótese: a presença
constante do mixedema na fase aguda (evidenciando o ataque do parasito à
tireóide nos primeiros momentos da infecção), seu conceito geral sobre a
evolução da doença (segundo o qual os processos iniciados na fase aguda
se prolongam durante a fase crônica), os sinais clínicos que evidenciavam
comprometimento da tireóide na fase crônica e, por fim, a coexistência
destes sintomas com a presença de vetores infectados. Quanto a este último
aspecto, deu destaque a relatos de expedições científicas do IOC:

(...) en los datos obtenidos en las excursiones científicas del Institu-
to ‘Oswaldo Cruz’, en todas las regiones, se observa la existencia
simultánea de la endemia de bocio y de la triatoma megistus. Las
observaciones de ARTURO NEIVA y de PENNA en Goyaz, Bahía
y Piauhy y las de LUTZ y MACHADO en Minas y Bahía así la
atestiguan.     (Chagas, 1916a: 157)
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Apesar de manter sua interpretação sobre o bócio, minimizou, en-
tretanto, o relevo deste sinal na fisionomia clínica geral da tripanossomíase.
Apontou que a hipertrofia da tireóide era observada “en la casi totalidad
de los enfermos”, mas reconheceu que “no pocas veces es pequeno el
aumento del volumen, a veces inapreciable” (Chagas, 1916a: 157).

Perante seus críticos na Argentina, Chagas anunciou sua disposi-
ção em não permitir que possíveis reformulações em alguns de seus enun-
ciados comprometessem o conceito geral da tripanossomíase americana.
Declarou: “Y sí de aspectos dudosos, de interpretación indecisa de acuerdo
con la divergencia de doctrinas existen en la historia de esta enfermedad,
haremos con ellos otros problemas anexos, discutiéndolos por separado
(...)” (Chagas, 1916a: 126). Em sua conclusão, enfatizou que, quaisquer
que fossem os pontos de vista relativos à etiologia do bócio endêmico,
permanecia “inconmovible, fundamentada en demostraciones
indestructibles, la concepción clínica y parasitaria de la enfermedad”
(Chagas, 1916a: 158).

A Revisão: um novo desenho clínico para
a tripanossomíase americana

Em extenso artigo publicado, nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, sobre os processos patogênicos da tripanossomíase americana,
Chagas (1916b) procedeu a uma ampla revisão de seus enunciados sobre
a fisionomia clínica da doença, com vistas a dirimir dúvidas e a estabele-
cer, definitivamente, a certeza sobre sua caracterização como entidade
nosológica distinta.

Desejamos (...) eliminar do critério clínico toda confusão, acaso
trazida pela deficiência de publicações anteriores. Nestas, (...) é
possível tenham faltado a algumas interpretações elementos de-
monstrativos convincentes. Agora não; o acervo de fatos adquiri-
dos autoriza considerar definitivas as principais conclusões, a que
vamos chegar, ficando assim nitidamente individualizada a molés-
tia, no conjunto de síndromes que a observação e o estudo experi-
mental evidenciaram. (Chagas, 1916b: 5)

O principal aspecto desta revisão foi apresentar um novo arranjo
para as formas crônicas. Apesar de manter os procedimentos e conteúdos
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essenciais de seu esquema interpretativo, foi empreendida uma substan-
cial reordenação na hierarquia e na visibilidade conferida aos distintos
elementos conformadores daquela entidade ‘multiforme’. Este arranjo
foi o esboço de um novo enquadramento da doença, que se aprofundaria
nos anos subseqüentes.

Um primeiro indício desta reordenação aparece na própria apre-
sentação do sistema classificatório. Recolocando um princípio ao qual já
havia feito referência, Chagas enfatizou que a divisão da doença em for-
mas clínicas expressava “uma exigência didática”, uma vez que, em fun-
ção da unidade etiológica e da uniformidade dos processos patogênicos,
não existiam diferenças essenciais entre elas. A distinção se justificava
pelo fato de que, no organismo do doente, a ação do parasito se faz mais
intensa sobre determinado órgão ou aparelho, gerando a predominância
de determinados sintomas. Mas considerava “inconteste que nenhuma
de tais formas nitidamente se separa das outras, pelo exclusivismo de
alguma síndrome” (Chagas, 1916b: 6).

Porém, especulou: “(...) haverá exceções para invalidar essa dou-
trina?” (Chagas, 1916b: 7). Muitas vezes, os doentes não manifestavam
sinais recorrentes no quadro clínico da doença. Ou seja, indivíduos em
que predominavam alterações cardíacas não manifestavam sinais de com-
prometimento do sistema nervoso, assim como havia aqueles que exibiam
sintomas cardíacos ou neurológicos “com ausência aparente de sinais
indicando anomalias do sistema glandular” (Chagas, 1916b: 7). Contudo
– e este é o ponto a ser ressaltado –, afirmou Chagas: “A recíproca, porém,
não se verifica, isto é, nos doentes da forma nervosa ou naqueles da forma
pluriglandular, a pesquisa minuciosa revela sempre alterações cardíacas”
(Chagas, 1916b: 7; grifos meus). Ou seja: só a forma cardíaca poderia ser,
ainda que raramente, autônoma. A afirmação foi feita com cautela, pois,
segundo ele, os distúrbios neurológicos e endócrinos poderiam ter, nestes
casos, escapado à observação.

O que importa reter desta passagem não é a discussão estrita sobre
a possível autonomia das formas clínicas, mas o novo valor e a importân-
cia que passam a assumir os aspectos cardíacos. Neste trabalho, são eles (e
não mais os aspectos endócrinos) que se destacam como elementos cons-
tantes.24 O esvaziamento na centralidade até então conferida aos distúrbi-
os glandulares – ainda que Chagas não os descartasse – pode ser observa-
do também na própria mudança dos termos pelos quais ele os situou em
sua nova classificação.
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Admitindo a necessidade de “interpretar de modo diverso as varian-
tes da moléstia, ou, pelo menos, sistematizá-la com outros fundamentos”,
Chagas decidiu conservar as formas cardíaca, nervosa e supra-renal,
“definidas pela existência de síndromes clínicas bem salientes” (Chagas,
1916b: 18). No entanto, as formas pseudomixedematosa e mixedematosa,
propostas em 1910, foram substituídas, respectivamente, pelas formas
“indeterminada” e “hipotireoidiana”.

Na forma indeterminada, estariam os casos crônicos relativamente
recentes, “nos quais os grandes processos patogênicos apenas se inicia-
ram, não tendo ainda ocasionado as alterações anatômicas profundas,
determinantes de síndromes clínicas definitivas” (Chagas, 1916b: 19).
Em suas palavras:

(...) passam os doentes para uma condição crônica em que faltam
ainda as grandes síndromes dos casos antigos. Só predominam aí
sinais leves de insuficiência tireóide. No ponto de vista de altera-
ções funcionais, essa condição (...) vai aos poucos experimentando
modificações sensíveis, de modo a quase desaparecer, no fim de
algum tempo. Por outro lado, algumas das síndromes notáveis na
moléstia, como a cardíaca e a nervosa, já esboçadas neste período
das formas crônicas, vão melhor se acentuando e acabam por do-
minar a feição clínica do doente. Assim, porque representam os
pseudo-mixedematosos formas clínicas de passagem, devidas a
processos patogênicos ainda em evolução e, sobretudo, sendo aí
transitória essa hipofunção glandular que nos servia para caracteri-
zar o aspeto clínico, pensamos acertado abandonar a denominação
anterior. Melhor definindo os casos dessa natureza deles faremos a
forma crônica indeterminada, para indicar a ausência de síndrome
clínica predominante. (Chagas, 1916b: 19; grifo do autor)

A longa citação evidencia elementos discursivos significativos da
minimização dos elementos endócrinos. Em 1910, Chagas já havia afir-
mado que, nesta fase, os sinais de hipotireoidismo eram ‘leves’, mas aqui
ele acrescentou que eles tenderiam a desaparecer rapidamente. Além dis-
so, é simbolicamente sugestivo que a forma na qual estaria reunida a
maioria dos doentes tenha deixado de ter, como designação, uma expres-
são referida aos distúrbios endócrinos (forma ‘pseudomixedematosa’) para
ser denominada ‘indeterminada’ ou ‘de passagem’. Se, na definição desta
forma clínica entre 1910 e 1913, enfatizava-se a presença (ainda que
incipiente) do ‘selo da doença’ (o bócio), agora se salientava justamente o
seu caráter ‘inespecífico’. Se, até então, a hipofunção da tireóide era vista
como sinal ‘constante’, agora seria referida como ‘transitória’.
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Ao apresentar os motivos pelos quais mudou a designação de for-
ma mixedematosa para hipotireoidiana,25 Chagas sintetizou o sentido de
sua revisão: “na tripanossomíase a insuficiência tireoidiana é somente
um dos elementos da moléstia e não constitui, por si só, a entidade
nosológica” (Chagas, 1916b: 19). Esta é mais uma formulação a explicitar
o movimento pelo qual os elementos tireoidianos passavam a constituir
apenas ‘uma parte’ daquela entidade nosológica, que não apenas não se
confundia com o todo, mas que poderia, inclusive, vir a ser descartada.

Outra modificação implementada neste trabalho foi a supressão da
categoria ‘fenômenos metatriponossômicos’, entre os quais Chagas havia,
em seus trabalhos iniciais, incluído o bócio antigo e o infantilismo.26

Declarando-se disposto a excluir “qualquer assunto passível de objeção e
tudo quanto oferece campo à diversificação de doutrinas”, apresentou
tais questões como “problemas anexos à história clínica da doença”. Tra-
tava-se, segundo ele, de “conseqüências remotas” ou “síndromes tardias”
da tripanossomíase, ocasionadas pela ação do parasito, durante as pri-
meiras idades, sobre sistemas orgânicos vitais para o desenvolvimento do
indivíduo (Chagas, 1916b: 20). Deste grupo passou, então, a constar a
discussão da etiologia do bócio endêmico. Mantendo a posição expressa
na Argentina, declarou:

A tripanossomíase é uma moléstia autônoma, de evolução ora
aguda ora crônica, caracterizada por sintomatologia bem deter-
minada e bem fundamentada em lesões histopatológicas. (...) O
bócio endêmico, nas zonas infestadas pela tripanossomíase, é con-
dição simultânea ou um elemento da infecção, segundo nosso
conceito? Seja como for, a concepção clínica da moléstia não de-
pende desse ponto, que será, quando muito, um problema discu-
tível, anexo à história clínica da tripanossomíase. (Chagas, 1916b:
35; grifos meus)

Há que se esclarecer uma possível fonte de confusão: em seus traba-
lhos iniciais, Chagas havia considerado casos de bócio sob a designação
de ‘fenômenos metaesquizotripanósicos’ ou ‘estados consecutivos’ à do-
ença. É importante ressaltar, contudo, que isso dizia respeito ao que ele
chamou de ‘bócio antigo’, ou seja, o aumento da tireóide em adultos que
não apresentavam qualquer sinal da moléstia, gozando de boa saúde, o
que não acontecia com os casos de ‘bócio endêmico’, em especial nas
crianças e nos jovens. Naqueles trabalhos, a etiologia do bócio endêmico
era discutida ao final dos textos como ponto separado, mas isso era feito



194

de forma justamente a enfatizar tal aspecto. A questão não era desvinculada
dos itens essenciais de sua caracterização clínica, mas ao contrário: a
hipertrofia da tireóide era um dos sinais clínicos tidos como mais cons-
tantes e tangíveis, ainda que muitas vezes não se exteriorizasse em ‘papos’
volumosos.

Nesta reclassificação de 1916, o movimento é outro. O objetivo era,
de fato, diminuir a força e o impacto dos traços endócrinos, particular-
mente tireoidianos, no quadro geral da doença crônica. Por um lado,
isto era feito por um movimento de desvinculação: os pontos mais sujei-
tos a objeções, como a etiologia do bócio endêmico, eram deixados à
margem, ‘em anexo’. Por outro lado, de maneira mais sutil, tal efeito era
obtido mediante operações discursivas de esvaziamento, como na adoção
da expressão ‘indeterminada’. Em suma, o objetivo era criar um novo qua-
dro clínico que, apesar de trazer tais traços, não dependesse essencialmen-
te deles e, portanto, pudesse ser mantido caso viessem a ser retirados.

Estes trabalhos de 1916, produzidos no contexto de uma contro-
vérsia científica, representaram o início de um deslocamento substantivo
no enquadramento da doença. Mesmo mantendo suas convicções sobre o
comprometimento tireoidiano na infecção pelo T. cruzi, Chagas fez re-
troceder a ênfase que havia sido impressa aos sinais físicos que o expres-
savam. Numa operação discursiva bastante significativa deste esvaziamento,
a partir de então, a doença deixou de ser referida, nos seus trabalhos e
pronunciamentos, como ‘tireoidite parasitária’.27

A Doença do Brasil e o Movimento pelo
Saneamento dos Sertões: ‘três milhões
de idiotas e papudos’ (1916-1918)

Ao retornar do congresso em Buenos Aires, Carlos Chagas e a
delegação brasileira foram recebidos com grandes homenagens da classe
médica do Rio de Janeiro. Tais deferências serviriam não apenas como
manifestação de apoio e reconhecimento aos que haviam representado a
ciência brasileira no exterior, mas como ocasião para conferir nova força
e visibilidade à tripanossomíase americana como emblema dos males da
nação. Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ), aos 11 de
outubro de 1916, em solenidade em homenagem a seu diretor, Aloísio
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de Castro, pela participação no encontro na Argentina, Miguel Pereira
pronunciou um discurso em que afirmou: ‘O Brasil é um imenso hospi-
tal.’ Suas palavras ecoaram não apenas no meio médico, repercutindo
também fortemente no debate político e intelectual mais amplo.

No contexto da Primeira Guerra Mundial, o momento era de grande
fervor nacionalista e temas como a questão racial, a imigração, a educação
e, sobretudo, o recrutamento militar, entrecruzavam-se na perspectiva
de identificar as mazelas e as chances de ‘regeneração’ do país (Oliveira,
1990). Pereira fez das condições sanitárias dos sertões o eixo de sua críti-
ca “[às] nossas desditas políticas e [às] nossas misérias administrativas”
(Jornal do Commercio, 1916a: 4) e ironizou os que exortavam a popula-
ção brasileira a engajar-se na defesa dos valores cívicos e patrióticos sem
considerarem as reais condições de vida e de saúde no interior do país.28

Referindo-se a um discurso do deputado mineiro Carlos Peixoto, que
declarara estar disposto a convocar os sertanejos de seu estado para ser-
virem ao Exército brasileiro, ele ironizou:

É bem que se organizem milícias, que se armem legiões, que se
cerrem fileiras em torno da bandeira, mas melhor seria que se não
esquecessem nesse paroxismo do entusiasmo que, fora do Rio ou
de S. Paulo, capitais mais ou menos saneadas, e de algumas outras
cidades em que a providência superintende a higiene, o Brasil ain-
da é um vasto hospital. Num impressionante arroubo de oratória,
já perorou na Câmara ilustre parlamentar que, se fosse mister, iria
ele de montanha em montanha, despertar os caboclos desses ser-
tões. Em chegando a tal extremo de zelo patriótico uma grande
decepção acolheria sua generosa e nobre iniciativa. Parte, e parte
ponderável, dessa brava gente não se levantaria; inválidos, exan-
gues, esgotados pela ancilostomíase e pela malária; estropiados e
arrasados pela moléstia de Chagas; corroídos pela sífilis e pela
lepra (...). Não carrego as cores ao quadro. É isso sem exagero a
nossa população do interior. Uma legião de doentes e de imprestáveis.
Quais os soldados que o orador iria equipar? Os do seu estado natal?
Mas foi exatamente ali que o descobrimento genial de Chagas, numa
zona que se alonga e se dilata por centenas de quilômetros, revelou
ao país, sem nenhum resultado prático ou conseqüência profilática,
espetáculo dantesco de uma morbilidade fatal e progressiva que
amontoa gerações sobre gerações de disformes e paralíticos, de
cretinos e idiotas. (Jornal do Commercio, 1916a: 4)

Dias depois, Pereira fez novo discurso, em banquete oferecido a
Chagas, no restaurante do Teatro Municipal. Dessa vez, sua denúncia
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sobre a calamidade sanitária dos sertões apareceu como corolário da lou-
vação ao descobridor da enfermidade considerada uma das mais graves
causas desta ‘hecatombe’. Entre os sentidos desta louvação, estava o de
desagravo. Em alusão ao embate de Chagas com Kraus, Pereira se referiu
aos que “(...) em nome da ciência alemã, numa investida compacta, [come-
çavam] a roer e esbrugar a vossa pirâmide, até achatá-la aos socos, onde
apenas resistiria imune um pequeno acervo de formas agudas, produzidas
por um parasito de discreta virulência” (Jornal do Commercio, 1916b: 3).

Como resposta aos que duvidavam da doença cuja designação mais
conhecida – tireoidite parasitária – havia sido por ele próprio cunhada,
Pereira acentuou a missão social dos “homens de ciência” que, como
Chagas, haviam ido ao interior e revelado a realidade: um Brasil desco-
nhecido, abandonado, doente, que só poderia responder aos clamores
patrióticos por meio de “um exército de sombras”. Na retórica política
impressa ao discurso, a estimativa da disseminação da tripanossomíase
ganhava números crescentes e tons hiperbólicos, reforçando a dualidade
litoral/interior como eixo do olhar sobre a nação:

Da vossa moléstia, da tireoidite parasitária, continuam (...) a tom-
bar as vítimas às centenas, aos milhares, aos milhões. (...) Ide, pas-
tor sublime desse rebanho avariado, desenfurná-las todas e, rufan-
do o tambor da misericórdia, em nome da Pátria, num apelo deses-
perado, formai as vossas densas legiões disciplinadas na regra do
sofrimento e, à frente delas, numa marcha macabra, batei a todas
as portas para que em cada lar desta capital, onde vivemos num
egoísmo impiedoso, penetre o eco de um soluço, o vasquejo de
uma agonia, a demência de um delírio, o riso de um cretino, a
lamentação de um aleijado, a hediondez de um monstro. Seria esta
a vanguarda espectral de um exército de sombras que não acabaria
de desfilar, diante do país atônito, tanto que o grosso dele, arras-
tando-se do norte como do sul, de leste como de oeste, alimentado
pelas endemias que nos devastam sem peias, à revelia de providên-
cias de qualquer ordem, não desertasse em massa, desde o Inferno
Verde, de Alberto Rangel, até o extremo sul do país, as paragens
varridas pela inclemência das lufadas mortíferas. Dizem que exa-
gero (...). Não, meus caros colegas, não é através das vidraças de
um hospital que todos nós, médicos e patriotas, trememos pelo
futuro da Pátria. (Jornal do Commercio, 1916b: 3)

A denúncia, que desde o primeiro discurso na FMRJ já provocava
polêmica, reconhecia em Chagas uma fonte primordial de inspiração e
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fundamento. Dirigindo a ele versos cunhados para Pasteur, Pereira sin-
tetizou tal reconhecimento: “On n’aurait rien compris avant qu’il n’eut
parlé ”.29     Agradecendo a homenagem, Chagas reiterou, enfaticamente,
as declarações do colega, que qualificou como “magnífico painel de verda-
des melancólicas”. Defendendo-o dos que condenavam como pessimista
ou exagerada a imagem do país como “vasto hospital”, apresentou seu
próprio testemunho como estudioso daquele que representava, como vi-
nha afirmando desde 1910, um dos grandes problemas sanitários do
interior do Brasil.

Conheço, muito de perto, aqueles aspectos angustiosos da vida
dos campos, fotografados na palavra do mestre. (...) Quanto à
tripanossomíase brasileira, dela vos tenho falado muitas vezes, sem-
pre com o objetivo de beneficiar as extensas zonas do interior do
meu país, devastadas pela mortífera doença. Duvidais das cores
negras com que descrevemos seus malefícios? Temos muito próxi-
mo a documentação conveniente, que evidencia a maior calamida-
de de nossos sertões. (...) Será acaso antipatriótico, meus ilustres
amigos, evidenciar assim, com amplitude e sem reservas, a realida-
de de uma condição prejudicial ao nosso progresso? Cumpre sali-
entar que nem Miguel Pereira, nem qualquer de nós, experimenta
desalento ou dúvidas dos felizes destinos de nossa terra, quando
desse modo nos expressamos. (...) Apontamos o mal para dele
cuidar com maior presteza e todas as energias. Trabalhamos, desse
modo, pelas gerações futuras, a quem poderemos legar nossa pá-
tria cada vez mais gloriosa e enaltecida, além das belezas de uma
consciência moral privilegiada, as perfeições de uma raça forte,
capaz de grandiosos destinos. (Chagas 1935a: 7-8)30

O discurso de Miguel Pereira na FMRJ foi considerado, pela
historiografia, o marco de origem da campanha pelo saneamento do in-
terior do Brasil (Labra, 1985; Castro-Santos, 1985, 1987; Lima & Britto,
1996; Lima & Hochman, 1996, 2004; Hochman, 1998; Lima, 1999). Entre
1916 e 1920, o movimento reuniu médicos, cientistas, intelectuais e polí-
ticos em torno da idéia de que o atraso do país face às nações considera-
das civilizadas não era resultado do clima tropical ou da composição
racial de sua população, mas dos prejuízos causados pelas endemias ru-
rais à produtividade do trabalho e do descaso do Estado com as popula-
ções do interior. Tal diagnóstico – fundamentado, sobretudo, nos relatos
produzidos pelas expedições científicas do IOC – contrapunha-se à visão
idílica do interior do país e de seus habitantes propugnada pela literatura
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romântica e mesmo pelo discurso médico. Como movimento de constru-
ção da nacionalidade, traduziu-se, politicamente, na reivindicação de
que o Estado brasileiro aumentasse o poder e a amplitude de sua ação e
regulação no campo da saúde pública. Com grande repercussão na im-
prensa, nos meios intelectuais e no Congresso Nacional, o movimento
sanitarista, formalizado com a criação, em 1918, da Liga Pró-Saneamen-
to do Brasil, conduziria a uma ampla reforma dos serviços sanitários,
com a criação, em janeiro de 1920, do Departamento Nacional de Saúde
Pública (DNSP), do qual Chagas seria o primeiro diretor. Como assinala-
ram Lima e Hochman (1996: 23):

Os conhecimentos dos médicos-higienistas sobre a saúde dos
brasileiros e sobre as condições sanitárias em grande parte do ter-
ritório nacional, revelados ao público em meados da década de
1910, nos absolviam enquanto povo e encontravam um novo réu.
O brasileiro era indolente, preguiçoso e improdutivo porque esta-
va doente e abandonado pelas elites políticas. Redimir o Brasil
seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos governos.

Em diálogo com tais autores, argumento que tal concepção – de
que as doenças dos sertões eram grandes obstáculos ao progresso econô-
mico e social do país e à construção da nacionalidade – havia sido formu-
lada já a partir de 1910, no contexto específico do processo de constru-
ção científica e social da tripanossomíase americana. Ainda que pautadas
pelo debate nacionalista deflagrado, em meados da década, pelo conflito
mundial, as declarações de Miguel Pereira também estavam referidas aos
marcos particulares daquele processo, no qual o renomado médico havia
desempenhado papel de destaque.

A historiografia aponta que o relatório da expedição de Arthur
Neiva e Belisário Penna ao interior do país foi a motivação e base primor-
dial para as declarações de Miguel Pereira. No entanto, o volume das
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz que divulgou este relato, apesar de
referir-se ao ano de 1916, só seria editado quase dois anos depois.31 Em
carta a Penna, em 7 novembro de 1917, Neiva se queixou quanto à demo-
ra para que o relatório saísse da gráfica de Manguinhos.32 É certo que, ao
fazer seu discurso, Pereira poderia já ter conhecimento do relatório,
uma vez que o texto estava pronto desde meados de 1915. De todo modo,
importa salientar que os traços essenciais do diagnóstico de Neiva e Penna
já eram de conhecimento de Pereira, uma vez que já circulavam no meio
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médico, desde 1910, a partir das declarações de Chagas sobre a
tripanossomíase e as demais endemias rurais.

No contexto do forte debate nacionalista de 1916, a denúncia do
‘Brasil imenso hospital’ se nutriu dos conteúdos e dos significados acio-
nados pela doença que, posta em dúvida naquele momento na Argentina,
havia sido referência essencial para esta noção de ‘país doente’, num
processo acompanhado de perto por Miguel Pereira desde 1910. Tal
associação foi indicada pelo próprio Belisário Penna, que salientou que
Pereira “já estava perfeitamente informado” da extensão de várias outras
endemias pelo país, inclusive por sua própria experiência clínica (A Noite,
1920b: 2). Segundo Penna, “a descoberta notável de Chagas (...) foi a gota
que fez transbordar o cálice de indignação do grande mestre e levou-o à
coragem de externá-la com a frase célebre, porque é dolorosa e profun-
damente verdadeira” (A Noite, 1920b: 2).33

A repercussão do discurso de Pereira reforçou, por sua vez, o pro-
cesso pelo qual a doença de Chagas, ‘emoldurada’ como fato científico e
social, servia de ‘moldura’ para a sociedade brasileira, gerando represen-
tações desta sociedade e também ações efetivas sobre ela. É nesse sentido
que o discurso de 1916 deve ser considerado um marco: não por inaugu-
rar a noção de ‘Brasil doente’, mas por conferir-lhe nova amplitude,
para além dos círculos médicos e científicos, fazendo com que a partir
dela se formulasse um programa concreto de intervenção e reforma soci-
al. Em dezembro de 1916, a Academia Nacional de Medicina (ANM)
formou uma comissão para estudar e para promover os meios de sanea-
mento contra as endemias do interior do Brasil, subsidiando o governo
para tanto. Era composta por Carlos Seidl – diretor da Diretoria Geral
de Saúde Pública (DGSP) –, Miguel Pereira, Miguel Couto, Afrânio Pei-
xoto, Aloísio de Castro e Carlos Chagas.34 Em maio de 1918, um decreto
assinado pelo presidente Wenceslau Braz criou o Serviço de Profilaxia
Rural (Brasil, 1919b), para atuar, mediante comissões médicas formadas
no Distrito Federal e nos estados, no combate às “três grandes endemias
dos campos – uncinariose [ancilostomose], impaludismo e doença de
Chagas” (Brasil, 1919c: 527).35 Sua direção coube a Belisário Penna, que,
destacando-se desde fins de 1916 como liderança da campanha sanitaris-
ta, fundou, em 11 de fevereiro de 1918 (um ano após a morte de Oswaldo
Cruz), a Liga Pró-Saneamento do Brasil, órgão oficial do movimento e
que atuaria por dois anos, sendo suas atividades e diretrizes incorpora-
das ao DNSP em 1920.36
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Os documentos de divulgação das idéias do movimento pelo sane-
amento rural do país tiveram um impacto decisivo sobre a trajetória de
construção/legitimação da tripanossomíase americana. Neles, observamos
uma configuração interessante do entrelaçamento das dimensões cognitiva
e social implicadas na definição daquele objeto. Se, por um lado, num
contexto de controvérsia científica, o desenho clínico da tripanossomíase
americana passava por um reenquadramento, em que os traços que lhe
tinham sido mais destacados (como os distúrbios endócrinos) perdiam
sua centralidade, por outro lado o movimento político que, a partir de
1916, projetou a doença no debate nacional reforçava, justamente, um
dos principais elementos que Chagas buscava minimizar: o bócio. No
discurso sanitarista, ele continuaria a ser o ‘selo da doença’, por repre-
sentar, juntamente com as desordens neurológicas, os efeitos dramáticos
não apenas da tripanossomíase americana, mas da condição mórbida de
todos os que pereciam no interior do país.

Um veículo decisivo para propagar esta representação foi o relató-
rio da expedição científica de Neiva e Penna (1916). Para além de seu
objetivo precípuo de mapear o quadro nosológico das localidades per-
corridas, a viagem produziu um amplo e detalhado inventário do ambi-
ente físico e social de uma região inóspita e desconhecida do ‘Brasil Cen-
tral’. Revelando um quadro de doenças, miséria e ausência do poder
público, os cientistas atualizaram a denúncia de Euclides da Cunha quanto
ao isolamento e ao abandono que marcavam os sertões do país. O relató-
rio constituiu, como acentua Lima (2003: 187), um “documento históri-
co referido à percepção dos intelectuais sobre a sociedade brasileira e
seus contrastes”, expressando a importância das viagens médicas e a par-
ticipação ativa destes cientistas na formulação de interpretações do país.37

A tripanossomíase americana mereceu expressiva atenção na viagem e no
relato de Neiva e Penna, como marco de referência tanto do que era
buscado pelos cientistas quanto no que dizia     respeito à dimensão política
e social do quadro sanitário identificado ao longo do percurso.

Um dos objetivos da viagem havia sido encontrar evidências da
importância epidemiológica da doença de Chagas. Com base nos estudos
de Neiva sobre a presença dos vetores em outros pontos do Brasil e do
continente americano (Neiva, 1910, 1914), esta era uma enfermidade,
destacava o relatório, da qual há “toda a probabilidade de existir em
outros países da América do Sul” (Neiva & Penna, 1916: 117). Ao longo
do trajeto, os cientistas localizaram diferentes espécies de barbeiros,
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realizaram exames para ver se estavam infectados pelo T. cruzi e descre-
veram suas características biológicas.38 A presença constante de cafuas
indicava a existência de condições epidemiológicas propícias para a dis-
seminação da doença transmitida por aqueles insetos: “Quase todos os
domicílios, em todo o trajeto, ofereciam todas as condições para permitir
a reprodução dos triatomas; a maioria é constituída por casas de adobe
não rebocadas (...)” (Neiva & Penna, 1916: 100-101). Reiterando observa-
ções já feitas por Neiva, o relatório registra que o trânsito dos viajantes
contribuía para a disseminação dos barbeiros, “pelas cangalhas e outros
acessórios de montaria, guardados dentro das moradias onde se hospe-
dam” (Neiva & Penna, 1916: 126).

Juntamente com as cafuas e os insetos transmissores, o bócio – que,
em 1912 (ano da viagem), era visto como o principal sinal para a suspeita
clínica de casos da doença de Chagas – foi o critério privilegiado para
estimar a ocorrência da enfermidade. Os próprios autores explicitam-
no: “As indagações para obter informações visavam principalmente saber
da existência ou não do ‘papo’ e da presença de ‘bichos de parede’, a fim
de nos guiarmos sobre a relação de causa e efeito entre o bócio e os
reduvidas hematófagos” (Neiva & Penna, 1916: 118-119).39

Ao obter informações no Piauí de que a “moléstia de Chagas ‘pinta-
va’, isto é, dava esporadicamente no pitoresco dizer daquelas zonas”,
Neiva e Penna seguiram procurando pistas da doença até que, “à medida
(...) que nos aproximávamos de Goiás, os casos iam-se tornando mais
freqüentes” (Neiva & Penna, 1916: 119). Neste estado, eles encontraram
o maior número de evidências da presença concomitante do bócio e dos
triatomas (barbeiros) nos domicílios. Referenciando-se a textos de natu-
ralistas e a relatos médicos sobre a ocorrência do ‘papo’ naquela região –
nos quais se apontava a ausência desta afecção entre as populações indí-
genas –, Neiva e Penna defenderam a idéia de que o bócio no Brasil, ou
pelo menos em Goiás, era um mal posterior ao seu descobrimento, que
“se propagou à medida que uma civilização atrasada ia substituindo uma
condição social primitiva” (Neiva & Penna, 1916: 123).

Segundo eles, naquelas regiões, o bócio não era decorrência nem
da água, nem da alimentação, mas representava “uma relação qualquer
entre o homem e o domicílio”. Nas moradias dos índios e nas “residênci-
as bem construídas de civilizados”, argumentavam, não há casos de bócio
nem barbeiros. As observações sobre o ‘papo’ na capital de Goiás – de
onde tal condição havia desaparecido com a modernização das casas, mas
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permanecia nas habitações de taipa dos subúrbios – também corrobora-
vam a hipótese de que a habitação das “vilas sertanejas atrasadas” garan-
tia o nexo entre o bócio e os transmissores da tripanossomíase (Neiva &
Penna, 1916: 123-124).40 Esta associação sustentava, por sua vez, a etiologia
parasitária do bócio endêmico, proposta por Chagas. Os autores a defen-
deram, ainda que com reservas.41 Vale ressaltar que, por ocasião da reda-
ção do relatório (finalizada em julho de 1915), já circulavam dúvidas em
torno deste enunciado de Chagas, sobretudo a partir dos trabalhos de
Kraus, Maggio e Rosenbusch na Argentina. Assim, concluíam Neiva e
Penna: “Ora, qualquer que queira achar uma relação de causa e efeito
entre a presença de barbeiros e o bócio não deixará de encontrar bons
argumentos em favor desta hipótese” (Neiva & Penna, 1916: 123).42

Apesar da cautela, o bócio foi o critério clínico primordial a defi-
nir a presença da doença de Chagas no percurso da viagem.43 Foi justa-
mente ao descrever as localidades onde ela foi identificada por meio des-
te sinal – como em Goiás, nas quais “flagela em proporções nem de longe
suspeitadas da Nação” (Neiva & Penna, 1916: 117) – que os autores ex-
traíram da ‘tireoidite’ todas as suas implicações como símbolo da degra-
dação física e social das populações do interior, devastadas pelas endemias
rurais. Sobre Porto Nacional, por exemplo, observaram:

(...) toda essa vasta região quase desabitada e com os costumes de
três séculos atrás [é] habitada por uma raça cretinizada, na sua
maioria, por cruel enfermidade evitável, incapaz e inaproveitável.
Em palestras com os inteligentes frades dominicanos aqui residen-
tes, os quais percorrem todo o Estado em propaganda religiosa,
verificando a universalidade da terrível moléstia no Estado, sacri-
ficando, de modo incurável, a inteligência, a virilidade e a saúde
de milhares de infelizes, eles, apesar de toda a sua beatitude e
santidade, concordam que Deus faria uma obra de misericórdia
se chamasse todos esses infelizes à sua mansão celeste. (Neiva &
Penna, 1916: 212)

Dali para a capital de Goiás, a paisagem foi descrita em imagens
que evocavam o abandono e a miséria dos sertanejos de todo o país. Mais
uma vez a doença de Chagas foi a moldura para a triste composição:

A mesma solidão. Em todo o longo percurso, apenas três núcle-
os de população – Descoberto, Amaro Leite e Pilar, extremamente
decadentes, com suas populações, na totalidade, constituídas de
negros e mestiços, inutilizada pelo terrível flagelo que é a moléstia
de Chagas, não atingindo nenhuma delas a 400 habitantes. Além



203

desses arraiais, pequenos lugarejos de meia dúzia de habitações,
algumas fazendas e pobres casebres esparsos à margem da estrada
e à beira dos riachos, cujos habitantes são também, na sua maioria,
pobres vítimas da tireoidite, da ancilostomose e do impaludismo.
Enfim, a solidão, a miséria, o analfabetismo universal, o abandono
completo dessa pobre gente, devastada moralmente pelo obscu-
rantismo, pelas abusões e feitiçarias, e física e intelectualmente por
terríveis moléstias endêmicas. A raça atual dessa região é
inaproveitável. É habitual dizer-se, e nós mesmos já temos cometi-
do esse pecado, que o povo sertanejo é indolente e sem iniciativa. A
verdade, porém, é outra. A ausência de esforço e iniciativa dessa
pobre gente é proveniente do abandono em que vive e da incapaci-
dade física e intelectual resultante de moléstias deprimentes e
aniquiladoras, cabendo nessas regiões à moléstia de Chagas a pri-
mazia desse malefício. (Neiva & Penna, 1916: 220-201; grifos meus)

As fotografias tiradas ao longo da expedição, ao focalizarem varia-
dos aspectos físicos e sociais das regiões percorridas, potencializaram
ainda mais a riqueza documental do relatório, funcionando como pode-
roso recurso persuasivo pela prerrogativa de reproduzir a ‘realidade’
flagrada pelos cientistas. Elas seriam decisivas para firmar ‘uma certa
maneira de ver’ a tripanossomíase. Das 24 fotografias de doentes, 18 são
referidas a esta enfermidade, o que expressa a centralidade que lhe foi
conferida no painel das patologias do Brasil Central.44 O ‘papo’, assu-
mindo em alguns casos enormes volumes, é o traço mais saliente em
praticamente todas estas imagens, associado ou não a perturbações ner-
vosas (Imagens 13 a 16). Além disso, na medida em que somavam, aos
retratos de Lassance, os rostos de doentes em outra região do país, tais
fotografias atendiam ao objetivo que norteava os cientistas: demonstrar a
amplitude e o impacto do mal de Chagas (Stepan, 2001).

Neiva e Penna, ao apresentarem dados que seriam vistos como fortes
evidências da vasta distribuição da doença, trouxeram elementos decisi-
vos para o desenho clínico e social desta entidade mórbida. Ao fixar e,
sobretudo, ao difundir os traços pelos quais ela era reconhecida, o rela-
tório imprimiu-lhe novo alcance no âmbito do debate mais geral sobre a
nação. Com uma repercussão que ultrapassou as fronteiras do campo
médico, num contexto em que ecoava o ‘brado’ de Miguel Pereira, o
texto foi evocado como a base documental por excelência a legitimar as
concepções e as reivindicações da campanha pelo saneamento do Brasil,
que ganhavam as páginas dos jornais e a tribuna do Congresso.
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Entre novembro de 1916 e janeiro de 1917, Belisário Penna publi-
cou, no Correio da Manhã, uma série de artigos em que expôs “sem sub-
terfúgios, a dolorosa situação mórbida da população brasileira” (Penna,
1918b: 1). Eles deram origem ao livro Saneamento do Brasil, editado em
1918, como base para a fundação, neste mesmo ano, da Liga Pró-Saneamen-
to do Brasil, entidade que, criada e dirigida por Penna, institucionalizou
o movimento e à qual se filiaram vários intelectuais, médicos e políticos,
inclusive o presidente da República Wenceslau Braz.45 Ainda em 1918,
igualmente como coletânea de textos escritos para a imprensa diária,
circulou o livro Problema Vital, em que Monteiro Lobato expressou sua
adesão ao ideário sanitarista, sintetizando-o no célebre personagem do
Jeca Tatu, como exemplo do impacto das doenças sobre os sertanejos e
das possibilidades de sua redenção.

Sob uma retórica exaltada, Penna apresentou seu livro como “um
brado veemente de protesto contra o abandono da gente e da terra patrícia,
um ferro em brasa aplicado na úlcera corrosiva que se vai alastrando a
todos os membros da nação” (Penna, 1918b: 4). O contexto da guerra
trazia, como ele destacou, uma urgência ainda maior a que os poderes
públicos se alertassem face à situação deste “país de doentes e analfabe-
tos” (Penna, 1918b: 7) e tomassem providências para garantir “uma era
de regeneração de sua gente, de reabilitação de sua terra e de moralização
de sua política” (Penna, 1918b: 4), propiciando os meios de “salvação da
nossa nacionalidade” (Penna, 1918b: 13). Entre as causas da “hecatombe”
(Penna, 1918b: 13) em que se encontrava o Brasil, Penna destacou a
desestruturação da produção agrícola, provocada pela abrupta abolição
do trabalho escravo e pelo descaso de um regime republicano que privi-
legiava o “artificialismo” da indústria e do mundo urbano e preferia
importar mão-de-obra estrangeira a investir na força de trabalho nacional.
Além disso, rompendo com a unidade nacional garantida pelo Império, o
regime federativo iniciado em 1891 teria, segundo ele, esfacelado a nação
em “pequenas satrápias oligárquicas” (Penna, 1918b: 75) e, pelos vícios
da “politicalha” (Penna, 1918b: 3), a mergulhara em profunda “falência
moral e material” (Penna, 1918b: 79).

Declarando total apoio à “linguagem vibrante de verdade e de pa-
triotismo revoltado de Miguel Pereira” (Penna, 1918b: 7), Penna
conclamava a que se juntassem àquela campanha todos os

(...) que não se deixam mais iludir pelas fantasias e devaneios men-
tirosos de romancistas e poetas, descrevendo os nossos sertões
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como pedaços da terra da promissão, onde reinam a fartura, a
saúde e a alegria, quando ao contrário são eles a sede da miséria, da
doença, da tristeza e do aniquilamento físico e moral do homem,
embora cercado às vezes de terras promissoras, de florestas viço-
sas e rios fertilizantes. (Penna, 1918b: 7-8)

Afirmando uma noção que a medicina social européia vinha
enfatizando desde meados do século XIX, Penna (1918b: 36) assinalava
que “economicamente o homem é um valor”, pela sua capacidade de
produção. Assim, a saúde deveria ser uma prioridade não apenas por
razões de ordem humanitária e moral, mas por sua dimensão econômica.
Considerando, na tradição de Alberto Torres, que a terra era “a única
fonte de produção positiva e real do Brasil” (Penna, 1918b: 49), o líder
da campanha sanitarista pontificava: “O problema econômico do Brasil
está contido na necessidade inadiável de curar o homem rural, instruí-
lo, fixá-lo e dar-lhe meios de alimentar-se convenientemente para que
possa produzir o que produz um homem de saúde normal” (Penna,
1918b: 51).

Em outro livro, também publicado em 1918, Penna analisou, em
contraponto ao Rio Grande do Sul, a “situação dolorosíssima de atraso e
penúria” de Minas Gerais, seu estado natal, visto como maior represen-
tante da tradicional vocação agrícola do país, mas que se apresentava,
antes de tudo, como o “estado da doença”. O destaque conferido ao im-
pacto da tripanossomíase, que, segundo ele, contaminaria “mais de uma
terça parte” (Penna, 1918a: 11) dos cinco milhões de habitantes do esta-
do, evidenciava o quanto esta era uma doença que servia de metáfora
para o país e também para a região em que havia sido descoberta.
O “cataclisma das endemias” era, conforme Penna (1918a: 6), uma das
principais causas da decadência econômica mineira:

Dada a sua importância política, resultante de brilhante tradição;
do peso do seu enorme eleitorado; do valor numérico da sua re-
presentação na Câmara Federal, igual às reunidas de S. Paulo e Rio
Grande do Sul, da sua população de um quinto da de todo o país;
e dada ainda mais a circunstância da excelência do seu clima, em
geral, da riqueza do seu solo, da fertilidade das suas terras, da
vastidão dos seus campos salubérrimos, da sua riqueza mineral,
Minas é, sob o ponto de vista da precariedade da saúde, do
definhamento da raça e da pobreza dos seus habitantes, o mais
infeliz dos Estados da Federação Brasileira. (Penna, 1918a: 6-7)46
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Um dos elementos de grande força discursiva dos textos de Penna
era a autoridade evocada por alguém que se dizia fundamentado não em
“informações escritas ou faladas”, mas em “verificação pessoal no norte,
no centro e no sul do país” (Penna, 1918b: 7). Era com o tom incisivo
desta fala autorizada que Penna imprimia à representação médica e soci-
al da doença de Chagas, por ele testemunhada desde a descoberta em
Lassance, grande força persuasiva e efeito retórico. Nas suas descrições,
esta era uma doença cujos contornos médicos revelavam um drama que
ia muito além. A miséria da habitação que lhe servia de cenário era a
síntese da miséria dos sertões que Penna e seus partidários desejavam
denunciar e combater. Referindo-se à tripanossomíase, em Saneamento
do Brasil, como “o mais temeroso dos flagelos endêmicos dos sertões”
(Penna, 1918b: 9), asseverava:

Pobres párias, que vegetam na mais sórdida miséria, em ranchos
de palha ou de taipa, inçados de barbeiros, de percevejos e piolhos,
dormindo promiscuamente pais e filhos em giraus de paus roliços,
sobre enxergas de palhas de buriti, sem noção de asseio rudimen-
tar, sem utensis [sic] dos mais comezinhos até entre a gente pobre
dos povoados, alimentando-se deficientemente (...). Esse é o qua-
dro banal nas regiões do barbeiro. O Dr. Neiva e eu vimos no norte
de Goiás quadros infernais, que só o grande poeta florentino pode-
ria descrever, criando mais algum ciclo no seu famoso inferno.
(Penna, 1918b: 10)

O enquadramento da enfermidade como a ‘doença do Brasil’ se
fazia não apenas do ponto de vista do diagnóstico dos males da nação,
mas das possibilidades de superá-los. Penna afirmava que, apesar de in-
curável, havia meios de preveni-la. Reiterando as colocações do próprio
Chagas, afirmava: “Basta dar combate aos ‘barbeiros’, e esse combate con-
siste em construir as habitações de modo a não lhes dar abrigo, com
paredes lisas, rebocadas e emboçadas, que sejam claras e arejadas, onde
não haja frestas e esconderijos” (Penna, 1918b: 145).47 Este era um exem-
plo de como os poderes públicos poderiam, por meio da promulgação
de “leis rigorosas sobre construção de casas rurais” e da destinação de
verbas para “auxiliar os pobres nessas construções”, intervir para solucio-
nar os problemas das populações do interior (Penna, 1918b: 145, 147).48

Na narrativa de Penna, o testemunho pessoal, além do efeito de
credibilidade, realçava a dimensão dramática do texto. Relatando os três
anos que passou em “zona de barbeiro”, ele lembrava:
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Certa ocasião apanhei em flagrante de sucção sangüínea, sobre o
corpo de uma criança de quatro anos, 16 ninfas e oito barbeiros
adultos, além de cinco, na cama, já repletos de sangue. Todos esses
exemplares estavam infectados. (...) Sabendo-se que eles abrigam-
se aos milhares nas ‘cafuas’, pode-se imaginar a sangria diária a que
estão sujeitos os habitantes de tais antros, já não levando em conta a
inoculação do terrível parasito (...). (Penna, 1918b: 142-143)

Ao descrever o quadro clínico da doença, Penna afirmava que, das
três formas crônicas, a forma cardíaca era a mais freqüente e de mais
elevada letalidade, num indício de que já acompanhava a nova ênfase sob
a qual Chagas apresentava o quadro clínico da enfermidade. Contudo,
não deixava de realçar os outros elementos, como as perturbações da
tireóide. A despeito das tentativas de Chagas de minimizar a força deste
elemento, o bócio (acompanhado dos distúrbios neurológicos) permane-
cia, num contexto em que a dimensão política do assunto assumia sua
máxima intensidade, o caminho mais direto para fazer ‘aparecer’, como
salientou Stepan (2001), a realidade que se queria realçar. A seguinte
passagem, em que Penna se remete à expedição de 1912, é exemplar:

Em todas as cidades de Goiás (inclusive a capital) e nas vastas
regiões de Minas (...) onde abundam os ‘barbeiros’ contam-se às
dezenas e às centenas os papudos, os idiotas e os aleijados, para só
citar os doentes à vista de todo mundo, sem contar os numerosos
atacados da forma cardíaca, com a existência presa por um fio, os
quais nem sempre apresentam algum estigma exterior da molés-
tia. (Penna, 1918b: 145; grifos meus)

A inclusão, no livro, de fotografias de doentes contribuía para
fixar e realçar esses traços. Uma delas focalizava os rostos de dois porta-
dores de volumosos ‘papos’. A outra trazia três indivíduos encostados na
parede de barro de uma ‘cafua’, com pernas e braços atrofiados e visível
aspecto de deficiência mental. Numa espécie de painel geral do quadro
mórbido da doença, outra fotografia reunia, sob a legenda “grupo de
doentes de várias formas”, enfermos do Asilo S. Francisco, em Goiás, nos
quais se identificavam facilmente o bócio e/ou distúrbios mentais (Penna,
1918b: 141, 144, 96) (Imagem 16).49

Realçar os elementos que estavam “à vista de todo mundo” (Penna,
1918b: 145) era     fundamental para garantir um dos principais objetivos
que, tendo orientado a expedição que realizou com Neiva, encontrava-se
presente também no livro de Penna: corroborar a noção de que a
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tripanossomíase ocorria em “vastíssima região do Brasil” (Penna, 1918b:
22). Citando as formulações de Chagas, ele acentuou: “Não há nenhum
exagero nesses conceitos que vimos Neiva e eu, absolutamente e vastamente
confirmados em Goiás. (...) Há localidades (arraiais) em que ninguém do
lugar, literalmente, escapa à tremenda infecção” (Penna, 1918b: 144-145).
Uma estratégia importante utilizada por Penna para a legitimação desta
idéia – que, por sua vez, fortalecia a denúncia de que o Brasil era, de fato,
um enorme hospital – foi traduzi-la em números. Segundo ele, cerca de
15% da população nacional estariam afetados pela tripanossomíase, ou seja,
aproximadamente três milhões de brasileiros (Penna, 1918b: 96, 145).50

Contrastando com a escassa casuística documentada nos textos
científicos, a escala da política colocava a dimensão epidemiológica e a
dimensão social da doença sob um novo patamar.51 Num momento em
que os pesquisadores na Argentina enfatizavam, justamente, a dificuldade
em identificar novos casos da doença, estas cifras ‘alarmantes’ funcionavam
como contraprova, ainda que o contexto que lhes desse sentido fosse o da
política. Os interesses em torno da propagação, na cena pública, da
idéia da onipresença das endemias no território nacional conformavam
uma ocasião particularmente propícia para confrontar o enfraquecimen-
to que a controvérsia científica com Kraus havia imputado aos enunciados
de Chagas.

Penna fez menção às dúvidas existentes sobre a tripanossomíase,
mas, num indício de como elas assumiam, no contexto brasileiro, uma
dimensão política, tratou-as como questionamentos à própria campanha
pelo saneamento do Brasil e àqueles que empunhavam tais bandeiras.
Esta é mais uma evidência de como a moléstia de Chagas era o emblema
não apenas das doenças do Brasil, mas daqueles que, em nome da ciên-
cia, diagnosticavam-nas e denunciavam-nas como problema nacional.
Referindo-se às autoridades que não se impressionavam com os flagelos
da população sertaneja e consideravam-nos conseqüência de “clima, raça
e cachaça”, Penna (1918b: 146) ironizou:

Nem é para estranhar muito o fato, porque mesmo na capital do
país, há conselheiros do governo, médicos com a responsabilidade
de cargos muito elevados (...), os quais, por motivos inconfessáveis,
dizem, não abertamente, mas por vias tortuosas, que a
tripanossomíase americana é moléstia banal, sem gravidade, sem
importância, e sem a extensão que lhe indicam os que percorrem o
interior do país. Oswaldo Cruz, Gaspar Vianna, Carlos Chagas,
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Adolfo Lutz, Arthur Neiva, Astrogildo Machado, Leocádio Chaves,
Eurico Villela e o autor deste livro são uns tipos exagerados, sem
probidade científica ou profissional, e portanto sem probidade in-
dividual. Essas probidades todas, e mais a ciência e o poder de
interpretação, constituem privilégio desse grupinho de vestais,
demolidoras, por trás das cortinas, de reputações solidamente fir-
madas no trabalho árduo, constante, profícuo e patriótico, de uma
instituição cuja reputação científica e produtiva ganhou a estima e o
respeito de todos os países cultos do mundo.

A acentuação da face social e política da tripanossomíase americana
encontrou outro importante veículo no livro de Monteiro Lobato. Em
Problema Vital, publicado em 1918, os números apontados por Penna
para o ‘cataclisma’ sanitário do país ganharam ainda mais destaque, sendo
estampados nos títulos dos artigos em que o escritor abordou as endemias
da ‘trindade maldita’: “dezessete milhões de opilados”, “três milhões de
idiotas”, “dez milhões de impaludados”, (Lobato, 1956: 231, 239, 247).52

Sob a verve literária, a moléstia de Chagas ganhou cores ainda mais vibran-
tes como metáfora do Brasil. O barbeiro, “nojento percevejo tamanho como
a barata”, foi retratado como inimigo a atacar, insidiosamente, o sertanejo
em sua própria casa, exaurindo-lhe as forças e energia vital:

Bebedor do sangue humano e de outros animais, o horripilante
inseto noturno sai com as trevas da sua toca, aproxima-se das víti-
mas, distende o ‘fincão’ – tromba sugadora de fio navalhante –
espeta-o na carne do adormecido e suga-lhe o sangue até cair para
um lado de panturra cheia. (Lobato, 1956: 239)

Citando a passagem em que Penna relatou o ataque de vários bar-
beiros a uma criança em Lassance, disse Lobato: “essa criança não é ‘uma’
criança, mas a criança do sertão brasileiro...” (Lobato, 1956: 240; grifos
do autor). Sintetizando o cortejo clínico da doença tal como apresentado
em Saneamento do Brasil, o escritor proclamou, em estilo a combinar o
trágico e o cômico:

Três milhões – três milhões! – de criaturas atoladas na mais lúgu-
bre miséria mental e fisiológica por artes de um baratão! (...) Três
milhões de quantidades negativas, incapazes de produzir, roendo,
famintas, as sobras da produção alheia – o que é pior, condenadas
ao mau fado de viveiros do parasito letal para que bem assegurada
fique a fartura e permanente contaminação dos sadios... (Lobato,
1956: 241-242)
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Lobato corroborou a ácida crítica de Penna à indiferença dos polí-
ticos e literatos quanto às conseqüências econômicas deste “deperecimento
progressivo da população” (Lobato, 1956: 242). Pregava o fim do poder
dos bacharéis (“Triatoma bacalaureatus”, dizia, comparando-os, em sua
ação ‘vampírica’, ao próprio barbeiro) e sua substituição, nos mais altos
cargos da nação, pelos que de fato poderiam orientá-la: os cientistas. Se a
‘doença do barbeiro’ metaforizava a doença do Brasil, os que a haviam
descoberto e a estudavam eram o símbolo do protagonismo público a ser
desempenhado pela ciência nacional. De acordo com Lobato (1956: 244),

Manguinhos (...) já fez mais pelo Brasil do que um século inteiro de
bacharelice onipotente. A salvação está lá. De lá tem vindo, vem, e virá
a verdade que salva – essa verdade científica que sai nua de arrebiques
do campo do microscópio, como a verdade antiga saía do poço.

As observações de Lobato evidenciam em que medida a amplitude
assumida pelo movimento sanitarista teve como fator decisivo, como suge-
re Nara Britto (1995), a sacralização da figura de Oswaldo Cruz (falecido
em fevereiro de 1917) como símbolo maior da ciência nacional, em sua
imagem de porta-voz dos destinos da nação. Este processo certamente con-
tribuiu para reforçar a centralidade que a doença de Chagas (considerada
a grande vitrine da escola de Manguinhos) assumiu na campanha liderada
por Penna.

Neste ano de máxima proeminência do discurso sanitarista, Cha-
gas publicou, na Revista do Brasil, um artigo sobre a tripanossomíase
americana (Chagas, 1918b).53 A ênfase incidia justamente no aspecto mais
propagado pela campanha em prol do saneamento do Brasil: a impor-
tância econômica da profilaxia rural, que, no caso do combate à ‘doença
do barbeiro’, deveria ser feita mediante a melhoria nas condições de ha-
bitação. Numa frase que seria reproduzida em vários artigos científicos e
folhetos de divulgação da doença na década de 1940 e 1950 (quando o
tema da profilaxia alcançaria grande projeção), Chagas afirmou: “o com-
bate à tripanossomíase americana representa, em nosso país, um dos pro-
blemas sanitários de maior relevância, ligado aos mais altos interesses
econômicos e ao aperfeiçoamento progressivo da nossa raça, nas zonas
rurais” (Chagas, 1918b: 385).54

Se os médicos e cientistas brasileiros vinham, desde o século XIX,
auferindo legitimidade pública mediante seu compromisso de respon-
der às questões consideradas de importância para a sociedade, neste
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momento eles eram reconhecidos por sua capacidade de apontar tais
problemas e também por suas aspirações de ocuparem um lugar junto ao
Estado, a partir do qual, com autonomia, pudessem, de fato, ditar os
rumos da nação.55 A trajetória de Carlos Chagas na vida pública, seguin-
do os passos de Oswaldo Cruz, foi um exemplo deste momento particu-
lar na institucionalização da ciência nacional e do papel que a descoberta
e os estudos sobre a nova doença tropical empreendidos por Manguinhos
desempenharam neste processo.

Carlos Chagas na Cena Pública

Nestes anos da campanha pelo saneamento do Brasil, não apenas a
tripanossomíase americana alcançou grande visibilidade, mas o próprio
Chagas foi alçado a uma posição de destaque no cenário nacional. Em 14
de fevereiro de 1917, três dias após a morte de Oswaldo Cruz, foi nomea-
do pelo presidente da República Wenceslau Braz para a direção do IOC,
cargo que ocuparia até seu falecimento, em novembro de 1934. Em conso-
nância com o modelo institucional estabelecido por Cruz, os vínculos das
múltiplas atividades de pesquisa, ensino e produção com a saúde pública
seriam fortalecidos, como expressão do compromisso social da ciência de
Manguinhos. Esta associação personificava-se na própria figura de Chagas,
que já no início de sua gestão tomou parte diretamente nas discussões
visando a propor ao governo uma reforma dos serviços sanitários.

Em sua gestão no IOC, as investigações científicas continuaram
privilegiando o campo da protozoologia, com ênfase nas endemias brasi-
leiras e, em menor escala, nas doenças veterinárias. Para conferir maior
formalidade às áreas de trabalho, Chagas criou seções científicas, defini-
das por campos do conhecimento, como química aplicada, micologia,
bacteriologia e imunidade, zoologia médica, anatomia patológica,
protozoologia e fisiologia. No que se refere ao ensino, ampliou o progra-
ma do Curso de Aplicação do instituto, voltado para a formação de pes-
quisadores no campo da microbiologia e da medicina tropical. Quan-
to à área de produção, diversificou a pauta de medicamentos e produtos
biológicos, estimulando sua comercialização de forma a ampliar a renda
própria do instituto, que, desde seus primeiros anos, era fundamental
para garantir autonomia face ao orçamento do governo federal. Expres-
sando o protagonismo do IOC na implementação de medidas preconiza-
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das pelo movimento sanitarista, organizou, em Manguinhos, o Serviço
de Medicamentos Oficiais (Brasil, 1919a), criado por decreto de maio de
1918, mesma data em que se estabeleceu o Serviço de Profilaxia Rural
(Brasil, 1919b). Destinava-se a fabricar e a fornecer quinina (para a pre-
venção e o tratamento da malária) e outros produtos terapêuticos, gratui-
tamente ou a preços subsidiados, aos postos de profilaxia rural, aos go-
vernos estaduais, às Forças Armadas e a empresas públicas e privadas.
Em 1920, o instituto assumiria também a responsabilidade pelo controle
da qualidade dos imunobiológicos fabricados ou importados pelos labo-
ratórios nacionais e o Instituto Vacinogênico Municipal, responsável pela
fabricação da vacina antivariólica, seria incorporado a Manguinhos.56

Chagas projetou-se na cena política também no terreno da saúde
pública. Em fins de 1918, foi aclamado herói pela imprensa por sua dedi-
cação ao combate à epidemia de gripe espanhola, cujos efeitos
devastadores na capital federal contribuíram para amplificar ainda mais as
denúncias quanto ao despreparo dos poderes públicos no campo da saú-
de.57 Tal repercussão pesou decisivamente na escolha de seu nome para
dirigir a nova agência sanitária federal, o DNSP, criado pelo decreto
n. 3.987, de 2 de janeiro de 1920, depois de intenso debate no Congresso
Nacional.58 À semelhança de Oswaldo Cruz, Chagas acumularia a direção
da saúde pública federal com a direção de Manguinhos. Ao concretizar a
intenção de Epitácio Pessoa de fazer da reforma sanitária uma prioridade
de seu governo, o novo órgão atendia as aspirações do movimento sanita-
rista. Tinha como diretriz ampliar a intervenção e a regulação do governo
central na saúde pública, contrapondo-se ao modelo descentralizado ba-
seado na autonomia dos estados, vigente até então (Hochman, 1998).

Da administração de Chagas no DNSP, que se estendeu até 1926,
destaca-se a criação de um complexo e amplo código sanitário, que orga-
nizou e modernizou a legislação sanitária de saúde brasileira. Outra ino-
vação foi a extensão das ações de saúde, até então concentradas nas áreas
urbanas, ao interior do país, com o objetivo de promover, em especial, o
combate às endemias rurais. Penna assumiu a então criada Diretoria de
Saneamento e Profilaxia Rural. Chagas contou com a decisiva atuação da
International Health Board (IHB) da Fundação Rockefeller, que, tendo
enviado uma primeira comissão ao país em 1915, criou, a partir de en-
tão, postos de profilaxia da ancilostomose e da febre amarela em vários
estados brasileiros e, em 1923, firmou um acordo de cooperação com o
DNSP para ampliar esta atuação. Os cuidados com a maternidade e a
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infância, a assistência hospitalar e o combate à tuberculose, às doenças
venéreas e à lepra foram também contemplados com a criação de órgãos
e instituições especializadas.59

Outro aspecto importante da administração de Chagas foi o inves-
timento na formação de profissionais especializados no campo da saúde
pública, para o qual também contou com a colaboração e a influência da
Fundação Rockefeller. Em 1923, foi fundada, na capital federal, a Escola
de Enfermagem Anna Nery, primeira instituição para formação de en-
fermeiras em saúde pública do país (cujos cursos foram organizados por
profissionais norte-americanas daquela fundação), e estabeleceu-se um
sistema profissionalizado de enfermagem hospitalar no então criado Hos-
pital São Francisco de Assis. Sob inspiração dos preceitos da Escola de
Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, criada com
recursos da Rockefeller, Carlos Chagas organizou, em 1926, o Curso
Especial de Higiene e Saúde Pública, como especialização anexa à cadei-
ra de higiene da FMRJ. A responsabilidade técnica, didática e adminis-
trativa caberia ao IOC e a direção do curso ficou a cargo de Chagas.60

O objetivo era preparar médicos especializados em ações sanitárias, de
modo a fornecer técnicos ao DNSP. Aos aprovados, estaria garantido o
acesso direto, independentemente de concurso, aos cargos da adminis-
tração sanitária federal. Este curso foi um marco importante na
institucionalização e na profissionalização da carreira de sanitarista no
Brasil e na afirmação de um tipo de sanitarismo voltado não apenas para
o estudo e o combate às doenças, mas para o enfrentamento de problemas
sociais (Fonseca, 2006, 2007; Castro-Santos & Faria, 2006).61

A nomeação de Chagas para estes importantes cargos da ciência e
da saúde pública federal reforçava sua consagração como cientista que,
desde a descoberta em Lassance, tinha sua trajetória direcionada, com o
apoio sistemático de Oswaldo Cruz, a trilhar o caminho que o tornaria
herdeiro, não apenas da direção de Manguinhos, mas do que esta pre-
tendia representar como projeto de ciência articulado a um projeto de
nação. Contudo, a máxima projeção, assumida por Chagas e pela
tripanossomíase americana, no domínio da política, ao mesmo tempo
que expressava reconhecimento e legitimidade, impunha maior suscepti-
bilidade e exposição a críticas, controvérsias e tensões.

Se por um lado servia de moldura ao brado dos sanitaristas, por
outro a ‘doença do Brasil’ se tornaria o centro de uma intensa controvér-
sia, que recuperou as questões científicas debatidas na Argentina, mas
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lhes conferiu novos significados e implicações. No famoso episódio da
‘polêmica na ANM’, que marcou decisivamente as trajetórias da doença e
de seu descobridor, a dimensão científica esteve imbricada, numa comple-
xa trama de questões e intenções, aos conteúdos políticos que envolviam
aquelas trajetórias. Também neste momento, a nova entidade mórbida
identificada em Lassance evocaria sentidos muito além de seus contornos
médicos. Os traços que estabeleceram de forma mais estreita a associação
entre a doença e uma determinada maneira de pensar a sociedade brasilei-
ra foram o cerne dos questionamentos dos que colocavam em xeque sua
própria existência como objeto científico e social.

Notas
1 Para uma análise sociológica da produção de conhecimentos científicos sobre a

doença de Chagas e sua emergência/reconhecimento como problema social na
Argentina, em distintos momentos históricos no século XX, ver Kreimer e Zabala
(2006) e Zabala (2007).

2 Para instalar, neste instituto, a Seção de Zoologia Médica e Parasitologia, Kraus
recrutou, em fins de 1915, Arthur Neiva, que permaneceria na Argentina até
outubro de 1916. Sobre Kraus, ver Aquino (1921).

3 “Investigar nossas necessidades em matéria de salubridade e higiene e estudar
nossa patologia e nossa climatologia” – Tradução livre.

4 Sobre a importância deste instituto para o desenvolvimento da ciência na Argenti-
na, sobretudo no que diz respeito à associação entre pesquisas bacteriológicas e
questões de saúde pública do país, ver Zabala (2007: 89-93).

5 No caso de citações extraídas dos artigos de Kraus e seus colaboradores, e também
do artigo em que Chagas responde a tais críticas na Argentina, publicados original-
mente em espanhol, não utilizarei o recurso da tradução livre, já que isso implicaria
uma grande quantidade de notas, o que dificultaria a leitura.

6 Além da refutação deste método de diagnóstico da infecção crônica, o falecimento
prematuro de Gaspar Vianna, em 1914, foi mais um fator de instabilidade para os
estudos de Chagas, já que ele era o principal responsável pelas pesquisas
histopatológicas sobre a ação e os ‘rastros’ do parasito nos distintos órgãos e tecidos.

7 A dificuldade na classificação dessas manifestações neurológicas, sintomatolo-
gicamente tão semelhantes, gerava, de fato, muita confusão na época. Era bastante
comum, por exemplo, nas referências à doença de Chagas feitas por médicos e,
sobretudo, por leigos, o uso de termos como ‘idiotas’, ‘cretinos’, ‘imbecis’ e ‘retar-
dados’ como sinônimos de ‘distúrbios mentais’. Desde o século XIX, a psiquiatria
buscava estabelecer distinções entre tais categorias, ainda que com muitas dificul-
dades. Como aponta María Silvia Di Liscia (2005), ao analisar o discurso médico
argentino nas últimas décadas daquele século, enquanto o retardo mental dos
idiotas era classificado como a falta de condições básicas de desenvolvimento, tor-
nando-os incapazes e improdutivos, os atributos específicos dos cretinos diziam
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respeito à degradação provocada por deficiências motoras, dificuldades de expres-
são lingüística e falta de respeito geral pelos costumes. Muitos incluíam esta anoma-
lia entre as que caracterizavam os criminosos. Contudo, na prática, a distinção
entre cretinos e idiotas era bastante sutil. Esta confusa terminologia predominou
até a década de 1950, quando foi substituída por nomenclaturas baseadas no
cálculo do coeficiente de inteligência.

8 Em 1914, Mayer e Rocha Lima já haviam levantado dúvidas quanto à presença do
parasito na tireóide (Delaporte, 2003: 74). Além de observações do parasito no
coração e nos músculos, Vianna fez referência à verificação do T. cruzi no sistema
nervoso central em um caso agudo. Quanto às glândulas de secreção interna
(tireóide, ovários, testículos e cápsulas supra-renais), identificou apenas lesões ou
processos inflamatórios atribuídos ao parasito. Observou: “Não nos foi possível
levar o nosso estudo a cabo neste assunto, deixando perfeitamente elucidadas as
lesões de todas as glândulas” (Vianna, 1911: 287).

9 Chagas (1911c: 264), no entanto, referiu-se à verificação parasitária na “massa
nervosa” em casos crônicos da doença e citou uma autópsia em que “o exame
microscópico mostra: localizações parasitárias e focos múltiplos de infiltração no
córtex” (Chagas, 1911c: 262).

10 Em trabalho publicado em 1913, o inglês Robert McCarrison, estudioso do bócio e
que havia formulado a hipótese de ser este causado pela toxina de um germe
intestinal, foi o primeiro a suspeitar da descrição clínica da tireoidite parasitária,
sugerindo que a infecção pelo T. cruzi e o bócio endêmico eram duas entidades que
poderiam estar correlacionadas, mas eram distintas (Delaporte, 2003).

11 Em 1924, uma comissão do Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, convi-
dada pelo Departamento Nacional de Higiene para estudar a malária na Argentina
e chefiada por Peter Mühlens, identificaria os dois primeiros casos agudos da
tripanossomíase americana naquele país (Mülhens, 1924).

12 Assim como no Brasil, os viajantes estrangeiros do século XIX já assinalavam uma
alta incidência de ‘cotudos’ (‘papudos’) e cretinos no norte da Argentina, especial-
mente em Salta, o que era atribuído pelos médicos, entre outras causas, a fatores
ambientais típicos das regiões montanhosas. Num contexto em que eram muitas as
teorias européias para explicar as causas destas doenças, acreditava-se que o bócio
era mais comum entre as mulheres – o que muitos atribuíam ao desgaste da tireóide
sofrido com o ‘trauma’ do parto –, enquanto o cretinismo e a idiotia afetariam em
sua maioria os homens, em função do maior tamanho de seu cérebro, que assim
sofreria mais lesões derivadas da compressão dentro do crânio. Quanto à composi-
ção étnica/racial da população, as patologias caracterizadas pelo retardo mental,
como a idiotia e o cretinismo, eram consideradas mais prevalentes entre mestiços
ou índios do interior. Segundo Di Liscia (2005: 47), “(...) en las distintas menciones
acerca de un número alto de personas com bocio así como de otras con disminuición
mental, quizás estuviera latente una oposición ‘histórica’ a la campaña, a un ‘inte-
rior’ vagamente esbozado pero que se percibía peligroso, contrario al desarrollo
económico y social propio de las grandes urbes del Litoral, junto con el estigma
racial que acompañaria a esta caracterización”.

13 Observando que os imigrantes estrangeiros do litoral nunca apresentavam o bócio,
sendo esta uma doença comum entre os ‘nativos’, alguns médicos a consideravam
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uma doença própria do país, cujo estudo deveria ser priorizado, como base para a
construção de uma “medicina patriótica” (Di Liscia, 2005: 41).

14 Neste contexto, intensificou-se a discussão sobre os direitos civis e políticos dos
portadores de tais afecções mentais, como o de votar, servir ao Exército e, inclusive,
o direito a reproduzir-se. Enquanto em alguns países europeus os portadores de
bócio e cretinismo eram dispensados de servir às Forças Armadas, os médicos
argentinos concluíram que o bócio só isentava do serviço militar os casos mais
graves, mas que os cretinos não tinham condições psíquicas e físicas de obedecer a
ordens (Di Liscia, 2005).

15 Dessa forma, ao ser contratado pelo Departamento Nacional de Higiene para mapear
o quadro sanitário do país e propor soluções para enfrentar seus principais proble-
mas, não por acaso Kraus conferiu especial atenção à questão do bócio e do cretinismo.
Cabe lembrar que, em 1914, a tireoidina foi isolada e, como ele declarou, em seu
trabalho com Rosenbusch, a perspectiva da profilaxia por meio da opoterapia (tera-
pia hormonal) era uma cogitação naquele momento (Kraus & Rosenbusch, 1916).

16 Sobre a participação brasileira no congresso, ver A Noite (1916a).
17 Na sessão preparatória do referido congresso, realizada no dia 18 de setembro,

foram aprovados os estatutos da Sociedade Sul-Americana de Higiene,
Microbiologia e Patologia. Entre outros objetivos, esta associação publicaria uma
revista simultânea no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, em espanhol, português,
francês, inglês e alemão, tendo por diretores Rudolf Kraus e Oswaldo Cruz
(Brazil Medico, 1916: 320).

18 Chagas já havia, em trabalhos anteriores, feito menção à possível ação de toxinas do
parasito no caso do sistema nervoso central (Chagas, 1911c: 48), mas, nesta confe-
rência na Argentina, realçou este aspecto, de modo a justificar que atribuísse as
lesões observadas na tireóide à ação parasitária, mesmo nos casos em que o T. cruzi
não era encontrado nesta glândula.

19 Ao mesmo tempo que insistia na confiabilidade dos critérios do diagnóstico clínico
de casos agudos, Chagas apontava dificuldades no diagnóstico parasitológico mes-
mo nesta fase, em contraste com o que afirmara em seus trabalhos iniciais, quando
salientou ser relativamente fácil observar o T. cruzi no sangue. Esta era uma forma
de responder aos que acenavam com resultados negativos na busca daqueles casos:
“Resulta de nuestra observación que en la gran mayoría de los casos clínicos solo
podemos verificar flagelados en la sangre durante el período de tiempo menor de
treinta días; y en muchos enfermos, después de ocho o diez días, los más demora-
dos exámenes al fresco son negativos” (Chagas, 1916a: 126).

20 “Este sinal, de patogenia ainda mal esclarecida, relaciona-se talvez com a condição
de disfagia conhecida pelo nome de ‘mal de engasgo’, endemia extensa em regiões
do interior do Brasil e, segundo nossas observações, verificada principalmente
naquelas zonas, onde é encontrada a tripanossomíase. Será o mal de engasgo um
elemento mais da tripanossomíase brasileira (...)? (...) tornam-se precisas novas
pesquisas que autorizem, de modo irrecusável, incluir o mal de engasgo na
sintomatologia multiforme da infecção pelo Trypanosoma cruzi” (Chagas, 1916c:
43). No relatório da viagem que realizaram em 1912, publicado no mesmo volume
da revista que editou este trabalho de Chagas, Neiva e Penna (1916) dedicaram
particular atenção ao ‘mal de engasgo’ ou ‘entalação’, ainda que sem emitir a
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hipótese da etiologia parasitária. Chagas, entretanto, não prosseguiu nesta linha de
investigação. A partir da década de 1950, o médico Joffre Marcondes de Rezende,
que viu nas descrições de Neiva e Penna um reforço à sua convicção quanto à
correlação entre ‘mal de engasgo’ e doença de Chagas, forneceria dados clínicos,
epidemiológicos e sorológicos convincentes de que o megaesôfago e o megacólon
eram causados pela infecção pelo T. cruzi na fase crônica (Rezende, 1956a). Sobre
as resistências ao reconhecimento da etiologia chagásica do megaesôfago e megacólon
endêmicos, ver Rezende (2001a).

21 Antes disso, Chagas só havia apresentado a descrição individualizada de três casos
clínicos (Chagas, 1909d).

22 Sobre a natureza, ainda não esclarecida, das lesões observadas nesta forma crônica,
Chagas especulou se elas seriam resíduos da fase aguda ou conseqüências da ação do
parasito num período posterior. Caso se verificasse esta última hipótese, a
tripanossomíase seria similar à sífilis, em que as manifestações nervosas resultantes da
localização do Treponema pallidum no sistema nervoso eram consideradas um fenô-
meno tardio, iniciadas em época distante da infecção inicial (Chagas, 1916a: 155).

23 O paralelismo com a sífilis, presente aqui com grande destaque, fortalecia a defesa
diante das dúvidas em questão: “(...) ¿podrá subsistir la duda respecto de la etio-
patogenia de los grandes sindromes nerviosos que hemos indicado en la
enfermedad? Si así fuese, no nos damos cuenta del criterio exacto para interpretar
los hechos en patología ni sabríamos donde hallar la lógica científica. Debemos aún
llamar la atención sobre que ni siquiera los aspectos discutidos constituyen anomalías
patogénicas, inaceptables por la ausencia de fenómenos similares. No: en la sífilis
vamos a hallar hechos comparables en un gran sindrome resultante de la acción del
treponema sobre los centros nerviosos” (Chagas, 1916a: 156).

24 Um indício da crescente importância conferida aos elementos cardíacos a partir de
então foi o fato de que Carlos Bastos de Magarinos Torres – que havia se incorpo-
rado, ainda como estudante, à equipe do IOC que investigava a doença em Lassance
e se tornaria um importante colaborador de Chagas – defendeu, em 1917, sob a sua
orientação, tese de doutoramento na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
(FMRJ) sobre a forma cardíaca da tripanossomíase na fase aguda (Torres, 1917).

25 A nova ‘forma hipotireoidiana’ seria constituída pelos casos, menos comuns, de
insuficiência da tireóide mais acentuada (Chagas, 1916b).

26 Infantilismo é uma condição em que persistem, no adulto, certos caracteres pró-
prios da infância, com retardo no desenvolvimento, com ou sem nanismo, apare-
cimento tardio ou ausência de caracteres sexuais e, por vezes, retardo mental.
O hipotireoidismo é uma de suas causas. Ver Rey (1999: 428).

27 Nos três trabalhos de 1916, o termo só foi usado uma única vez (Chagas, 1916b: 34).
28 A Liga da Defesa Nacional havia sido criada em 7 de setembro daquele ano, sob a

liderança de Olavo Bilac. O poeta vinha, desde 1915, proferindo diversos discursos
sobre a importância dos valores miltares – e, em especial, do serviço militar obriga-
tório – como caminho para a redenção moral e a coesão da nação brasileira.
Em pronunciamento na Faculdade de Direito de São Paulo, em 5 de outubro de
1915, afirmou aos estudantes: “A caserna é um filtro admirável, em que os homens
se depuram e apuram; dela sairiam conscientes, dignos, brasileiros (...)” (Bilac,
1917: 7). O discurso de Miguel Pereira e a repercussão que provocou estiveram
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diretamente associados a este debate. Os partidários do movimento sanitarista
também endossariam a idéia de que os “corpos arregimentados” (Penna, 1920: 56)
na caserna seriam um meio privilegiado de aplicação dos preceitos e das práticas da
higiene. Para uma análise do intenso debate, no contexto da Primeira Guerra
Mundial, em torno da questão militar e das representações e valores associados à
figura do soldado como expressão da nacionalidade, bem como das relações entre
este debate e a campanha sanitarista da década de 1910, ver Beattie (2001).

29 “Nada teria sido compreendido antes que ele tivesse falado” – Tradução livre.
30 Para comentários de Chagas, na imprensa, sobre a repercussão da frase de Miguel

Pereira, ver A Noite (1916b).
31 Dominichi Miranda de Sá (2004, 2009), ao analisar a repercussão pública do rela-

tório de Neiva e Penna, indica que o texto começou a ser comentado na imprensa
a partir de agosto de 1917.

32 A carta encontra-se reproduzida por Cassiano Nunes (1999: XIII-XIV) na apre-
sentação à reedição do relatório da viagem de Neiva e Penna, pelo Senado Federal,
em 1999.

33 Reconhecendo a importância de Chagas na mobilização que culminaria na criação
da Liga Pró-Saneamento do Brasil, Belisário Penna (1918b: 104) citou seu discurso
no VII Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, de 1912 (Chagas, 1912a), e
afirmou: “Avisos, de gente autorizada, já haviam sido dados ao governo, relativa-
mente à precariedade de saúde da população rural”.

34 A comissão se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1917, elegendo, para seu
presidente, Oswaldo Cruz. Falecendo um mês depois, ele não chegou a colaborar
com o grupo (Hochman, 1998). O relatório da comissão, de setembro de 1917,
encontra-se reproduzido em Souza-Araújo (1956: 256-257).

35 O serviço foi reorganizado e ampliado mediante decreto de abril de 1919. Ver
Brasil (1920).

36 Belisário Penna (1868-1939) nasceu em Barbacena, Minas Gerais, e formou-se pela
Faculdade de Medicina da Bahia em 1890. Vereador em Juiz de Fora até 1903,
assumiu, no Rio de Janeiro, o cargo de inspetor sanitário da DGSP, sendo designa-
do, em 1905, para a Inspetoria de Profilaxia da Febre Amarela. Depois de tomar
parte em várias comissões científicas para estudar e para combater doenças em
distintas regiões do país (como a que o levou a Lassance juntamente com Chagas),
voltou a atuar, em 1914, como inspetor sanitário no Rio de Janeiro, instalando um
posto de profilaxia rural no subúrbio carioca de Vigário Geral. Em 1918, ano em
que criou a Liga Pró-Saneamento do Brasil, assumiu a direção do Serviço
de Profilaxia Rural (criado pelo presidente Wenceslau Braz pelo decreto n. 13.001,
de 1º de maior de 1918, no âmbito da DGSP). A criação deste serviço era um indício de
que as reivindicações daquela campanha já redundavam em medidas concretas
importantes. Em 1920, passou a dirigir os serviços de saneamento rural do DNSP,
instalando postos de profilaxia em vários estados brasileiros. Dois anos depois,
deixaria o serviço por divergir de Chagas, com quem rompeu relações, quanto à
orientação política a ser impressa ao DNSP. Em 1924, apoiou a revolta tenentista em
São Paulo com o objetivo de derrubar o governo de Arthur Bernardes, sendo por
isso preso. Em 1928, ocupou a chefia do Serviço de Propaganda e Educação Sani-
tária do DNSP, já sob o comando de Clementino Fraga, a quem substituiu na
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direção deste órgão em 1930. Exonerando-se do DNSP em finais de 1932, filiou-se
então à Ação Integralista Brasileira (Lacaz, 1963; Hochman, 1998; Fonseca, 2007).
O arquivo pessoal de Penna encontra-se sob a guarda da COC/Fiocruz.

37 Além das questões relativas às condições sanitárias, Lima (2003) chama a atenção
para aspectos menos lembrados do relatório, ao analisar também os outros temas
relacionados às condições de vida das populações do Brasil Central, como a
desertificação – que revelava o impacto das intervenções humanas sobre a natureza
–, os meios de comunicação, a propriedade fundiária, a violência, as atividades
econômicas, os costumes e as tradições. Ver também Sá (2009).

38 Entre as experiências realizadas com o Triatoma sordida, que indicaram como uma
importante espécie vetora, os autores encontraram evidências de que, como havia
sugerido Brumpt (1912), a transmissão não se efetuava pela picada, mas pelas fezes
contaminadas do barbeiro (Neiva & Penna, 1916).

39 Neiva e Penna (1916) não fazem menção a exames de sangue nos possíveis casos da
doença.

40 Lima (2003) chama a atenção para que, ao caracterizar o sertanejo como uma
posição intermediária entre o indígena e o ‘civilizado’, Neiva e Penna corrobora-
vam a idéia de um estágio inferior de civilização (entre a natureza e o estado regido
pela higiene) presente em muitos textos médicos e em ensaios sociais do final do
século XIX e início do século XX.

41 Como dado que permitiria “fugir à conclusão que o bócio está ligado à moléstia de
Chagas”, os autores citaram “a circunstância da nula ou pequena proporção de
triatomas infectadas em localidades onde o bócio é muito abundante, como Duro,
Porto Nacional e Descoberto” (Neiva & Penna: 1916: 124-125). No diário da viagem
escrito por Neiva, ele registra, referindo-se à passagem por Peri-peri, município de
Formosa (Goiás): “Por toda parte existe o bócio endêmico, contudo força é confes-
sar que a doença de Chagas é por estas plagas benigna”. Diário e itinerário da
excursão científica pelo interior do Brasil. Fundo Arthur Neiva, caixa 3, pastas 1 e
2. Este arquivo encontra-se sob a guarda da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz.

42 No relatório da expedição de Adolpho Lutz e Astrogildo Machado, estas dúvidas
também foram expressas. Em suas observações sobre o ‘papo endêmico’ (destacado
como “problema dos mais interessantes na patologia desta região”) e as distintas
hipóteses sobre sua etiologia (entre as quais a de Chagas), os cientistas concluíram:
“em todo o caso as nossas observações não permitem decidir estas questões, en-
quanto que continua incerta a etiologia do papo comum, endêmico em regiões
onde não há coreotripanose” (Lutz & Machado, 1915: 6).

43 Os autores indicaram também a ocorrência das outras manifestações clínicas atri-
buídas à doença: “Quer o bócio, quer as modalidades nervosas e cardíacas registradas
por Chagas foram verificadas presentes nas localidades dos municípios de Reman-
so, Santa Rita do Rio Preto e Barra do Rio Grande pertencentes ao Estado da Bahia
e em toda a zona goiana. (...) Além das formas citadas, são muito comuns em Goiás
os casos de cretinismo, infantilismo e surdo-mudez” (Neiva & Penna, 1916: 125).
Contudo, o sinal tireoidiano tinha franca primazia no conjunto do relato.

44 Dentre as doenças abordadas no relatório, a moléstia de Chagas foi a que ocupou
maior extensão no texto (dez páginas). Entre as outras enfermidades, a febre
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amarela, a ancilostomose e o impaludismo foram abordados, respectivamente, em
cinco, uma e cinco páginas (Lima, 2003: 194).

45 Para uma análise das matérias publicadas na revista Saúde, órgão oficial da Liga, ver
Lima e Britto (1996).

46 Sobre a preocupação das elites mineiras com o atraso e as possibilidades de recupe-
ração econômica, ver Dulci (1992, 1999) e Borges (1997).

47 Na edição de Saneamento do Brasil, publicada em 1923, Penna incluiu imagens
representando a casa do Jeca Tatu ‘antes’ e depois’ do saneamento. Na primeira, lê-
se: “imundície, doença e pobreza”. Na segunda: “saúde, conforto, prosperidade”.

48 O decreto n. 779, de 8 de outubro de 1918, que criou o Serviço de Profilaxia Rural
no Estado do Paraná, sob a responsabilidade de Heráclides César de Souza Araújo
(pesquisador do IOC), estabeleceu medidas profiláticas para a tripanossomíase
americana exatamente sob tal perspectiva. Independentemente de sua efetividade,
esta iniciativa seria evocada, a partir de então, como exemplo.

49 Esta última fotografia havia sido publicada no relatório de Neiva e Penna (1916).
50 As outras duas integrantes da “trindade maldita”, a malária e a ancilostomose,

afetariam, respectivamente, 40% e 70% da população nacional (Penna, 1918b: 95-
96). Apesar de Penna afirmar que “Chagas avaliou em 2 milhões o número de
indivíduos inutilizados pela tripanossomíase americana” (Penna, 1918b: 23), Cha-
gas declararia, alguns anos mais tarde, não ter qualquer responsabilidade por tais
cifras, uma vez que não havia sido feito um levantamento sistemático a respeito
(Jornal do Commercio, 1922). Ao comentar a situação da doença de Chagas em
Minas Gerais, Penna estimou em 1/3 a população acometida no estado (Penna,
1918a).

51 Apesar das recorrentes referências de Chagas à ‘vasta extensão da doença’, ‘cente-
nas de verificações’ etc., os números concretos da pesquisa eram, até então, os de 29
casos agudos descritos por ele (Chagas, 1916c), os quatro casos identificados em
São Paulo por Bayma, Carini e Maciel em 1914 (em 1918, Eurico Villela relatou
mais um caso neste estado) e um caso em El Salvador, registrado em 1913. Ao
analisar o discurso médico sobre a hanseníase na Colômbia, que, ao final do século
XIX, foi considerado o maior foco mundial da doença, Diana Obregón (2002)
chama a atenção para o uso retórico que os médicos fizeram dos dados existentes
sobre a dimensão da enfermidade no país, exagerando-os com vistas a firmar a idéia
da necessidade urgente de medidas de controle e a autoridade da medicina nacio-
nal como responsável por indicá-las.

52 Na primeira edição, de 1918, o título do capítulo relativo à doença de Chagas era
“três milhões de idiotas e papudos”. Na edição de 1956, quando a correlação com o
bócio já havia sido plenamente refutada, o termo ‘papudo’ foi suprimido, sendo o
título original informado ao leitor em nota (Lobato, 1956: 239). Assim como Penna,
Lobato também atribuiu a estimativa de três milhões de doentes a Carlos Chagas.

53 A Revista do Brasil, criada em São Paulo, em 1916, por Júlio de Mesquita, vinha,
desde 1917, publicando com regularidade artigos sobre o tema do saneamento.
Em maio de 1918, foi comprada por Monteiro Lobato.

54 Entre as várias fotografias publicadas neste texto, encontra-se a mesma que havia
sido publicada em Saneamento do Brasil (Penna, 1918b), exibindo três doentes,
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paralíticos e com retardo mental, à frente de uma cafua. Ao fim do artigo, numa
alusão implícita aos que consideravam não haver casos da doença em outros países,
Chagas insistia em afirmar que “a tripanossomíase americana não é uma doença
exclusiva do Brasil” (Chagas, 1918b: 386).

55 Um indício significativo deste reconhecimento foi o fato de que, no decreto de
criação do Serviço de Profilaxia Rural, de 1º de maio de 1918, estabelecia-se que as
comissões sanitárias instituídas com este fim seriam chefiadas, preferencialmente,
por funcionários da DGSP ou do IOC.

56 Durante sua gestão, o IOC teve dois novos regulamentos, em 1919 e 1926. Ver Brasil
(1919d) e IOC (1926). Sobre a administração de Chagas em Manguinhos, ver Chaves
(1936), Aragão (1953), Chagas Filho (1993) e Benchimol (1990a). Sobre a repercus-
são de sua nomeação na imprensa, ver A Ephoca (1917), O Imparcial (1917), A Noite
(1917), Penna (1917).

57 Convocado pelo presidente da República para comandar a assistência à população,
Chagas instalou hospitais e postos de atendimento emergenciais em diferentes
pontos da cidade e convocou a classe médica a colaborar no socorro aos doentes.
Neste contexto, aproveitou para salientar a necessidade de hospitais regionais nas
zonas do interior do país atingidas pelas endemias, desguarnecidas, em geral, de
quaisquer serviços de assistência médico-hospitalar. Seguindo as posições do movi-
mento sanitarista, enfatizava que esta deveria ser uma atribuição da administração
federal. Ver A Rua (1919a) e outras reportagens no FCC, grupo: vida pessoal;
atividade: relações familiares e produção de retratos do titular (livros de recorte de
jornal). Ver ainda Chagas (1919). Sobre a atuação de Chagas neste episódio, ver
Chagas Filho (1993) e Goulart (2005). Sobre a importância desta epidemia para as
discussões em torno da reforma da saúde pública federal, ver Hochman (1998).

58 Em 4 de outubro de 1919, Chagas tomou posse na DGSP, que logo depois se transfor-
maria no DNSP. Sobre as novas diretrizes que procurou implantar neste órgão, ver
Jornal do Commercio (1921a). Sobre a repercussão da nomeação de Chagas na
imprensa, ver A Rua (1919b), Jornal do Brasil (1920), O Paiz (1920a, 1920b, 1920c).

59 As idéias e os projetos de Chagas para a saúde pública foram divulgados internacio-
nalmente a partir de sua nomeação, em 1922, como membro do Comitê de Saúde
da Liga das Nações.

60 A estreita vinculação com Manguinhos estava expressa também no fato de que,
entre as exigências para cursar a especialização, além de ser diplomado em medici-
na, estava a de que o aluno tivesse concluído o Curso de Aplicação do IOC (Castro-
Santos & Faria, 2006).

61 O primeiro passo para a introdução de um ensino especializado em saúde pública
na FMRJ foi dado em 1917, quando se criou, sob a liderança de Afrânio Peixoto e
outros médicos, o Curso de Medicina Pública, que cobria um ano letivo e era
destinado a formar médicos-legistas e médicos higienistas. O curso funcionou até
1920 e, em 1925, foi reestruturado por ocasião da reforma do ensino promovida
pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, dando origem ao Curso Especial
de Higiene e Saúde Pública, organizado por Chagas (Castro-Santos & Faria, 2006).






