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O Instituto Oswaldo Cruz e as Novas
Estruturas da Saúde Pública Pós-1930

A perspectiva de dar continuidade à agenda de pesquisa sobre a
tripanossomíase americana após a morte de Carlos Chagas exigia não
somente investimentos individuais no estudo do tema, mas um empreen-
dimento coletivo capaz de atrair novos interesses e novos grupos para
este campo de investigação profundamente marcado pela liderança de
seu fundador. O desafio aos seus herdeiros tornava-se ainda maior pelo
fato de que, além da doença, a própria instituição à qual ela estava referi-
da encontrava-se cercada por indefinições. No início da década de 1930,
o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) buscava novos caminhos numa sociedade
que vivia o contexto de instabilidade e imprevisibilidade dos primeiros
anos do governo Getúlio Vargas; vislumbrava-se uma série de transfor-
mações que, ainda que não significassem uma ruptura com a ordem
vigente, constituíam uma importante inflexão em sua história, sob vários
aspectos (D’Araújo, 1999a; Ferreira & Delgado, 2003a, 2003b).

O falecimento de Chagas, em novembro de 1934, é tradicional-
mente referido pela historiografia como um divisor de águas na trajetó-
ria de Manguinhos, representativo do fim da chamada ‘fase heróica’ da
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instituição, relativa às gestões de Oswaldo Cruz e de seu sucessor. Ao
longo daquele período, a instituição construiu sua proeminência na ci-
ência biomédica brasileira em virtude de um determinado modelo de
organização de suas práticas de pesquisa e de legitimação de suas ativida-
des na vida pública nacional, para o qual a descoberta e os estudos da
doença de Chagas contribuíram de modo decisivo. A liderança científica
e política assumida por Oswaldo Cruz e Carlos Chagas na formulação e
na realização de campanhas sanitárias pelo país, na veiculação pública da
importância do saneamento e na própria gestão dos serviços de saúde foi
a face mais visível de um projeto institucional que, pretendendo consti-
tuir um centro de excelência internacional em medicina tropical, orien-
tava a competência acadêmica em certas disciplinas biomédicas – como
entomologia, parasitologia e anatomia patológica – para o enfrentamento
de temas considerados de importância social (Stepan, 1976; Schwartzman,
1979; Benchimol, 1990b, 2001; Benchimol & Teixeira, 1993; Britto, 1995).

Conforme tal historiografia, a perda da liderança (ainda que con-
trovertida) de Carlos Chagas aprofundou o progressivo enfraquecimento
deste modelo. Desde a década de 1920, o IOC vivia uma situação de
crise, marcada por dificuldades financeiras que impunham crescentes
restrições às atividades da instituição, e por disputas políticas advindas,
entre outros fatores, das dissensões em torno da atuação de Chagas como
diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em especi-
al durante o governo de Arthur Bernardes. Para Benchimol (1990a), esta
crise institucional expressava as tensões políticas e sociais em que se en-
contrava o país e que levariam à eclosão do movimento político-militar
que poria fim à República Velha.

A Revolução de 1930 resultou da composição de forças políticas e
econômicas heterogêneas, contrapostas, por distintos motivos, ao modelo
oligárquico agrário-exportador firmado na República Velha, cujas fratu-
ras nos anos 20 chegaram ao ápice, agravando-se com a crise mundial de
1929. Tais forças abrangiam frações das oligarquias agrárias não centrais
naquele modelo, setores das classes médias urbanas, militares descontentes
com o regime político-eleitoral imposto pelas oligarquias e organizados
no movimento tenentista e trabalhadores ansiosos por conquistar
direitos políticos e sociais. O novo Estado que deu início à chamada Era
Vargas definiu-se pelo formato centralizador, pelo forte poder de interven-
ção na economia e na sociedade e pela disposição em criar condições
para um novo modelo de desenvolvimento econômico, orientado para a
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industrialização e a produção para o mercado interno. Do ponto de vista
ideológico, foi marcado pela preocupação em identificar a nova ordem
com o início da construção de uma nação centrada no valor do trabalho,
na modernização econômica e no protagonismo do Estado, personifica-
do na figura paternalista de Vargas como instância suprema de mediação
dos interesses diversos da sociedade (Fausto, 1995; Mendonça, 1986;
Oliveira, Velloso & Gomes, 1982; Pandolfi, 2003).

A nova correlação de forças políticas e sociais alçada ao poder em
1930 teve impacto direto sobre Manguinhos. A instabilidade econômica
dos primeiros anos do governo Vargas reforçou os problemas financeiros
enfrentados pela instituição, que persistiriam durante a gestão do suces-
sor de Chagas, o gaúcho Antonio Cardoso Fontes. Sua nomeação foi, em
si mesma, um indício das fraturas internas no instituto naquele momento
e da nova ingerência do Estado sobre as instituições públicas federais.
Segundo Carlos Chagas Filho (1987, fita 17, lado b), a maioria dos pes-
quisadores não concordava com a escolha de Fontes, que estava afastado
da vida institucional e ao qual muitos não atribuíam prestígio acadêmico.
Em abaixo-assinado a Vargas, solicitou-se a indicação de Figueiredo de
Vasconcellos, mas a opção por Fontes prevaleceu.1

Além das restrições orçamentárias, a orientação centralizadora da
nova administração federal, intensificada com a decretação do Estado
Novo em 1937, cancelou um dos sustentáculos essenciais do modelo
construído por Oswaldo Cruz: a autonomia administrativa e financeira
de Manguinhos. Em novembro de 1930, o IOC foi transferido da pasta
da Justiça para o então criado Ministério da Educação e Saúde Pública
(Mesp), mas ainda permaneceu subordinado diretamente ao ministro.
Contudo, com a reforma do ministério (mediante projeto apresentado,
em fins de 1935, por Gustavo Capanema – que assumira a pasta em julho
de 1934 –, discutido pelo Congresso Federal e sancionado em janeiro de
1937), o IOC viu-se ‘rebaixado’ a uma divisão do então criado Departa-
mento Nacional de Saúde (DNS).2 Estabeleceu-se, ainda, que os recursos
produzidos pela venda dos produtos fabricados pelo instituto fossem
transferidos para a receita geral da União e que todos os serviços de
Manguinhos deveriam ser custeados exclusivamente pelas dotações orça-
mentárias do ministério. Ao mesmo tempo, o instituto ficava proibido de
fabricar produtos veterinários. As mudanças representaram um sério gol-
pe para o financiamento das atividades da instituição, na medida em que a
venda da vacina contra o carbúnculo sintomático (conhecida como ‘vacina
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da manqueira’) era uma de suas principais fontes de recursos. O Depar-
tamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), criado em 1938, assu-
miu a responsabilidade pela elaboração do orçamento anual do IOC e de
todos os órgãos federais. Entre as medidas destinadas a profissionalizar o
serviço público, a obrigatoriedade de concursos e a proibição de acumu-
lação de cargos contribuíram para aumentar a evasão de pesquisadores
de Manguinhos, e muitos deles optaram pela universidade (Benchimol,
1990a, 2001). Na visão de Fontes, estas mudanças impunham graves res-
trições ao funcionamento do instituto: “(...) a perda da autonomia finan-
ceira, que sempre fruiu com vantagens desde a sua fundação, (...) será
um fator de grandes embaraços à execução e ao desenvolvimento dos
serviços, determinando brusco desequilíbrio em sua economia”.3

Segundo Benchimol (1990a: 73), as medidas tomadas por Capanema
“puseram fim ao modelo institucional arquitetado por Oswaldo Cruz”.
Apesar do grande impacto que tiveram, há que se considerar que elas
constituem a conseqüência de um processo mais amplo pelo qual a pró-
pria identidade social de Manguinhos foi posta em questão, em função
das novas expectativas que o Estado brasileiro e as forças sociais e políti-
cas por ele representadas tinham em relação à ciência que se fazia em
Manguinhos. Considero que tal situação conduziu não ao encerramento
do modelo dos ‘tempos heróicos’, mas à sua redefinição. Este modelo,
para além de um arranjo burocrático-administrativo, dizia respeito fun-
damentalmente a uma certa maneira de conceber a destinação social da
ciência. O que o IOC enfrentou naquele momento foi o desafio de resta-
belecer o elo entre suas atividades científicas e os interesses de uma soci-
edade em transformação, mais especificamente no novo campo da saúde
pública que tomava forma naquele momento.4

Mais importante do que a autonomia financeira e administrativa, o
que o IOC perdeu a partir de 1930 foi a atribuição de definir e conduzir,
mediante seus diretores, a política de saúde pública do país, que passaria
para a esfera de estruturas administrativas especializadas então no âmbito
do Executivo Federal. Em função da própria natureza do Estado oligárquico
na Primeira República, a capacidade da instituição de se relacionar com os
interesses sociais se materializava no atendimento a interesses e a deman-
das imediatas de grupos econômicos associados ao modelo agrário-expor-
tador, preocupados, por exemplo, em combater pragas ou enfermidades
vistas como ameaças para a produção agropecuária ou para as grandes
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obras de modernização, como ferrovias, represas e portos. O Estado atuava,
sobretudo, como mediador desta relação. No pós-1930, a presença e o
protagonismo assumidos pelo Estado na vida pública o levariam a cha-
mar para si a responsabilidade não apenas de representar os interesses
dos diversos grupos econômicos, mas de organizar tais interesses com
vistas à implementação de um projeto de desenvolvimento para o país.5

Foi esta perspectiva que o fez encarregar-se da formulação de um con-
junto de políticas sociais destinadas a subsidiar tal projeto, entre elas as
políticas de saúde pública.6 Este aspecto da nova situação social que se
instaurou em 1930 gerou transformações substantivas na forma pela qual
o IOC estabeleceria sua relação com a sociedade e com a saúde pública.

Ainda que herdando da Primeira República um intenso processo
de formação do poder público no campo da administração sanitária
(Hochman, 1998), o primeiro governo de Vargas produziu inovações
políticas e institucionais que diziam respeito à constituição de um
arcabouço administrativo destinado a promover a centralização, a
normatização e a burocratização dos serviços de saúde, e, sobretudo,
a expansão da intervenção do Estado no território nacional, integrando
as esferas federal, estadual e municipal num projeto político unificado.7

O principal marco deste processo foi a reforma preconizada por Gustavo
Capanema no início de sua gestão no Mesp (1934-1945) e posta em ação
pelo médico João de Barros Barreto, que, como diretor do DNS, seria o
principal responsável pelas diretrizes da política sanitária federal.8

A chamada Reforma Capanema, efetivada pela lei n. 378, de 13 de
janeiro de 1937, definiu os rumos da política nacional de saúde pública
e adequou a estrutura do ministério – que ganhou o nome de Ministério
da Educação e Saúde (MES) – às diretrizes básicas da política social do
governo Vargas.9 Como principal inovação institucional para promover a
expansão e a interiorização das ações do ministério, foram criadas as
delegacias federais de saúde, instaladas em oito regiões do território na-
cional. Comandadas por médicos sanitaristas, seriam responsáveis por
coordenar e supervisionar as atividades nos estados, assegurando a
normatização e a uniformização das ações de saúde em todo o país.10

Outra inovação importante foi a instituição das conferências nacionais
de saúde, destinadas a reunir, periodicamente, administradores e técni-
cos de órgãos públicos de saúde nas esferas federal e estadual, para dis-
cutir e firmar diretrizes técnicas e administrativas para as principais ques-
tões do setor, sob a coordenação direta do Executivo (Fonseca, 2007).
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Na tendência de profissionalização e burocratização do serviço
público brasileiro, e em conformidade com as diretrizes preconizadas
nos fóruns internacionais do campo da saúde pública da época, um as-
pecto importante da Reforma Capanema foi a preocupação em formar e
recrutar quadros técnicos especializados para atuar nos serviços do DNS
(Fonseca, 2007). Reforçava-se assim um processo iniciado na Primeira
República, pelo qual as ações públicas da saúde passavam a ser formula-
das e executadas por profissionais especialmente preparados: os médicos
sanitaristas.11 A diversificação e a complexificação da estrutura adminis-
trativa do MES ao longo da gestão Capanema favoreceriam a estruturação
desta carreira (Lima & Fonseca, 2004; Castro Santos & Faria, 2006;
Fonseca, 2007).

Os debates sobre qual deveria ser a inserção do IOC na nova es-
trutura do ministério, travados durante a tramitação do projeto da
Reforma Capanema no Congresso Nacional (entre dezembro de 1935 e
janeiro de 1937), expressam como tais transformações impunham ao ins-
tituto novas perspectivas e a necessidade de redefinir seus rumos. Entre
as medidas propostas pelo ministro, constava a criação do Instituto Naci-
onal de Saúde Pública (Insp) e a transferência do IOC para o Departa-
mento Nacional de Educação (DNE), passando a figurar entre “as insti-
tuições de desenvolvimento cultural”, no segmento de educação extra-
escolar, entre as quais estavam o Observatório Nacional, a Biblioteca
Nacional e o Museu Nacional (Brasil, 1935: 36).12 A proposta de modifi-
car a denominação do Mesp para Ministério da Cultura Nacional – alte-
rada para MES em dezembro de 1936 – demonstra a importância que
Capanema concedia à cultura como elemento central de constituição da
nacionalidade (Schwartzman, Bomeny & Costa, 1984; Gomes, 2000;
Williams, 2000). Conforme tal diretriz – cujo ponto central era a criação
da Universidade do Brasil –, a inserção do IOC na esfera da educação
se justificaria pela necessidade de criar no país um sistema de ensino
superior qualificado, para formar uma elite intelectual capacitada,
entre outras funções, a ocupar cargos no Estado. Pretendia-se, assim,
reforçar o programa de pesquisa de Manguinhos, que, segundo
Capanema, era “essencialmente uma casa de ciência”, destinada a inves-
tigações “no campo da biologia, naquilo em que esta se relaciona com a
medicina” (Brasil, 1935: 36).

Sob tal orientação, o IOC perderia formalmente os laços com a saú-
de pública. As funções que até então lhe cabiam nesse campo passariam ao
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Insp, que, vinculado diretamente ao MES, se incumbiria de “realizar, de
modo sistemático e permanente, pesquisas as mais completas e rigorosas
de todos os problemas sanitários do Brasil”, tendo em vista “suas causas,
suas manifestações, os horizontes de sua propagação [e] os processos de
debelá-las”. Ele também se encarregaria da formação de recursos huma-
nos especializados para os serviços de saúde pública federal, estadual e
municipal (Brasil, 1935: 20).13 Com exceção de José Antonio de Figueiredo
Rodrigues (médico e deputado federal pelo Ceará, um dos mais sistemá-
ticos críticos da reforma), que foi contra a proposta por considerar que
as funções que caberiam ao Insp já eram desempenhadas por Manguinhos,
os membros da Comissão de Saúde Pública da Câmara Federal aprova-
ram a criação do novo instituto. O debate sobre o assunto dizia respeito
não apenas a decisões de natureza burocrática ou administrativa, mas a
distintas visões sobre a relação de Manguinhos com o Estado e com
a sociedade brasileira.14

Em julho de 1936, à medida que a reforma estava sendo discutida
no Congresso, Fontes enviou a Capanema, a partir de solicitação deste,
um anteprojeto para a remodelação de Manguinhos, prevendo a recupe-
ração e a ampliação das instalações, a reorganização do quadro de pesso-
al e uma nova estrutura de atividades.15 Contudo, o diretor do IOC fica-
ria surpreso e descontente com o encaminhamento dado ao assunto. No
relatório daquele ano, registrou:

Estavam escritas estas linhas quando chegou ao conhecimento
desta Diretoria, pela publicação no Diário Oficial de 13 de janeiro
de 1937, a reforma no Ministério da Educação e da Saúde Pública.
Há nesta reforma dispositivos que favorecem ao Instituto Oswaldo
Cruz, concedendo-lhe recursos para o prosseguimento de sua re-
modelação e para a manutenção do pessoal contratado. Ao lado
destes, outros afetam profundamente a vida da instituição, de modo
que, de momento, não se pode prever todos os seus efeitos, tal a
posição que eles deram ao Instituto na hierarquia administrativa.16

Nomeado diretor do DNS em fevereiro de 1937, um mês após a
aprovação da reforma, João de Barros Barreto encarregou-se de
implementá-la, no que foi favorecido pela decretação do Estado Novo,
em novembro daquele ano. Sobre o Insp, defendeu, junto ao ministro, o
início imediato de seus trabalhos:

Enquanto V. Ex. não decide prosseguir as obras dos novos edi-
fícios que irão constituir o INSP, penso ser possível iniciar seus
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trabalhos nas dependências do Ministério, destacando para sua
realização técnicos dos Serviços de Saúde e contratados (...). Espe-
ro da clarividência de V. Ex., o deferimento a essa pretensão das
mais justas e instantes do sanitarismo brasileiro, com o que conti-
nuará V. Ex. a sua obra de úteis realizações, a culminar na instala-
ção do INSP, cujas altas finalidades em nada colidem com as de
outros Institutos existentes no Rio de Janeiro, mantidos pelo go-
verno federal.17

No entanto, diante de várias divergências quanto ao formato que
deveria assumir o novo instituto, em fins de 1937, o governo extinguiu o
Insp, incorporando suas atribuições ao IOC. Com esta medida, o IOC
teria como “finalidade primordial promover investigações científicas re-
lacionadas com o problema da saúde humana” e atender “às constantes
necessidades de aplicação (aos problemas sanitários), mediante solicita-
ção do Departamento Nacional de Saúde, com aprovação do ministro”
(Brasil, 1937, 1938: 410-411). Sua remodelação seria projetada por uma
comissão da qual, além de Fontes, fez parte Barros Barreto. Capanema
foi categórico na negação da autonomia financeira: “(...) por tantos anos
observada, não impediu que o nível de eficiência do Instituto baixasse.
A autonomia financeira não trará, portanto, vantagem”.18

Cabe ressaltar no debate em torno do Insp a falta de consenso so-
bre o papel social de Manguinhos, além do fato de que nem o ministro,
nem o diretor do DNS, o viam como instituição que deveria estar vincu-
lada à saúde pública. O episódio mostra que o instituto já não detinha a
mesma capacidade de afirmar seu projeto institucional no cenário políti-
co nacional. Além de não possuir a proeminência de Oswaldo Cruz e
Carlos Chagas nos organismos sanitários federais, a direção do IOC não
se apresentou como força política expressiva na discussão sobre seu pró-
prio projeto. Ainda assim, o resultado final da reforma mostra que, ape-
sar da falta de consenso, havia algum espaço para que a instituição man-
tivesse sua identidade como instituto de pesquisa associado aos temas e às
ações da saúde pública.

Dois marcos importantes, em 1937, sinalizavam a perspectiva de
que a recriação desta tradição fosse algo além do que uma diretriz formal
expressa na lei. Em março, inaugurou-se, em Manguinhos, o Laborató-
rio do Serviço Especial de Profilaxia da Febre Amarela, da Fundação
Rockefeller, para produzir a vacina então desenvolvida, nos Estados
Unidos, por técnicos daquela instituição e para realizar exames e estudos
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necessários à campanha de combate à doença empreendida em todo o
país (Benchimol, 2001). A perspectiva de manter os vínculos do IOC
com a saúde se apresentaria, contudo, de maneira mais ampla, justamen-
te no campo em que tal associação havia alcançado sua máxima visibilida-
de nos ‘tempos heróicos’: o estudo e o combate às endemias rurais, tema
cuja proeminência na agenda política da saúde brasileira foi reafirmada
pelo Estado varguista.19 De modo simbolicamente sugestivo, isso seria
feito sob a liderança do filho mais velho de Carlos Chagas, Evandro.

O Serviço de Estudo das Grandes
Endemias (Sege)

O Serviço de Estudo das Grandes Endemias (Sege) foi decorrência
de um projeto formulado ainda na gestão de Carlos Chagas, em 1934:
estudar a possibilidade de ocorrência no Brasil da leishmaniose visceral,
aventada quando técnicos da Fundação Rockefeller identificaram o para-
sito causador da doença em órgãos humanos examinados para diagnósti-
co da febre amarela, no norte do país. Em função do falecimento de
Chagas, as investigações tiveram início somente em fins de 1935, chefia-
das por Evandro Chagas, que, com ajuda do Correio Aéreo Militar, em-
preendeu uma série de viagens ao Norte e ao Nordeste. Depois de regis-
trar o primeiro caso humano, em abril de 1936, em Sergipe, ele passou a
estudar a doença em seguidas excursões a várias regiões.20

Em novembro de 1936, mediante acordo com o governo do Pará,
Evandro Chagas criou, em Belém, o Instituto de Patologia Experimental
do Norte (Ipen), que mais tarde receberia seu nome. O objetivo era rea-
lizar pesquisas sistemáticas sobre a leishmaniose visceral americana e de-
mais doenças endêmicas da região, bem como formar técnicos
especializados neste campo de investigação. Evandro Chagas pretendia
criar institutos congêneres em outros estados do país. O projeto, contu-
do, não ficaria restrito ao estudo da leishmaniose. Já nas viagens feitas
em 1936, ele colheu informações sobre outras enfermidades que ocorri-
am nas várias regiões que percorrera. Em 1937, decidiu incorporar a
seu programa de pesquisas temas como a tripanossomíase americana,
a malária e a esquistossomose, entre outras endemias. Criava-se assim o
Sege, no âmbito da Seção de Doenças Tropicais e Infectuosas do IOC,
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chefiada     por Evandro Chagas e que funcionava no Hospital de
Manguinhos, também dirigido por ele, onde o serviço instalou seus labo-
ratórios e demais estruturas.

O Sege exibia uma clara filiação ao ideário dos que, na década de
1910, levantaram a bandeira do saneamento rural do Brasil. Perante o
ministro da Educação e Saúde, Evandro Chagas salientava que seus obje-
tivos eram “estender ao interior do país as atividades do Instituto [de
Manguinhos] e assim esclarecer os principais problemas da patologia
regional do Brasil”.21 Entre as muitas viagens empreendidas por ele e
pelos técnicos do Sege por todo o país – que reeditavam, em certa medi-
da, as expedições científicas do IOC nas décadas anteriores – merece
destaque a que foi realizada com Walter Oswaldo Cruz (filho de Oswaldo
Cruz e pesquisador de Manguinhos que estudava a relação entre anemia
e ancilostomose), em julho e agosto de 1938, aos estados do Ceará, do Rio
Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. O objetivo foi dar início
a um levantamento sistemático das endemias do Nordeste brasileiro e
averiguar a possibilidade de instalar, na região, institutos ou postos de
pesquisa. Os resultados da expedição, bem como os objetivos do Sege,
foram apresentados na Academia Nacional de Medicina (ANM) em se-
tembro de 1938 (Chagas, 1938).22

A preocupação em produzir novos conhecimentos científicos so-
bre as doenças regionais do Brasil estava diretamente associada à
perspectiva de propiciar ações concretas para o enfrentamento dos pro-
blemas sanitários por elas constituídos.23 Buscava-se formar “uma orga-
nização especialmente orientada no sentido da utilização dos métodos
da pesquisa científica aplicada, (...) [com] técnicos especializados em
trabalhos a um tempo de investigação clínica, de laboratório e de cam-
po”.24 Ao ressaltar uma dimensão essencial da identidade institucional
de Manguinhos em suas três primeiras décadas, tratava-se, nos propó-
sitos de Evandro Chagas, de um empreendimento científico em que a
agenda de pesquisa, além de gerar conhecimentos dotados de utilidade
social, subsidiaria um projeto de nação no qual a saúde, especialmente
das populações rurais, era condição fundamental para a superação do
‘atraso’ e a promoção do desenvolvimento econômico e social.

A apresentação do Sege como projeto em continuidade à tradição de
Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas era constante nos pronunciamentos
de Evandro Chagas. Em discurso perante os alunos de um curso de
especialização em doenças tropicais, oferecido em 1936, ele sintetizou
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esta dimensão pública que imprimiria ao serviço a ser formalizado no
ano seguinte. Como credencial primeira a conferir-lhe legitimidade, re-
corria à figura da qual era herdeiro em vários sentidos:

Carlos Chagas foi o apóstolo da redenção sanitária do homem
dos campos e fiel às suas normas, (...) outro não foi o meu intuito
senão o de, em apagadas lições, vos instruir nas condições precári-
as de nossas populações rurais, e despertar em cada um de vós o
desejo da luta em prol daqueles que são a verdadeira gente de
nossa terra. Veria cumprida a minha missão de médico, e satisfei-
tos os meus deveres para com um pai que foi um exemplo, se vos
visse partir dispersos para as longínquas e desoladoras regiões do
Brasil, onde os agentes da doença acompanham o homem como o
espectro da morte e onde a miséria orgânica implora a piedade
humana. Ao povo e aos governos chegou já a noção de que da
integridade física do camponês depende a grandeza das nações, e
por toda parte multiplicam-se no continente os núcleos de pesqui-
sa experimental destinados à orientação das campanhas sanitári-
as.25

Para implementar tal projeto, Evandro Chagas definiu como dire-
triz central o estabelecimento de vínculos estreitos com os serviços sanitá-
rios federais e estaduais. Em 1940, reiterou, perante o ministro, que a
principal finalidade do serviço era:

(...) estudar as doenças endêmicas rurais do Brasil, especialmente
as que têm maior importância médico-social, de modo a que aos
serviços executivos de saúde pública pudessem ser fornecidos da-
dos e elementos que permitissem a aplicação de métodos e proces-
sos racionais de terapêutica e prevenção das moléstias endêmicas
rurais.26

Uma particularidade importante da experiência do Sege foi o fato
de se realizar num momento em que as estruturas federais da saúde pú-
blica se fortaleciam e ganhavam maior capacidade operacional. Se os de-
fensores da campanha sanitarista durante a Primeira República reivindi-
caram a existência de uma organização sanitária capaz de implementar as
ações preconizadas pelos cientistas – e deram os primeiros passos para
criar tal organização –, na década de 1930 o Estado assumia cada vez
mais um formato que expressava a concretização deste objetivo, ou seja,
uma estrutura centralizada e burocratizada, com capacidade operacional
para estender-se pelo território nacional e gerida por quadros técnicos
especializados. Em conformidade com a redefinição que o novo modelo
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de saúde pública impunha às atribuições de Manguinhos neste campo, o
desenho preconizado pelo Sege estabelecia claramente uma divisão de
tarefas com os serviços sanitários: a estes caberia a execução dos planos e
das campanhas de combate às endemias e aos cientistas caberia orientar
tecnicamente tais ações.

Para concretizar tais objetivos, Evandro Chagas preconizava o esta-
belecimento de acordos com os estados, destinados a fundar institutos ou
postos de pesquisas que, subordinados administrativa e financeiramente
aos governos locais e em associação com os serviços sanitários estaduais,
desenvolvessem, sob a orientação técnico-científica do Sege, pesquisas
sobre os problemas de maior relevância médico-social em cada região. O
corpo técnico destes institutos seria recrutado e treinado pelo Sege.
Embora em nenhum outro estado conseguisse repetir a experiência do
Ipen, que constituía a referência exemplar desta perspectiva, Evandro
Chagas procurou todo o tempo sensibilizar os interventores e outras au-
toridades públicas para o projeto. Ao final de 1939, submeteu a Capanema
um plano para a ampliação desta cooperação com os estados.27

Nesta ocasião, o Sege já contava com algumas iniciativas
implementadas.28 No Ceará, mantinha, desde 1938, junto à Fundação
Rockefeller e ao Serviço de Malária do Nordeste (criado pelo governo
federal em 1939), laboratórios especiais para estudar e para auxiliar o
combate à intensa epidemia desta doença que grassava na região, cuja
extensão e gravidade Evandro Chagas contribuiu para determinar em
suas viagens ao estado em 1936. A campanha contra o Anopheles gambiae,
concluída em 1940 com a erradicação do mosquito, teve grande visibili-
dade e importância não só no país, mas internacionalmente.     Ela viria
conferir grande prestígio e visibilidade ao serviço dirigido por Evandro
Chagas (Packard & Gadelha, 1994). Em Pernambuco, foi organizada, em
1939, a Comissão de Estudos de Patologia do Nordeste, no intuito de
estudar, sobretudo, a esquistossomose, endemia de grande importância
na região. Em Minas Gerais, em outubro daquele ano, o Sege firmou
acordo com o Instituto Biológico Ezequiel Dias (Ibed) – antiga filial do
IOC em Belo Horizonte, e que, em 1936, se transferiu para o governo
estadual –, com o objetivo de realizar estudos sistemáticos sobre a doença
de Chagas naquele estado.29 Esta iniciativa, como será visto no capítulo
seguinte, teria grande impacto nas pesquisas sobre o tema no Brasil.

Além da atividade de pesquisa, outro objetivo do Sege era a realiza-
ção de cursos de especialização em doenças tropicais e infecciosas, visando
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a proporcionar um treinamento específico para aqueles que pretendes-
sem direcionar os conhecimentos científicos neste campo a ações de saú-
de pública. Tais cursos, oferecidos no Hospital de Manguinhos e no
Ipen, tinham em geral a duração de três meses e eram constituídos de
“lições teórico-práticas, prática de laboratório e clínica, e trabalhos
de campo”.30 Destinavam-se tanto a médicos e a estudantes dos últimos
anos de medicina quanto a farmacêuticos, enfermeiras e outros profissio-
nais dos serviços sanitários. Os cursos do Ipen, que ocorriam anualmen-
te, abordavam especialmente a malária. Muitos médicos que, mais tarde,
se destacariam como importantes sanitaristas do Ministério da Saúde,
como Fausto Magalhães da Silveira e Aristides Limaverde, foram alunos
de cursos oferecidos pelo Sege. Também nesse sentido, o Sege ia ao encon-
tro das expectativas e das diretrizes das novas estruturas sanitárias que
investiam cada vez mais no recrutamento de profissionais especializados.

Se, associando pesquisa científica, ensino e interesses sociais no
campo da saúde pública, o Sege dava continuidade ao modelo firmado
por Oswaldo Cruz e Carlos Chagas para a organização e a legitimação
social da ciência, o lugar assumido pelo serviço no IOC, entretanto, in-
dica que, naquele momento, tal projeto não era fruto de uma política
institucional clara e prioritária da direção do instituto. Tratava-se de
uma experiência viabilizada e conduzida sob a marca pessoal de Evandro
Chagas. Cientistas que atuaram na instituição na época ressaltam que o
Sege tinha grande autonomia e funcionava praticamente à parte da estru-
tura formal do IOC, reportando-se mais a Capanema, com quem Evandro
Chagas tinha relações pessoais, do que a Cardoso Fontes. Segundo
Wladimir Lobato Paraense (1987-1989) e Carlos Chagas Filho (1987), tal
situação, somada ao prestígio pessoal e político de Evandro Chagas, des-
pertava entre alguns pesquisadores forte oposição ao serviço.31

Fator determinante para tal autonomia era o fato de que, embora
contasse com a verba orçamentária do IOC, esta era minoritária diante
dos recursos obtidos por Evandro Chagas junto ao governo federal (que,
desde 1937, destinava uma “verba especial para o estudo das grandes
endemias”) e aos governos estaduais associados (sobretudo o do Pará),
além de vultosas doações do empresário Guilherme Guinle, com quem a
família Chagas mantinha vínculos pessoais (Sanglard, 2008).32 A ‘verba
Guinle’, utilizada sobretudo para contratação de pessoal, permitia gran-
de liberdade de ação ao Sege, que podia assim prescindir dos trâmites
burocráticos da administração de Manguinhos.33 Numa época em que
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eram reduzidas as chances de incorporação formal ao quadro de funcio-
nários do IOC, tais recursos eram preciosos.

Uma forte evidência do isolamento do Sege foi a solicitação feita
por Evandro Chagas a Capanema, em agosto de 1940, de que o serviço
se desligasse formalmente do IOC. Mediante a ampliação de instala-
ções, de recursos, de quadro de pessoal e do escopo de suas atividades,
deveria se transformar em Instituto Nacional de Doenças Tropicais,
subordinado diretamente ao ministério, garantindo, assim, melhores
condições para estabelecer “a mais ampla ação em todo o território na-
cional e relações muito íntimas com os serviços sanitários federais”.34

Apesar da proposta não ter se concretizado, ela expressa claramente
que, durante a primeira gestão que sucedeu a de Carlos Chagas em
Manguinhos, a perspectiva de reconfigurar os vínculos entre ciência e
saúde pública apresentou-se como um projeto fundamentalmente de
seu filho, e não como diretriz institucional mais ampla.

A experiência do Sege é reveladora das fragilidades que, como as-
sinala Schwartzman (1979), marcavam o processo de institucionalização
da ciência naquela época. O IOC não tinha mais a identidade ‘aplicada’
e a articulação a um projeto nacional que o haviam marcado em suas três
primeiras décadas. Contudo, no pós-1930, a instituição ainda não tinha
sido capaz de construir sua legitimidade com base num projeto de ciên-
cia que gozasse de autonomia suficiente para ser reconhecida e valoriza-
da independentemente da aplicação a demandas e a interesses sociais
concretos. Embora a relação entre pesquisa e saúde pública ainda conti-
nuasse a existir dentro de Manguinhos, este modelo não mais lhe garan-
tia sua face pública. Ao mesmo tempo, um novo modelo de legitimidade
para a ciência, pelo qual ela fosse reconhecida por seu valor intrínseco
como atividade de produção de conhecimento, ainda não dispunha de
instrumentos para imprimir sua marca ao projeto institucional.

De todo modo, ainda que sob as peculiaridades do lugar que assu-
mia numa instituição em transição, o Sege foi o caminho pelo qual
Manguinhos redefiniu seus laços com a saúde pública e recolocou, no
contexto histórico da década de 1930, o tema das endemias rurais como
bandeira para o papel da ciência e da saúde na implementação de proje-
tos de desenvolvimento. Decisiva para tanto foi a campanha de erradicação
do A. gambiae no Nordeste (Packard & Gadelha, 1994; Farley 2004), da
qual o Sege participou diretamente. Esta campanha expressou a nova
capacidade do Estado de estabelecer organismos especializados no campo
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da saúde pública, bem como as novas relações entre tais estruturas e os
institutos de pesquisa; além disso, marcou o início de um progressivo
otimismo, no cenário internacional, quanto às novas possibilidades na
luta contra as doenças transmissíveis, consagrando uma dada abordagem
da relação entre saúde e desenvolvimento que, hegemônica no decorrer da
Segunda Guerra Mundial, teria grande impacto sobre os rumos do IOC.

Uma Guerra Mundial contra as Doenças:
o otimismo da ‘era DDT’

A idéia da relação entre saúde e desenvolvimento/riqueza (ou, em
termos equivalentes, entre doença e atraso/pobreza) assumiu distintos
significados ao longo da história. Para John Farley (2004: 284-285), o
século XX foi marcado pela oscilação, como num ‘pêndulo’, entre dois
modos de se estabelecer os nexos causais entre os termos desta equação e,
conseqüentemente, dela derivar ações concretas na vida social. Por um
lado, a concepção de que a melhoria nas condições de saúde, mediante
intervenções técnicas e específicas contra as doenças, é um pré-requisito
essencial para o desenvolvimento econômico-social. Por outro lado, uma
concepção que inverte o sentido da relação, afirmando que, embora a
elevação dos padrões sanitários de uma sociedade seja importante, o de-
senvolvimento econômico-social mais amplo é a condição indispensável
para que se estabeleçam níveis adequados de saúde.

Num balanço das diferentes abordagens acerca do combate à malá-
ria – enfermidade à qual se atribuía grande impacto socioeconômico e
era um dos principais temas para a discussão das relações entre saúde
e desenvolvimento –, Nájera (1994) também apresenta dois paradigmas/
modelos contrapostos, que produziram oscilações cíclicas nas políticas
de saúde durante o século XX. O grupo ‘antiparasito’ corresponderia
aos que priorizavam intervenções imediatas destinadas a interromper a
transmissão da doença (por meio do controle ou da erradicação do vetor
ou de medidas de tratamento), independentemente de fatores sociais mais
amplos. O grupo ‘antidoença’ abrangeria os que julgavam que a própria
efetividade daquelas medidas exigia que viessem acompanhadas de ações
mais gerais voltadas para o desenvolvimento econômico-social.35 A des-
peito de possíveis nuances, os modelos mencionados por Farley e Nájera
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se equivalem; ambos recorrem à imagem de uma oscilação entre duas
abordagens.

O final da década de 1930 foi decisivo para conduzir o ‘pêndulo’  à
primeira destas posições, em que o foco residia nas intervenções diretas
nos ‘alvos’ representados pelas doenças. Conforme Randall Packard e
Peter Brown (1997: 184), esta era uma ‘concepção biomédica estrita’ da
relação entre saúde e desenvolvimento, construída desde a emergência
da microbiologia ao final do século XIX, com base na idéia de que os
fenômenos da doença poderiam ser enfrentados pela competência médica
de forma relativamente independente de processos sociais e econômicos
mais amplos.36 No caso da malária, tal concepção traduziu-se no chama-
do modelo ‘malária bloqueia o desenvolvimento’ (malaria blocks
development model ), ou seja, na visão de que a doença era a grande
responsável pela baixa produtividade do trabalho e que qualquer pers-
pectiva de desenvolvimento econômico exigia, antes de tudo, a remoção
deste obstáculo (Brown, 1997).37

A crescente importância econômica concedida às questões de saúde
(especialmente às doenças infectocontagiosas) no contexto de fortalecimen-
to do capitalismo industrial na segunda metade do século XIX e a difusão
da microbiologia e da medicina tropical, que proporcionaram distintos
meios para se intervir diretamente sobre os agentes causais e transmissores
daquelas doenças, foram fatores a reforçar a hegemonia deste modelo no
âmbito da saúde internacional (Rosen, 1994). Nas primeiras décadas do
século XX, este processo se intensificou com os debates nos Estados Uni-
dos sobre as perdas econômicas produzidas pela ancilostomose e com a
atuação da International Health Board (IHB) da Fundação Rockefeller.
Essa instituição passaria a ser, sobretudo com suas campanhas contra os
transmissores da febre amarela e da malária, a principal representante de
uma abordagem que preconizava o ataque aos vetores como estratégia
prioritária para ‘quebrar’ a ‘cadeia’ da doença e do atraso.38

Apesar do entusiasmo que os técnicos da Rockefeller conferiam à
perspectiva de controlar e até mesmo de erradicar os transmissores das
doenças infecciosas, a abordagem centrada nos vetores sofreria, durante
a década de 1920, pesadas críticas vindas, sobretudo, dos malariologistas
da escola italiana.39 Eles apresentavam inconsistências e insucessos nas
tentativas de combater os mosquitos da malária, e afirmavam que esta e
outras doenças só seriam vencidas mediante a melhoria nas condições de
vida das pessoas, ou seja, pela reforma social. Os relatórios da Comissão
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de Malária da Liga das Nações, de 1924 e 1927, corroboraram este ceti-
cismo quanto à vitória sobre os vetores e recomendaram investimentos
em políticas sociais e medidas associadas a planos de desenvolvimento
(Nájera, 1994; Packard & Gadelha, 1994).

Contudo, o movimento que parecia levar o ‘pêndulo’ para a posi-
ção contrária à abordagem centrada nas intervenções sanitárias seria
revertido ao final da década de 1930, quando o Brasil, que já vinha
contando com ações da Fundação Rockefeller desde a década de 1910,
foi palco daquele que seria o grande marco na afirmação desta aborda-
gem: a campanha de erradicação do Anopheles gambiae. Esta espécie de
mosquito, proveniente da África, foi constatada em Natal, em 1930, e
provocou uma epidemia de malária     que ressurgiria com grande intensi-
dade em 1938, atingindo duramente o Rio Grande do Norte e o Ceará.
O Sege desempenhou papel importante neste episódio, realizando, entre
1936 e 1938, estudos epidemiológicos que chamaram a atenção do gover-
no federal para o problema, que decidiu criar um órgão especial para
enfrentá-lo. O risco de o mosquito se propagar pela Amazônia e alcançar
o canal do Panamá despertou também o interesse dos Estados Unidos
(Packard & Gadelha, 1994; Farley, 2004).

Em 1939, o então criado Serviço de Malária do Nordeste (SMN),
do MES, passou a se responsabilizar pelo combate à doença, em ação
conjunta com a Fundação Rockefeller. Como assinalam Packard e Gadelha
(1994), a organização do SNM estava diretamente referida às diretrizes
da reforma da saúde pública promovida pela gestão Capanema. Também
expressava a ascensão, dentro do aparato federal nesta área, de profissio-
nais especialmente treinados no planejamento e na implementação de
campanhas sanitárias, como Manoel José Ferreira, que assumiu a direção
do novo serviço. Além de constituir uma oportunidade de projetar pu-
blicamente a nova capacidade política e técnica do Estado para lidar com
os problemas de saúde da população, a epidemia atraiu os interesses de
Fred Soper, da International Health Division (IHD) – designação do
IHB a partir de 1927 –, da Fundação Rockefeller, e diretor do Serviço de
Profilaxia da Febre Amarela (SPFA). Ele estava empenhado em demons-
trar a viabilidade da eliminação total de uma espécie vetora, desde que
assumira, em 1930, a direção da campanha de erradicação do Aedes
aegypti, vetor da febre amarela, no Brasil.40

A estratégia utilizada por Soper para convencer as autoridades en-
volvidas de que o caso do A. gambiae exigia a total eliminação do mosquito
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foi caracterizar a epidemia como uma ameaça a todo o continente ameri-
cano, inclusive aos Estados Unidos. Para reforçar este argumento, ele
recorreu a Evandro Chagas como aliado, citando suas declarações de
que a epidemia trazia grande impacto econômico para a região, compro-
metendo a produção agrícola. Aprovado seu plano, que seria
implementado mediante o esquema militarizado do SPFA, foi feita a apli-
cação de larvicidas nos reservatórios de água e a fumigação de inseticidas
nas construções.41 A vitória foi comemorada em novembro de 1940, quan-
do se localizou o último A. gambiae no Brasil.42 Difundido, de forma
grandiloqüente, como prova da viabilidade da erradicação de vetores, o
sucesso da campanha do A. gambiae correria o mundo e, apesar de os
críticos afirmarem que tal resultado só havia sido possível porque se tra-
tava de uma espécie exógena (e, portanto, não adaptada), esta seria a
grande credencial dos que advogavam que a luta contra as doenças
transmissíveis – e conseqüentemente a superação dos danos econômicos
e sociais por elas provocados – dependia de intervenções técnicas focadas
no combate sistemático aos seus transmissores (Packard & Gadelha, 1994;
Farley, 2004).43

A Segunda Guerra Mundial veio consolidar tal abordagem da rela-
ção entre saúde e desenvolvimento. Pelo interesse estratégico e militar
que conferia às enfermidades infectocontagiosas – especialmente a malá-
ria e o tifo, que causavam pesadas baixas aos soldados das forças aliadas –,
tornou premente a necessidade de se desenvolver ações para interrom-
per a transmissão destas doenças. Técnicos e cientistas passaram a se
empenhar fortemente em viabilizá-las. Em julho de 1940, a IHD da Fun-
dação Rockefeller criou a Health Comission (HC), na Europa, para
implementar, em ajuda às organizações sanitárias governamentais, ações
relativas a questões de saúde surgidas no contexto da guerra, entre as
quais o combate a doenças que atingissem os soldados nas frentes de
batalha (Farley, 2004).

Conforme sugestivo título de um livro publicado em 1943 – The
Chemical Front –, a Segunda Guerra Mundial foi travada, e decidida,
não apenas pelo poderio das armas e estratégias nas frentes de batalha,
mas também no campo da química:

From the first shot of vaccine in the recruit’s arm to the grease
paint he smears on his face before he joints the raiding-party, the
American soldier is clothed, equipped, armed, kept comfortable,
dry and in good health, all thanks to many chemicals (…). There is
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a great deal more than poison gas in the story of modern warfare
on the chemical front. (Haynes, 1943: VI)44

Uma primeira frente importante na produção destas ‘balas mági-
cas’ criadas     pela química foram os produtos terapêuticos.45 Desenvolvida
em 1928 por Alexander Fleming e aperfeiçoada em 1939 por pesquisa-
dores ingleses – que, com recursos da Rockefeller, testaram a droga em
seres humanos –, a penicilina foi o primeiro de uma série de antibióticos
utilizados em larga escala a partir de então. Ela seria o símbolo maior da
grande euforia desencadeada, na época, pela perspectiva de cura para
temidas doenças, como a tuberculose (Porter, R., 1999). Ao mesmo tem-
po, buscavam-se novas drogas antiparasitárias. Foi o caso da cloroquina,
produto antimalárico que, sintetizado em 1937 na Alemanha, foi obtido
pelos Aliados em 1942 e passou a ser usado como substituto da quinina
no tratamento da doença entre as tropas.46

Os produtos profiláticos também eram recursos fundamentais na-
quele momento. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, desenvol-
vida pela Fundação Rockefeller e produzida no IOC desde 1937, foi
usada em larga escala para proteger os soldados nas regiões tropicais
(Benchimol, 2001). Grande expectativa incidia sobre os inseticidas, e o
desafio era buscar produtos que tivessem maior efeito residual, ou seja,
durabilidade e efetividade depois do momento da aplicação. Substituin-
do os tradicionais pós à base de piretro, o dicloro-difenil-tricloroetano
(DDT) tornou-se a grande arma neste terreno e o marco de uma ‘nova
era’ nas perspectivas mundiais de combate às doenças transmitidas por
insetos, em especial a malária (Stapleton, 1998). O desenvolvimento deste
produto mobilizou diversas instituições norte-americanas, num exemplo
dos investimentos que, numa estreita interface entre política e ciência, o
esforço de guerra legou às questões de saúde.

Em março de 1942, a Fundação Rockefeller criou um programa
especial em seu laboratório de Nova York para testar inseticidas contra os
piolhos transmissores do tifo epidêmico. Conhecido como ‘louse-lab’, o
laboratório mantinha estreitos contatos com o Commitee of Medical
Research (vinculado ao U.S. Office of Scientific Research and
Development,     criado em função da guerra), as empresas produtoras de
inseticidas, as agências de saúde pública norte-americanas e o Bureau of
Entomology and Plant Quarantine, divisão do Departamento de Agri-
cultura, que também vinha realizando testes com inseticidas para serem
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usados na guerra. Em novembro, este escritório recebeu amostras de
DDT, sintetizado em 1874, cujas propriedades inseticidas haviam sido
descobertas pelo químico suíço Paul Muller, da empresa Geigy, em 1939.
Em pouco tempo, ele revelou-se um dos produtos mais potentes contra
os vetores do tifo. No início de 1943, por solicitação daquela divisão e
com financiamento do US Office of Scientific Research and Development
e do US Departament of the Army, a Fundação Rockefeller iniciou testes
com o novo inseticida no México. Em janeiro deste ano, dois meses após
a entrada dos Aliados na Argélia e no Marrocos, representantes da Co-
missão de Tifo dos Estados Unidos (criada no ano anterior pelo presi-
dente Roosevelt) chegaram ao Egito para testar a eficácia de uma vacina e
de repelentes à base de piretro contra os piolhos, uma vez que a doença
ameaçava seriamente as movimentações militares para expulsar os ale-
mães no norte da África. Técnicos da Rockefeller, entre eles Fred Soper,
foram convidados a associarem-se à comissão. Ao passo que se desenrola-
vam os testes no Egito, a Rockefeller decidiu criar um grupo de trabalho
para testar medidas de controle do tifo na Argélia, sob os auspícios da
Cruz Vermelha e do Instituto Pasteur de Argel. Soper transferiu-se para
a nova unidade e foi nesta ocasião que teve conhecimento do DDT. Ao
testar     o produto, percebeu que tinha um poder residual bem mais efeti-
vo do que os pós de piretro. Sob o seu comando também foram desenvol-
vidos equipamentos mais eficazes e práticos para a aplicação do produto,
o que permitia operações de larga escala junto à população civil.

Em outubro de 1943, as tropas aliadas, que haviam invadido a
Sicília em rota para a liberação da Itália e do continente, encontraram
em Nápoles uma grande epidemia de tifo. Diante da gravidade da situa-
ção, os militares norte-americanos e ingleses responsáveis pela adminis-
tração dos territórios ocupados convocaram a Rockefeller a transferir
para a cidade italiana sua unidade de tifo da Argélia. O objetivo era
organizar, sob o comando de Soper, um amplo programa contra os trans-
missores, usando, sobretudo, o DDT. A epidemia foi debelada no início
de 1944.

A consagração da nova arma química viria com o seu uso no com-
bate aos vetores da malária, naquele ano. Durante a campanha da Sicília,
os soldados aliados percorreram zonas fortemente malarígenas e, diante
da falta de condições básicas de proteção contra os mosquitos, sofreram
pesadas baixas.47 A despeito das medidas tradicionais de controle, a
doença continuava atacando em graves proporções. A pedido do Exército
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dos Estados Unidos, a Fundação Rockefeller foi incumbida de aplicar
sua experiência com o DDT numa ampla campanha. Soper assumiu o
controle de uma unidade de malária no sul da Itália, que passou a borri-
far o novo inseticida nas casas. Também em 1944, o Departamento de
Agricultura norte-americano testou o método de aspersão de DDT em
domicílios no Arkansas, a fim de examinar como os resíduos do produ-
to, aplicado sobre as superfícies, mantinham sua toxicidade e ação contra
os mosquitos. O método, estudado ao longo de 1942 e 1943, não havia
sido até então empregado em campanhas mais extensas. Os ensaios no
Arkansas e, sobretudo, os resultados positivos no sul da Itália comprova-
ram a eficácia da estratégia, fundada no poder residual do DDT aplicado
em superfícies.48

O ano de 1944, que entrara para a história pelo desembarque dos
Aliados na Normandia, chegou ao fim trazendo a perspectiva de também
liberar o mundo do fardo de doenças como a malária (Stapleton, 1998;
Farley, 2004). Em 1945, as Forças Armadas norte-americanas começaram
a usar o produto extensivamente para combatê-la no Pacífico. Entre os
malariologistas, difundia-se cada vez mais a crença de que o DDT havia
alterado significativamente os procedimentos de controle da doença. Nos
Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Malária realizados em
1948, o especialista argentino Carlos Alberto Alvarado declarou que o
ano de 1945 dividia a história da malária em ‘antes’ e ‘depois’ da introdu-
ção do DDT (Stapleton, 1998). Segundo Farley (2004: 135), “the world
looked forward – naively as it turned out – to a world free from the
disease”.49

Esta perspectiva fazia parte de um clima geral de entusiasmo em
relação a vários aspectos da vida social, que, acentuando-se no pós-guer-
ra, constituía o que Laurie Garret (1995) chamou de “era do otimismo”.
Duas campanhas antimaláricas conduzidas pela Fundação Rockefeller,
no México e na Sardenha, iniciadas respectivamente em 1943 e 1946,
foram emblemáticas do grande impulso que o DDT trouxe ao combate às
doenças infectocontagiosas em todo o mundo, fortalecendo a concepção
de que campanhas sanitárias contra os transmissores destas enfermidades
eram a base para os avanços econômicos, sobretudo do ponto de vista da
produtividade agrícola (Stapleton, 1998; Brown, 1997).

A visibilidade que o tema do controle das doenças transmissíveis
alcançava no contexto da guerra dizia respeito também aos interesses em
relação ao desenvolvimento econômico-social dos países latino-americanos.



306

A preocupação dos Estados Unidos com a expansão econômica e política
da Alemanha nazista nestes países chamava a atenção dos estrategistas do
Departamento de Estado norte-americano desde meados da década de
1930 para a necessidade de programas de apoio na região, articulados
sob uma política geral de cooperação entre os países do hemisfério. O
objetivo era garantir o suprimento de matérias-primas produzidas pelos
países latino-americanos que pudessem servir aos interesses militares (im-
pedindo que tais produtos fossem comercializados com os países do Eixo)
e, ao mesmo tempo, evitar a disseminação da propaganda nazifascista
nestes países. Com a tomada da França em 1940 e a invasão do norte da
África pelos alemães, a preocupação aumentou, e os norte-americanos
passaram a temer que o poder aéreo alemão atingisse o nordeste brasilei-
ro. Como sintetiza Campos (2000: 199), “ante essa ameaça, o foco da
política externa norte-americana reorientou-se para a ‘cooperação e defe-
sa do hemisfério’”. Em agosto de 1940, a Casa Branca criou o Escritório
para a Coordenação das Relações Culturais e Comerciais entre as Repú-
blicas Americanas, a cargo de Nelson Rockefeller. A partir da decisão,
em 1941, de instalar bases militares norte-americanas no litoral brasilei-
ro, este escritório passaria a investir em programas de saúde pública na
América Latina, tanto para assegurar o suprimento de matérias-primas
estratégicas, como a borracha amazônica e os minérios de Minas Gerais,
quanto para proteger as tropas sediadas naquelas bases. Organizavam-se
os interesses e as decisões que levariam, em 1942, à criação do Serviço
Especial de Saúde Pública (Sesp), órgão bilateral dos governos norte-
americano e brasileiro, que implementaria importantes programas de
saneamento em distintas regiões brasileiras (Campos, 2000, 2006).

A movimentação de Evandro Chagas, em 1940, tendo em vista ex-
pandir substancialmente as atividades do Sege, mediante sua transforma-
ção num instituto ligado diretamente ao MES, estava diretamente referi-
da a este contexto. Tanto no Brasil quanto no cenário internacional in-
tensificavam-se os interesses em torno da perspectiva de vencer a batalha
contra as doenças e de afastar esses obstáculos que, naquele momento,
eram vistos como ameaças não apenas ao desenvolvimento social e econô-
mico das nações, mas à própria possibilidade de um mundo livre do
nazifascismo. O diretor do Sege beneficiou-se das circunstâncias deste
cenário de distintas maneiras. Diante do uso intensivo de inseticidas nas
frentes de batalha na Europa, afirmava que a idéia de que as doenças
seriam vencidas mediante aplicação de produtos químicos nos domicílios
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havia sido proposta originalmente por seu pai, nas campanhas contra a
malária que coordenara no início do século. Esta era mais uma forma de
associar o projeto do Sege à tradição das ‘glórias de Manguinhos’     e aos
princípios e valores por esta representados.50

Assumindo publicamente a defesa deste método profilático, Evandro
Chagas se movimentava politicamente para viabilizar uma campanha de
grande envergadura no Brasil sob esta perspectiva.51 Em meados de 1940,
passou a se dedicar, mediante solicitação do MES, à formulação de um
plano sistemático de levantamento e de combate à malária na região ama-
zônica, a ser orientado tecnicamente pelo Sege e implementado pelo DNS.
Em outubro daquele ano, o presidente Getúlio Vargas, em visita ao Ipen,
declarou seu apoio ao projeto e nomeou uma comissão com representan-
tes do MES e do Sege para encarregar-se do plano a ser iniciado no ano
seguinte.52 Na ocasião, a produção da borracha na região despertava aten-
ção do governo brasileiro, interessado em expandir a capacidade produ-
tiva do país para compensar a queda nas importações devido à guerra, e
também dos norte-americanos, preocupados com o suprimento de maté-
rias-primas estratégicas (Campos, 2006). A trajetória ascendente do Sege,
no entanto, enfrentaria uma grande reviravolta. Em 8 de novembro de
1940, faleceu Evandro Chagas, vítima de um desastre aéreo na enseada
de Botafogo.

O Instituto Oswaldo Cruz entre Dois Projetos

O falecimento de Evandro Chagas impôs ao Sege um grande desa-
fio: como sobreviver sem sua liderança, se o serviço funcionava como um
projeto pessoal seu, sob a forte marca de seus vínculos com autoridades
políticas e forças econômicas? As conseqüências daquele evento dramáti-
co seriam decisivas não apenas para a história do Sege, mas para o pró-
prio IOC.

Se, até aquele momento, a perspectiva de reconstruir em
Manguinhos o modelo de sua ‘fase heróica’ havia se estabelecido como
um caminho ‘à parte’, que conduzia para fora dos muros da casa de
Oswaldo Cruz, a partir de então a instituição teria de definir seus rumos
optando entre dois projetos claramente distintos.

Num confronto simbolicamente expressivo, a sucessão de Antonio
Cardoso Fontes colocaria em disputa dois modelos de ciência, associados,
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justamente, aos dois filhos de Carlos Chagas. Por um lado, havia a possi-
bilidade de transformar a orientação que Evandro Chagas imprimira ao
Sege – o reforço dos vínculos com a saúde pública – em diretriz prioritária
da instituição. Por outro, surgia a alternativa de recuperar as ‘glórias de
Manguinhos’ não pelo caminho da saúde pública, mas mediante a trans-
formação do instituto num centro de pesquisa voltado, acima de tudo, a
acompanhar os avanços no conhecimento que então se processavam nas
ciências biológicas. Retomando, de certa maneira, o espírito da proposta
que Capanema formulara para o IOC por ocasião da reforma do ministé-
rio, este era o projeto de Carlos Chagas Filho que foi trazido de volta a
Manguinhos em virtude da morte de seu irmão.53

Em mais um indício de que o Sege constituía uma organização à
parte no IOC e que a marca da família Chagas era decisiva para sua
existência, Capanema nomeou para substituir Evandro Chagas na supe-
rintendência do serviço, em caráter provisório, o outro filho de Carlos
Chagas. Segundo depoimento do próprio Carlos Chagas Filho (1987),
esta indicação foi fruto de solicitação pessoal do presidente Vargas, que
temia que, com a morte de Evandro Chagas, o Sege se desativasse, em
função das oposições internas no IOC.

Apesar de nunca ter feito pesquisas sobre endemias, Chagas Filho
assumiu o compromisso de dar continuidade aos trabalhos e planos do
irmão. Para isso, passou a reivindicar a incorporação do Sege à estrutura
do IOC, sob a forma de um novo departamento.54 No entanto, a volta de
Carlos Chagas Filho teria um sentido bem maior do que o empenho em
conferir ao serviço criado por Evandro Chagas uma inserção mais orgâ-
nica no IOC. Valendo-se do prestígio e da proximidade com Capanema,
ele tentaria implementar uma transformação substantiva na própria or-
ganização e identidade social de Manguinhos, num episódio bastante
significativo dos diferentes caminhos que poderiam ser trilhados pelo
instituto e, sobretudo, dos valores, significados e expectativas conferidos
à ciência biomédica naquele contexto histórico. Assim, o ano de 1941 foi
marcado pela disputa entre duas concepções diferentes a respeito de
qual deveria ser a destinação social da ciência produzida em Manguinhos.
O caminho que o IOC seguiria, a partir de então, e o lugar assumido
pelas endemias rurais na agenda de pesquisa da instituição ao longo da
década que se iniciava seriam determinados, em grande parte, pelos acon-
tecimentos em curso naquele momento, em sua relação com o cenário da
saúde pública nacional e internacional.
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Carlos Chagas Filho (1987) relata que, na ocasião em que assumiu a
direção do Sege, manifestou em conversa com Capanema séria preocupa-
ção quanto à ‘indefinição’ sob a qual vivia o IOC. Em resposta, o ministro
convidou-o a assumir a direção do instituto, sugerindo que apresentasse
uma proposta formal de novas diretrizes para Manguinhos. Aceito o
convite, Chagas Filho encaminhou ao ministro um documento com tal
objetivo, no início de 1941. Ressaltando a ‘revolução radical’ ocorrida,
nas últimas décadas, nos princípios teóricos e metodológicos da ciência,
particularmente das ciências biológicas, e citando as principais tendênci-
as desta renovação e complexificação da biologia, Chagas Filho queria
fazer do IOC uma instituição afinada com tal processo, ou seja, engajada
na pesquisa de ponta destinada a expandir as fronteiras do conhecimento.

Ainda que não de forma explícita, a proposta deixa antever a con-
cepção de que, ao assumir esta nova identidade, Manguinhos deveria
deixar de se pautar pela necessidade de aplicação de suas pesquisas a
demandas do campo da saúde pública. Ou seja, para Carlos Chagas Fi-
lho, a legitimidade social da ciência residia em seu propósito essencial de
busca pelo avanço do conhecimento. Para isso, reivindicava a “autono-
mia científica integral do diretor” e a “transferência de alguns serviços
do instituto para outras repartições mais adequadas, de modo a que o
Instituto possa se limitar à pesquisa científica e restringir suas ativida-
des”.55 Com o intuito de conferir maior organicidade às distintas áreas de
pesquisa, propunha a criação de divisões, dentre as quais a Divisão de
Estudos das Grandes Endemias, que absorveria o serviço criado por seu
irmão. Apesar de enfatizar a importância da incorporação do Sege à
estrutura do IOC, esta era uma concepção de ciência bastante diferente
daquela que norteava o projeto de Evandro Chagas.56

Embora contasse com o apoio político do ministro, a proposta de
Chagas Filho entrou em conflito com a orientação do diretor do DNS,
Barros Barreto, a qual acabou prevalecendo e levou à nomeação de
Henrique Aragão para a direção do IOC, em 1942.57 Conforme Chagas
Filho (1987: fita 5, lado b), o principal motivo do embate foi justamente
a divergência na maneira de conceber a finalidade social da ciência de
Manguinhos: “(...) eu queria um instituto liberado, embora com com-
promissos da saúde pública. Parece que o Barros Barreto queria essenci-
almente um instituto de saúde pública”. Uma evidência dos atritos entre
estas duas visões – e da importância especial que Barros Barreto conferia
ao Sege como espaço por excelência para que Manguinhos atendesse às
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expectativas do MES – foi o ofício enviado pelo diretor do DNS a Cardo-
so Fontes, pedindo esclarecimentos sobre o programa que estava sendo
implementado no Sege e afirmando, em tom de cobrança, que este deve-
ria manter seus vínculos com o ministério, “atendendo a finalidades prá-
ticas cujos resultados pudessem ter imediata aplicação pelos Serviços de
Saúde”.58 Se, durante a discussão da Reforma Capanema, não se tinha
muita clareza das atribuições e da função social que o IOC deveria ter (se
deveria ser um instituto de pesquisa científica ‘desinteressada’ ou um
instituto ‘aplicado’ à saúde pública), neste momento a decisão pela se-
gunda opção foi explícita, por parte daquele que efetivamente conduzia
as políticas do ministério. Barros Barreto, que em 1937 não havia com-
partilhado desta orientação, agora a defendia com toda a força.

Muito além das rivalidades políticas e pessoais inerentes a momen-
tos de sucessão, o episódio expressa não apenas duas maneiras de conce-
ber a identidade do IOC, mas concepções distintas sobre a própria ciên-
cia. E o desfecho da disputa, que teria conseqüências diretas e decisivas
para os rumos da pesquisa sobre a doença de Chagas na instituição, foi
uma evidência de como a prática e a organização da ciência estão sujeitas
à influência de circunstâncias históricas específicas, que dizem respeito
ao ambiente social mais geral no qual esta atividade se insere. A decisão
de institucionalizar o modelo de Evandro Chagas como diretriz essencial
do IOC, em detrimento da proposta de Carlos Chagas Filho, esteve dire-
tamente referida ao mesmo processo histórico que vinha impulsionando
e dando visibilidade ao Sege e produzindo condições cada vez mais favo-
ráveis para que a ciência de Manguinhos reforçasse seus vínculos à saúde
pública.

Numa conjuntura internacional em que se intensificavam os investi-
mentos no combate às doenças infectocontagiosas – tanto no front propri-
amente dito quanto nos países latino-americanos que forneciam subsídios
econômicos e políticos para as Forças Aliadas – e surgiam sinais de que a
ciência e a técnica produziriam instrumentos sem precedentes para vencê-
las, o projeto político de construção de uma nova estrutura sanitária fede-
ral no Brasil vivia um momento crucial, no sentido de sua consagração e
concretização. Respaldado pela     autonomia garantida pelo regime políti-
co ditatorial, Capanema empreendeu uma reforma administrativa no DNS,
aprovada em abril de 1941, destinada a conferir maior poder de coorde-
nação e de atuação ao órgão, mediante novas e mais poderosas estruturas
para viabilizar a nacionalização da saúde pública preconizada em 1935
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(Fonseca, 2007). Entre elas, estavam os serviços nacionais de saúde.59 Em
associação com as delegacias federais de saúde (criadas em 1937), eles
constituiriam a face mais concreta do processo de expansão do poder de
intervenção do Estado no campo da saúde pública. Os serviços nacionais
instituiriam – tendo como prioridade o combate às doenças
infectocontagiosas, especialmente as endemias rurais – campanhas
verticalizadas, definidas por doença e orientadas, sempre que possível,
para o ataque aos vetores, conforme a abordagem consagrada, em 1940,
pela campanha contra a malária no Nordeste. A criação destes serviços
foi a expressão máxima da força política de Barros Barreto como
idealizador e gestor deste modelo. A reforma de 1941 – ano em que se
realizou a I Conferência Nacional de Saúde (Hochman & Fonseca, 2000)
– proporcionou, além de instrumentos mais eficazes, maior visibilidade
ao projeto político-ideológico do novo Estado brasileiro para a área da
saúde, conferindo-lhe significados particulares como projeto de cons-
trução da nacionalidade. Este processo deve ser compreendido em fun-
ção do lugar que o tema da saúde vinha assumindo no âmbito da política
social e de desenvolvimento econômico promovida pelo Estado pós-1930
(Hochman, 2001; Fonseca, 2007).

Como analisa Angela de Castro Gomes (1982, 1988, 1999), o proje-
to político de Vargas, especialmente durante o Estado Novo, estruturou-
se em torno da meta fundamental de equacionar os problemas econômi-
cos e culturais resultantes da pobreza mediante a construção de um ‘novo
homem brasileiro’, cujo atributo essencial como cidadão era constituir-se
como um ‘trabalhador’, reabilitado e valorizado em seu compromisso de
servir à pátria e de gerar a riqueza nacional. A centralidade assumida
pelo tema do capital humano nacional como maneira de enfrentar a ques-
tão social no país expressou-se não apenas pelas medidas concretas de
incorporação formal e de regulação do mundo do trabalho, com a cria-
ção de uma legislação social específica, mas pela propagação de um dis-
curso afirmativo do trabalho como valor essencial a legitimar a própria
pretensão renovadora do regime.

No intuito de garantir condições para que esses novos trabalhado-
res nacionais pudessem desempenhar seu papel como ‘soldados da pro-
dução’ e, ao mesmo tempo, mantivessem-se disciplinados sob o controle
do Estado, o governo estabeleceu suas políticas de previdência e de assis-
tência social, bem como programas diversos destinados à melhoria nas
condições de vida dos trabalhadores. Entre tais preocupações, a saúde
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assumiu significado importante: “No próprio interesse do progresso do
país, deviam-se vincular estreitamente as legislações social e sanitária, já
que o objetivo de ambas era construir trabalhadores fortes e sãos, com
capacidade produtiva ampliada” (Gomes, 1982: 157).60

Esta dimensão do contexto nacional é um elemento relevante para
que se compreendam tanto os sentidos e formatos da política de saúde
pública quanto as expectativas e as redefinições que esta política colocou
para as instituições de pesquisa biomédica, como o IOC. Ao mesmo tem-
po, tal conjuntura histórica proporcionou aos cientistas elementos mate-
riais e discursivos particulares para reivindicar a legitimidade de seus
projetos. A articulação entre ciência, saúde e desenvolvimento nacional
encontrou, nesta particular centralidade conferida ao tema do trabalho,
nova força retórica e novas potencialidades, tanto de se transformar em
ações concretas por parte do Estado quanto de dar sentido ao projeto
dos cientistas, especialmente no que dizia respeito ao tema das endemias
rurais.

Foi sob tais condições que, aproveitando os ventos favoráveis da
saúde pública nacional e internacional, Henrique Aragão transformaria
o programa de Evandro Chagas em grande bandeira e vitrine para que
se reconstruíssem o prestígio e a tradição de Manguinhos como institui-
ção comprometida com as demandas e os interesses da sociedade. Carlos
Chagas Filho deixou a superintendência do Sege em setembro de 1942,
no mês seguinte à aprovação do novo regimento que, formulado por
Aragão, marcava o início de uma nova fase na trajetória do instituto.
Ironicamente, aquele que, em 1919, havia confrontado a caracterização
clínica e a importância social atribuída à doença de Chagas vinha a ser o
principal responsável pelas condições institucionais sob as quais, na dé-
cada de 1940, seriam realizados os estudos que levariam à superação
daquelas dúvidas.61

Manguinhos Vai à Guerra:
o reencontro com a saúde pública

Sob a gestão de Henrique Aragão (1942-1949), sobretudo em seus
primeiros anos, Manguinhos funcionou como instituição voltada essen-
cialmente para as demandas da saúde pública, em conformidade com as
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diretrizes da reforma do DNS em 1941. O novo regimento, aprovado em
14 de agosto de 1942, formalizou tal orientação em seu artigo primeiro:

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC), órgão integrante do Departa-
mento Nacional de Saúde, tem como finalidade o estudo de pro-
blemas de biologia humana e particularmente de higiene e
nosologia do Brasil, devendo para este fim realizar inquéritos, pes-
quisas e estudos sobre as condições da saúde, sobre a epidemiologia
das doenças existentes no país e seus métodos de profilaxia e trata-
mento. (Brasil, 1942: 360)

As atividades de pesquisa ganharam novo arranjo interno e passa-
ram a ser organizadas em divisões, e não mais em seções. Ainda que,
segundo os cientistas, o trabalho continuasse a ser feito, na prática, de
forma independente de rótulos formais – fossem eles referentes à nature-
za das atividades (pesquisa ou produção) ou relativos a campos discipli-
nares –, a medida vinha reforçar a antiga disposição de Carlos Chagas de
imprimir maior organicidade e formalidade às áreas de pesquisa. Foram
criadas as divisões de Bacteriologia e Imunologia, Vírus, Zoologia Médi-
ca, Fisiologia e Endocrinologia, Química e Farmacologia, Patologia,
Higiene e Estudo de Endemias. Esta última incorporou as atividades do
Sege e sua direção coube a Aristides Marques da Cunha, chefe da antiga
Seção de Protozoologia.

Continuando a funcionar no hospital, que recebeu então o nome
de Evandro Chagas (atual Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/
Fiocruz), a Divisão de Estudo das Endemias (DEE) tinha como objetivos:
realizar estudos sobre “as doenças endêmicas e endemo-epidêmicas que
grassam no país”, especialmente destinados à profilaxia e ao tratamento;
organizar e manter, para tal fim, centros regionais de pesquisa, por si
mesma ou em colaboração com outros órgãos técnico-científicos, especi-
almente o DNS; “colaborar na confecção do mapa nosográfico brasilei-
ro”; e, no âmbito do Hospital Evandro Chagas, realizar estudos clínicos
e terapêuticos (Brasil, 1942, artigo 14). A DEE era composta pelas seções
de Epidemiologia e de Inquéritos e Trabalhos de Campo, cujas chefias
couberam respectivamente a Octavio de Magalhães e a Emmanuel Dias.
Desde a morte de Evandro Chagas, o filho de Ezequiel Dias, que era
muito amigo e havia sido colega de Carlos Chagas Filho na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ), vinha se destacando à frente do
Sege, respondendo pelo expediente do serviço na ausência de Chagas
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Filho.62 A DEE receberia de Aragão grande atenção, como espaço privi-
legiado para produzir conhecimentos voltados às necessidades sanitárias
do país.

Ainda que a associação com a saúde pública fosse uma expectativa
imposta pelas instâncias superiores às quais o IOC estava subordinado, o
fato é que circunstâncias históricas muito particulares neste início da
gestão de Aragão possibilitaram que tal diretriz se concretizasse, num
período que, como assinala Benchimol (2001), foi de prestígio e de pros-
peridade para Manguinhos.63 Tais circunstâncias diziam respeito funda-
mentalmente às novas e crescentes demandas que passaram a ser apresen-
tadas ao IOC, tanto pela expansão do aparato sanitário estatal quanto,
sobretudo, pelas expectativas que a experiência da guerra trazia para
instituições de ciência biomédica como Manguinhos.

Com os compromissos assumidos pelo Brasil para o fornecimento
de materiais estratégicos aos Aliados e a entrada oficial do país no confli-
to (em 22 de agosto de 1942), o IOC tornou-se uma das instituições a
servir ao esforço de guerra. Tal situação teve um impacto decisivo sobre
a pauta de atividades do instituto e também sobre sua imagem pública,
como instituição a serviço dos ‘mais elevados’ interesses da nação, tendo
em vista seu desenvolvimento social e a defesa de sua soberania. Tal ima-
gem ganhava proeminência no contexto ideológico do Estado Novo.

Manguinhos viu-se diante da necessidade de intensificar substanti-
vamente a fabricação de produtos biológicos – como soros, vacinas e
quimioterápicos –, para atender às requisições das Forças Armadas, dos
serviços públicos de saúde federais, estaduais e municipais, e para for-
mar estoques que servissem às autoridades militares e civis em quaisquer
eventualidades. A escassez de materiais e de equipamentos importados e
a alta generalizada nos preços, provocadas pela situação mundial, exigi-
am a ampliação do setor produtivo de Manguinhos em termos quantita-
tivos e em relação à pauta de produtos fabricados.64 Reportando-se à
então criada Comissão de Segurança Nacional do MES, Aragão listou,
em setembro de 1942, as múltiplas atividades pelas quais o IOC poderia
colaborar ao “aparelhamento de guerra e à defesa do País”.65     Entre os
itens cuja produção já vinha sendo intensificada, e poderia sê-lo ainda
mais, de modo que garantisse quantidades suficientes para atender a
quaisquer solicitações do DNS e das Forças Armadas, citou: soros contra
tétano, gangrena, peste, difteria, disenteria, infecções estreptocócicas,
pneumonia e meningite; anatoxinas tetânica e diftérica; óleos de
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chalmoogra e de sapucainha, para tratamento da lepra; vacinas antitífica,
antipestosa, antipiógena, antiestafilocócica, antiestreptocócica e
antivariólica.66 Entre os produtos que ainda estavam em estudo e que
eram “de extrema utilidade para a defesa nacional”, destacavam-se o plasma
humano,67 a vitamina A concentrada, “de tão grande utilidade para os
aviadores e soldados que tenham que realizar esforços especiais”,68 a vaci-
na antidisentérica e a penicilina.

No que diz respeito às necessidades imediatas em vista do esforço
de guerra, Aragão salientava, naquele momento, as contribuições da
Divisão de Patologia, com estudos sobre técnicas de cirurgia asséptica; da
Divisão de Química e Farmacologia, por suas investigações sobre proble-
mas técnicos relativos à preparação de diversos produtos e de medicamen-
tos; da Divisão de Vírus, pelas pesquisas e ensaios necessários ao desenvol-
vimento de uma vacina contra a gripe; e das divisões de Zoologia Médica e
de Estudo de Endemias, pelo estudo das doenças transmitidas por insetos.
Mesmo nas áreas de pesquisa não diretamente associadas à perspectiva de
aplicação, como a fisiologia, Aragão destacava trabalhos que poderiam se
mostrar relevantes no contexto da guerra, como, por exemplo, o estudo
sobre os distúrbios do labirinto, “de importância para as reações com que
se defrontam os aviadores em seus arrojados mergulhos”.69

Além daqueles diversos produtos, outros seriam fabricados em
Manguinhos nos anos subseqüentes, como as vacinas contra a gripe e
contra o cólera, ambas produzidas a partir de 1944, e produtos para
diagnóstico, como soros aglutinantes e antígenos para serem usados em
reações sorológicas para sífilis, tuberculose e lepra, a serem fornecidos
aos serviços nacionais respectivos.70 Ao mesmo tempo, havia o empenho
em desenvolver novos produtos profiláticos, como vacinas contra o sa-
rampo, o tifo exantemático e a leishmaniose cutânea.71 Outro setor que se
desenvolveu particularmente neste período foi o de prestação de serviços
de análises e de fiscalização de medicamentos e produtos diversos, pela
então criada Seção de Ensaios Biológicos e Controle, da Divisão de Quí-
mica e Farmacologia, para atender a requisições do Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina, do DNS. Entre os objetivos destes exames, es-
tavam o licenciamento de produtos biológicos para venda, sobretudo vi-
taminas e hormônios, e a concessão de pareceres sobre pedidos de paten-
tes.72 A criação dos serviços nacionais do MES também intensificou as
demandas por outros serviços tradicionalmente prestados pelo IOC, como
exames histopatológicos e autópsias, para diagnóstico de diversas doenças
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(requisitados, principalmente, pelos serviços nacionais de Lepra e Tu-
berculose), e exames de animais e insetos para atestar sua não contamina-
ção por microorganismos patogênicos, como solicitado pelo Serviço Na-
cional da Peste (IOC, 1945).

A grande vitrine da contribuição do IOC às necessidades sanitá-
rias nacionais e às ‘causas patrióticas’ do momento foi a produção de
penicilina. Aragão decidiu, logo em 1942, iniciar o preparo do produ-
to em Manguinhos.73 Com verbas especiais do governo e doações do
Banco do Brasil, montou-se, em 1944, uma instalação completa, ainda
que pequena, totalmente aparelhada para o complicado processo de
sua fabricação. A penicilina preparada no IOC era utilizada para trata-
mento de pneumonias, otites, mastoidites, erisipelas, antrazes,
furunculoses, infecções puerperais, complicações blenorrágicas, can-
cros sifilíticos e bouba, uma doença endêmica causada por um treponema
bastante semelhante ao da sífilis e cuja crescente incidência no Nordeste
passou a chamar a atenção das autoridades sanitárias naquele período.
Em 1944, Aragão comemorou o sucesso da iniciativa: “(...) nossa insta-
lação tem agradado muito aos técnicos americanos em Penicilina e já
está servindo de modelo a outras que estão sendo planejadas no Brasil
e na Argentina. (...) esperamos que nossa produção no próximo ano
seja dez a vinte vezes maior” (IOC, 1945: 17).74

O produto era fornecido gratuitamente a hospitais civis e milita-
res, à Legião Brasileira de Assistência, a clínicas no Rio de Janeiro e
mesmo a “pessoas de poucos recursos” (IOC, 1946: 16). Era também
exportado para países sul-americanos e para Portugal e Espanha. Além
disso, o IOC realizou estudos que mostravam que o medicamento pode-
ria ser administrado em doses menores do que habitualmente preconiza-
do por autores estrangeiros, o que significava uma economia preciosa,
em se tratando de produção dispendiosa e escassa naquelas circunstânci-
as. Esta nova metodologia foi ensaiada, sobretudo nos trabalhos do posto
aplicado do IOC em Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro, para o comba-
te à bouba. Além da penicilina, outros antibióticos seriam, a partir de
1945, estudados e produzidos no instituto (IOC, 1945, 1946).75

No amplo rol de demandas apresentadas ao IOC neste período,
constavam solicitações diretamente referidas à política social e ao projeto
de modernização econômica do Estado varguista. Foi o caso dos estudos
desenvolvidos pela Divisão de Higiene, a respeito das condições de vida
e de trabalho nas minas do Rio Grande do Sul, a pedido do Ministério
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do Trabalho, Indústria e Comércio, e das pesquisas da então criada Se-
ção de Hidrobiologia sobre a fauna e a flora marinha, tendo em vista
estabelecer métodos de criação de animais rentáveis do ponto de vista
comercial e servir à crescente indústria da pesca no Brasil (IOC, 1945).76

O engajamento da instituição no esforço de guerra constituiu, por
sua vez, uma ótima oportunidade para obter, junto ao governo, melhores
condições físicas e materiais para a instituição. Desde maio de 1942, Aragão
já utilizava este argumento para pleitear benfeitorias, como a criação de
novas instalações e a remodelação das já existentes, a aquisição de novos
equipamentos, o reforço no fornecimento de insumos para pesquisa e
produção, a contratação de pessoal técnico e melhorias nas condições de
trabalho. Além disso, reivindicava autonomia para movimentar as ver-
bas, “evitando delongas muito prejudiciais aos serviços, em momentos de
premência como o atual”. Segundo dizia,

É preciso agora, mais do que nunca, ser atendida sua situação
material para que ainda melhor venha a servir ao Brasil (...). Há em
Manguinhos (...) uma necessidade urgente de renovação e remo-
delação de muita coisa que se acha desproporcionada para o seu
desenvolvimento atual e as suas crescentes atividades futuras.77

O aumento substantivo da produção, em termos quantitativos e no
que se refere à sua pauta, imprimia ao IOC o reforço não apenas da
utilidade social de suas atividades, mas também de seu valor comercial/
econômico. Isso seria utilizado por Aragão como um poderoso argumen-
to para reivindicar benefícios materiais para a instituição. Numa contabi-
lidade repetida nos relatórios dos anos subseqüentes, o diretor ressaltou
que, caso os soros e as vacinas produzidos por Manguinhos em 1942
fossem postos à venda, isso geraria uma renda equivalente a mais da
metade da verba orçamentária que o governo lhe destinara para custear
todos os seus serviços.78

A conjuntura internacional da guerra e da reorganização das es-
truturas sanitárias federais no Brasil, neste início dos anos 1940, consti-
tuiu um contexto favorável para que Manguinhos encontrasse um novo
rumo em sua relação com a saúde pública não apenas pelas demandas
imediatas e pontuais. A perspectiva de Aragão foi aproveitar tais circuns-
tâncias a fim de tornar esta relação bem mais ampla do que uma vinculação
pragmática de fornecimento de produtos e serviços. Vislumbrava-se uma
nova forma de associar a ciência feita em Manguinhos aos interesses de



318

um projeto nacional. A via preferencial para isso seriam novos investi-
mentos no tema que melhor representava a tradição de Oswaldo Cruz e
de Carlos Chagas: as endemias do interior do país.

Uma Nova Agenda para o
Saneamento do Interior

A perspectiva de novos recursos terapêuticos e profiláticos contra
as doenças infecciosas – na ordem do dia tanto para as agências sanitárias
e os organismos governamentais envolvidos com a guerra quanto para as
instituições de pesquisa biomédica – foi fundamental para a decisão de
Aragão de conferir centralidade às investigações sobre as doenças
endêmicas do país. Ao sintetizar, perante o ministro da Educação e Saú-
de, os meios pelos quais o IOC responderia “a uma larga cooperação nos
trabalhos relacionados com a defesa nacional”, ele indicou justamente
este outro sentido pelo qual a guerra impunha novos caminhos ao IOC,
para além do fornecimento de produtos e serviços:

Este imperativo está indicando, ao Instituto Oswaldo Cruz, o
rumo a seguir, na esfera de sua ação, que é o de se aparelhar, desde
já, nas mais eficientes condições, para fornecer à população e às
suas classes armadas os produtos profiláticos e curativos de uso
humano e intensificar seus trabalhos e pesquisas no sentido de
esclarecer os problemas nosológicos brasileiros.79

Com base nesta orientação, foram criados, no âmbito da DEE, pos-
tos aplicados para estudar e para combater doenças específicas em distin-
tas regiões do país, como a bouba, a esquistossomose, o bócio endêmico,
a leishmaniose e a doença de Chagas. Tais enfermidades não haviam sido
contempladas com a criação de serviços nacionais no MES. Aragão bus-
cava, assim, investir em áreas que não constituíam objeto de ações siste-
máticas do Estado.

Em 1943, em Catende, Pernambuco, foi criado um posto para es-
tudo e ensaio de métodos de controle da esquistossomose, sob a coorde-
nação de Geth Jansen. A doença, transmitida por caramujos, era de grande
prevalência no Nordeste e começava a se alastrar pelo país, no rastro das
crescentes migrações, oriundas, sobretudo, daquela região, em direção
ao Sul e Sudeste.80     No mesmo ano, foi criado o Centro de Estudos e
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Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC) em Bambuí, sob a direção de
Emmanuel Dias, foco da análise nos próximos capítulos (IOC, 1945).
Também em Minas, o IOC realizaria pesquisas sistemáticas, em Conse-
lheiro Lafayette, sobre o bócio endêmico, implementando ações de
profilaxia baseadas na adição de iodo ao sal e a outros alimentos consu-
midos pela população.81 No início de 1945, os estudos sobre a bouba
deram origem a um posto especial em Rio Bonito, estado do Rio de
Janeiro, sob a coordenação de Felipe Nery Guimarães, que se destacaria,
além dos estudos clínicos, pelo uso da penicilina para tratamento da
doença (IOC, 1946). Dias, Jansen e Guimarães haviam trabalhado no
Sege. Outras “moléstias que grassam nas zonas rurais e sertões brasilei-
ros” seriam objeto de investigações na DEE, como a ancilostomose, a
leishmaniose, o fogo selvagem e o tifo exantemático.82 Estes postos
reeditavam o movimento de interiorização da pesquisa preconizado pelo
Sege, num contexto que reforçava o caráter aplicado das pesquisas sobre
as endemias rurais. O objetivo era, sobretudo, estabelecer procedimen-
tos para sua profilaxia, a ser implementada por campanhas do MES.
Recriava-se, assim, uma agenda em prol do saneamento do Brasil.

Luiz Antonio de Castro-Santos (1985: 210) considera que o proces-
so de nation-building iniciado em 1930 teria levado a um “esvaziamento
definitivo da ideologia de redenção dos sertões” e inviabilizado a conti-
nuidade do movimento sanitarista, “sob o peso crescente da burocratização
das atividades de saúde durante a vigência do ‘Estado administrativo’ de
Vargas”. Para o autor, Vargas deslocou o projeto de construção da nacio-
nalidade para a fronteira, de modo que poupasse o novo regime do
enfrentamento com as oligarquias do grande sertão. Pode-se argumentar,
entretanto, que ainda que em termos ideológicos o discurso do sanea-
mento não tivesse mais a intensidade com que se manifestara na década
de 1910, as novas estruturas administravas da saúde pública brasileira
proporcionaram justamente a criação de condições institucionais e polí-
ticas concretas para a viabilização e o aprofundamento do projeto sanita-
rista. Além disso, este ganhava nova força simbólica mediante os signifi-
cados que, a partir da Segunda Guerra Mundial, vinham sendo conferi-
dos à relação entre saúde e desenvolvimento. Segundo Hochman (2001)
e Fonseca (2007), um dos sentidos em que se pode afirmar uma continui-
dade entre a reforma sanitária promovida pela gestão de Capanema no
MES e a agenda do movimento sanitarista da Primeira República foi a
orientação pela qual se conferia à política de saúde pública um caráter de



320

construção da nacionalidade.83 A mesma afirmação pode ser feita em re-
lação à perspectiva de Evandro Chagas e Henrique Aragão, na medida
em que buscava reconfigurar a associação entre combate às endemias
rurais e desenvolvimento nacional como diretriz prioritária de
Manguinhos. Contudo, a possibilidade de identificar, entre estes distin-
tos projetos, uma proximidade substantiva ou continuidade – em termos
das orientações tomadas e dos princípios e valores que os legitimavam –
implica que sejam percebidas as maneiras pelas quais este projeto de
retomar as bandeiras do sanitarismo nas décadas de 1930 e 1940 foi
ressignificado nas condições históricas específicas desta nova
temporalidade. Se as bandeiras do movimento pelo saneamento rural
persistiram no pós-1930, cabe observar em que medida seus elementos
discursivos essenciais – o tema do interior, de sua articulação com o
progresso/desenvolvimento nacional e, conseqüentemente, do papel das
endemias rurais como obstáculo a este desenvolvimento – assumiram novos
contornos numa sociedade que passava por importantes transformações.

Um primeiro e fundamental aspecto a ser considerado em relação
aos novos significados atribuídos ao mundo rural neste período é que,
embora os projetos de desenvolvimento no pós-1930 se direcionassem
para a construção de um Brasil essencialmente industrial e urbano, em
contraponto ao modelo agrário-exportador das oligarquias rurais, o se-
tor agropecuário não ficou relegado a um segundo plano no novo arran-
jo da economia brasileira. Segundo Tamás Szmrecsányi (1995), ele assu-
miu importância estratégica, até como forma de garantir a viabilidade do
processo de industrialização e urbanização. Na transição para um novo
padrão de acumulação da economia brasileira, um dos grandes desafios
era fazer com que a produção agropecuária deixasse de atender apenas
às exportações e ao autoconsumo e se tornasse capaz de suprir as deman-
das do mercado consumidor interno, que cresciam à medida que se ex-
pandiam a população urbana e as necessidades de um parque industrial
em progressiva diversificação. Entre as demandas deste mercado inter-
no, estava o fornecimento de gêneros alimentícios a baixo preço, funda-
mental para manter sob controle os custos de reprodução da força de
trabalho urbana.

Os próprios interesses do projeto industrialista, portanto, pressu-
punham dotar a economia rural de condições e investimentos para o au-
mento de sua produtividade. Isso implicava não apenas a mudança dos
padrões produtivos (como a introdução de novas culturas e processos téc-
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nicos de produção), mas também a fixação do homem no campo, de ma-
neira a conter o êxodo rural decorrente das migrações internas, intensifi-
cadas pelos limites que a Constituição Federal de 1934 impôs à imigração
estrangeira e, sobretudo, pelo processo de expansão urbano-industrial.84

O deslocamento dos trabalhadores rurais para as cidades, além de produ-
zir esvaziamento na capacidade produtiva do setor agropecuário, era mo-
tivo de preocupação, na medida em que poderia introduzir problemas
nestes novos pólos do desenvolvimento, como a disseminação de favelas,
da mendicância e de doenças. Como afirma Gomes (1982: 163), os poderes
públicos começaram a atentar para o fato de que “a solução do problema
da cidade residia na solução do problema do campo”.

A preocupação com a produtividade do trabalho rural era dada
por motivos econômicos, mas também dizia respeito aos horizontes ideo-
lógicos do período, sobretudo pelo valor conferido à noção de trabalho
como viga-mestra da nova ordem criada em 1930. De acordo com Gomes
(1982, 1988, 1999), embora a ênfase recaísse sobre o trabalho urbano, em
função do próprio direcionamento assumido pelo processo de moderni-
zação do período, a preocupação com a produtividade do trabalho rural
também estava presente, na medida em que se afirmava que a riqueza
nacional dependia de uma vigorosa conquista do campo e do aumento
de sua produtividade.

Ainda que a extensão da legislação social ao campo permanecesse
como promessa, a ‘marcha para o oeste’ implementada por Vargas, destina-
da a expandir as fronteiras agrícolas, a ocupar os vazios territoriais do país
e a promover a exploração racional da terra, foi uma das formas de se
encaminhar, pelo menos como projeto, a incorporação do interior e do
setor agropecuário a esta grande ‘cruzada’ de valorização do trabalho e da
produtividade nacional. Neste processo, o tema do saneamento rural apre-
sentava-se como meta relevante para a política de povoamento.85 No con-
texto histórico-social de Minas Gerais, no qual o Sege e o CEPMC inscre-
viam seus esforços de pesquisa e de combate à doença de Chagas, as condi-
ções também eram particularmente favoráveis à perspectiva do saneamento
como condição para o desenvolvimento social e econômico.
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Combatendo Endemias em Minas Gerais:
as preocupações com a superação
do atraso econômico

Se a afirmação da importância do estudo e do combate da doença
de Chagas e outras endemias rurais se beneficiava dos valores e significa-
dos conferidos, no âmbito do projeto de modernização do país, ao tema
da produtividade do trabalho rural, este era um assunto particularmente
em evidência em Minas Gerais. O estado, tradicionalmente conhecido
por sua ‘vocação agrícola’, vivia o desafio de adequar-se à transição para
uma ordem urbano-industrial. Como mostram Otavio Dulci (1992, 1999)
e Maria Eliza Linhares Borges (1997), a estagnação econômica do estado
e os meios para sua recuperação econômica preocupavam as elites minei-
ras e eram hegemônicos na agenda política estadual.86

Um fator considerado determinante da desestruturação da agri-
cultura mineira era o intenso êxodo que, especialmente a partir da déca-
da de 1920, produzia o que então se qualificou como uma verdadeira
‘diáspora’ dos operários agrícolas mineiros (Borges, 1997). Com a inten-
sificação das migrações internas, estes trabalhadores eram atraídos  para
as cidades e as indústrias, não apenas dentro do estado, mas principal-
mente em outras regiões do país.87 Além do interesse econômico, a fixa-
ção da mão-de-obra nas fazendas mineiras assumia também importância
política, na medida em que a mobilidade dos trabalhadores favorecia o
questionamento das normas que regiam as relações tradicionais de domi-
nação no campo e a perda do controle sobre a força de trabalho. Além
disso, migração dos trabalhadores rurais significava perda de votos e
enfraquecimento do poder local das elites agrárias. Quando este desloca-
mento levava os eleitores para outros estados, o risco era para o próprio
poder de barganha das elites mineiras no cenário nacional, já que um
dos fatores do peso político de Minas na federação, desde a Primeira
República, era o fato de ser o estado mais populoso do país (Borges,
1997).

A perspectiva, surgida no final da década de 1920 e intensificada a
partir da década de 1930, de que o estado deveria rever sua estrutura
agroexportadora e ter um projeto de industrialização focado, sobretudo,
na siderurgia, adequando-se ao movimento nacional de construção de uma
ordem urbano-industrial, não significou o deslocamento dos interesses e
das preocupações quanto à superação dos problemas da economia agrária.
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Seguindo a tendência nacional, os próprios grupos envolvidos na cria-
ção de uma nova vocação industrial para Minas reconheciam a necessida-
de de modernização da produção agropecuária, de modo a gerar capi-
tais que viabilizassem os investimentos na indústria. Assim, as tradicio-
nais elites agrárias mineiras buscaram redefinir suas relações com o novo
arranjo político-econômico firmado a partir de 1930, de modo a garantir
a continuidade de seu poder e seus privilégios.

O modelo de modernização implementado pelo governo de Bene-
dito Valladares (1933-1945) – que significou o avanço do poder estatal
como agente privilegiado para o planejamento da modernização – preco-
nizava que o pré-requisito fundamental para um programa de superação
do atraso e de industrialização era a modernização da agricultura. Isso
se daria, principalmente, por meio da policultura, a fim de diminuir a
dependência da produção cafeeira e de promover o abastecimento do
mercado consumidor interno. Sob a atuação de Israel Pinheiro como
secretário de Agricultura (1933-1942), firmou-se a idéia de que seria jus-
tamente mediante novos investimentos em sua tradicional vocação agrí-
cola que Minas assumiria proeminência no processo de industrialização
nacional. Como ‘celeiro do Brasil’, seria o grande fornecedor de gêneros
básicos para o mercado interno nacional (Borges, 1997).

Contudo, apesar dos esforços de Valladares em promover a recu-
peração econômica, o estado enfrentava, no início da década de 1940,
uma crise generalizada, amplificada diante do crescimento de São Paulo
e da expansão das fronteiras agrícolas rumo ao Paraná e a Goiás, o que
contribuía para intensificar o processo de     migração (Diniz, 2002). Neste
cenário, as elites mineiras tornavam-se particularmente sensíveis a proje-
tos que pretendessem promover melhorias nas condições de vida e de
trabalho, como o combate a endemias que significassem prejuízos à pro-
dutividade rural, sobretudo nas regiões mais promissoras do ponto de
vista econômico. O interesse norte-americano pelas matérias-primas bra-
sileiras estratégicas às operações de guerra – entre as quais os minérios a
serem explorados nas jazidas daquele estado – constituía um elemento
a mais a impulsionar a perspectiva de modernização em Minas e, conse-
qüentemente, a gerar interesse por medidas sanitárias tidas como necessá-
rias a esta modernização. Apesar de terem perdido para o Rio de Janeiro
a Companhia Siderúrgica Nacional, os mineiros foram contemplados com
a criação, em 1942, da Companhia Vale do Rio Doce. A fim de garantir
condições sanitárias para a instalação da nova empresa e para a renovação
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da Estrada de Ferro Vitória-Minas, o Serviço Especial de Saúde Pública
(Sesp), criado em agosto daquele ano mediante acordo entre os governos
brasileiro e norte-americano, encarregou-se do saneamento da região por
meio do combate à malária e da implantação de postos de saúde. No ano
seguinte, o Sesp daria início ao Programa da Mica, igualmente com o
objetivo de criar uma infra-estrutura sanitária básica nas regiões produto-
ras de mica e quartzo em Minas e em Goiás (Campos, 2006).

Esta particular centralidade atribuída ao tema da produtividade
do trabalho – tanto no cenário nacional como no caso mineiro, em parti-
cular – conferia à articulação entre saúde e desenvolvimento nacional
uma nova força discursiva e política, além de novas potencialidades para
que tal bandeira se transformasse em ações concretas por parte do Estado
brasileiro.     Foi neste contexto que o Sege deu início às pesquisas sobre a
doença de Chagas no estado em que ela fora descoberta, que levariam à
criação, em novembro de 1943, em Bambuí, do CEPMC, responsável
por nova fase no processo de construção e legitimação daquela enfermi-
dade.

Os elementos históricos apresentados neste capítulo, articulando
dimensões relativas aos cenários internacional e nacional e ao ambiente
específico de Manguinhos, constituem mais do que um pano de fundo
para esta trajetória, focalizada nos próximos capítulos. Eles nos forne-
cem chaves importantes para compreendermos como os processos sociais
em curso – sobretudo os valores e significados que temas como ciência,
saúde e desenvolvimento assumiam no imaginário político-cultural da
época – influenciaram as ações dos cientistas, seja como condições de
possibilidade, seja como elementos discursivamente utilizados por eles
para legitimarem seus próprios projetos.

Notas
1 Ambos os cientistas, em especial Vasconcellos, haviam sido antagonistas de Chagas

por ocasião da polêmica sobre a tripanossomíase americana entre 1919 e 1923. Fon-
tes, segundo Chagas Filho, foi uma das lideranças do grupo que se opunha a seu pai
em Manguinhos e, no terreno da política, havia se aliado a Belisário Penna na oposi-
ção a Chagas durante a Revolução de 1930 (Chagas Filho, 1987, fita 17, lado b).

2 Para mais detalhes sobre a organização do Ministério da Educação e Saúde Pública
(Mesp) a partir de 1930 e sobre sua reestruturação a partir da Reforma Capanema,
ver Fonseca (2007).
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3 Fontes, Antonio Cardoso. Relatório dos serviços executados pelo Instituto Oswaldo
Cruz no exercício de 1936, p. XXI. Fundo Instituto Oswaldo Cruz, Seção Serviço
de Administração, Série Administração Geral (doravante FIOC/SSA/SAG), caixa
26, maço 4. Este arquivo encontra-se sob a guarda da COC/Fiocruz.

4 Este argumento foi formulado e desenvolvido no âmbito do projeto “Entre o
básico e o aplicado: práticas e tradições de pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz
(1935-1970)”, realizado na COC/Fiocruz entre 2000 e 2002 sob a coordenação de
Luiz Otávio Ferreira, do qual participei juntamente com Nara Azevedo e Wanda
Hamilton.

5 ‘Projeto de desenvolvimento’ é aqui considerado no sentido mais amplo de progra-
ma geral de modernização, uma vez que, até o pós-guerra, as políticas de desenvol-
vimento no Brasil ainda não se constituíam como um plano acabado, baseado em
metas e em mecanismos de financiamento, de controle e de coordenação formal-
mente estabelecidos (Corsi, 2000; Leopoldi, 2003).

6 Sobre a política de saúde na Era Vargas, ver Hochman e Fonseca (1999, 2000),
Hochman (2001), Fonseca (2007) e Campos (2006).

7 A preocupação do Estado em expandir os serviços de saúde em todo o país expres-
sou-se num intenso processo de interiorização que imprimiu aos médicos sanitaristas
uma identidade que, de acordo com o depoimento de um destes médicos, Celso
Arcoverde, era a de profissionais “longe do asfalto e do ar-condicionado” (apud
Fonseca, 2007: 171). Sobre a saúde pública pós-1930, ver também Hochman e
Fonseca (1999, 2000) e Hochman (2001).

8 João de Barros Barreto (1890-1956) nasceu no Rio de Janeiro e formou-se pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) em 1912. Em 1914, tornou-se
inspetor sanitário da Diretoria de Higiene do Estado do Rio de Janeiro, passando
a atuar na Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) no ano seguinte. Com a criação
dos serviços federais de profilaxia rural em 1918, passou a organizar e a dirigir
postos sanitários e obras de saneamento em áreas suburbanas da cidade do Rio de
Janeiro e em vários estados brasileiros. Com bolsa de estudos da Fundação Rockefeller,
realizou cursos na Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health e na
Harvard School of Public Health (1924-1925). Teve destacada atuação no campo
da higiene industrial e foi um dos pioneiros na institucionalização da medicina do
trabalho no país. Foi eleito membro da Academia Nacional de Medicina (ANM) em
1925. De 1925 a 1936, foi professor da cadeira de higiene da FMRJ. Em 1936,
tornou-se professor catedrático de higiene da Faculdade de Ciências Médicas.
Entre 1926 e 1929, foi assistente de Clementino Fraga, diretor do Departamento
Nacional de Saúde Pública (DNSP). Como diretor do Departamento Nacional de
Saúde (DNS), nos períodos de 1937 a 1939 e de 1941 a 1945, comandou a reorga-
nização dos serviços sanitários brasileiros, em sintonia com as diretrizes do processo
mais geral de reforma do Estado (Hochman, 2007a).

9 Ao reforçar a separação política e institucional entre saúde pública e assistência
médica, que havia se desenhado ao longo dos anos 1920, o governo Vargas instituiu
dois formatos distintos para a prestação de serviços de saúde relativos aos dois
ministérios então criados, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC)
e o Mesp. Assim, à medida que a assistência médica ficaria a cargo da estrutura
previdenciária montada por Vargas em torno de categorias funcionais específicas e
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regulada pelo MTIC, ao Mesp caberiam ações de saúde pública de caráter
universalista, referidas aos interesses de clientelas mais amplas, que não haviam sido
incluídas no processo de regulação estatal da força de trabalho. Ver Hochman e
Fonseca (1999), Hochman (2001) e Fonseca (2007).

10 Como indica Fonseca (2007: 150-151), a proposta “foi uma das mais importantes
inovações institucionais promovidas pela reforma do Mesp, para os propósitos de
expansão dos órgãos federais de saúde”. Para uma descrição da estrutura
organizacional assumida pela saúde pública durante o Estado Novo, ver Barreto
(1942).

11 Esta formação era feita em cursos de especialização oferecidos pelo Instituto de
Higiene (embrião da atual Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo), pelo Curso de Medicina Pública da FMRJ (embrião do Curso Especial de
Higiene e Saúde Pública, dirigido pelo IOC nesta escola) e por instituições norte-
americanas, como a Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health e a
Fundação Rockefeller (Castro-Santos & Faria, 2006).

12 O projeto de reorganização do Mesp foi apresentado ao Congresso Nacional em 15
de dezembro de 1935 (Brasil, 1935).

13 Sobre a Reforma Capanema e o debate sobre o Insp no que concerne ao ensino
especializado em saúde pública, ver Castro-Santos e Faria (2006).

14 A posição de Rodrigues foi compartilhada por Ernani Agrícola, médico do DNS, em
parecer criticando o caráter burocrático e corporativo que o Insp iria assumir se fosse
efetivamente instalado no formato proposto pela Comissão de Saúde Pública. Afir-
mava que seria preferível a criação no IOC de algumas seções para estudos, inquéritos
e pesquisas sobre temas de interesse prático para a saúde, principalmente as endemias
rurais. Parecer de Ernani Agrícola encaminhado ao ministro Gustavo Capanema, em
15 de janeiro de 1937. Arquivo Gustavo Capanema,     Série Ministério da Educação e
Saúde/Saúde e Serviço Social (doravante AGC/SMES/SSS), GC h 1935.05.27. Este
arquivo encontra-se sob a guarda do CPDOC/ Fundação Getulio Vargas

15 Fontes, Antonio Cardoso. Bases para a remodelação de Manguinhos. Fundo Carlos
Chagas Filho (em organização). Este arquivo encontra-se sob a guarda da COC/
Fiocruz.

16 Fontes, Antonio Cardoso. Relatório dos serviços executados pelo Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) durante o exercício de 1936, p. XXI. FIOC/SSA/SAG, caixa 26, maço 4.

17 Carta de João de Barros Barreto a Gustavo Capanema. Rio de Janeiro, 1º de junho
de 1937. AGC, GC h 1935.02.19, rolo 59, fotograma 101; grifos meus.

18 Parecer do ministro da Educação e Saúde na questão da autonomia financeira do
IOC. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937. Fundo Carlos Chagas Filho (em
organização).

19 O artigo 140 da Constituição Federal de 1934 atribuía à União a responsabilidade
pela organização de um “Serviço Nacional de combate às grandes endemias”. Esta
diretriz, reafirmada no decorrer dos debates em torno da Reforma Capanema, foi
incorporada à lei que a sancionou, em 1937, mediante o artigo 65 (Fonseca, 2007:
156, 169).

20 As informações sobre o Sege apresentadas nesta seção foram colhidas nos seguintes
documentos: Relatórios do Serviço de Estudo das Grandes Endemias, apresentados
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em 1936, 1937 e 1938; Ofício de Evandro Chagas ao ministro da Educação e Saúde
Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938; Serviço de Estudo das
Grandes Endemias – Exposição ao Sr. ministro da Educação e Saúde, destinada a
modificar o orçamento para o Serviço em 1940. Rio de Janeiro, 9 de novembro de
1939; Chagas Filho, Carlos. Exposição sobre o Serviço de Estudo das Grandes
Endemias. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940; Carlos Chagas Júnior [sic],
Serviço de Estudos das Grandes Endemias e a obra de Evandro Chagas. AGC/
SMES/SSS, GC h 1935.05.27; Relatório das atividades do Sege, encaminhado por
Carlos Chagas Filho ao diretor do IOC. Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941.
Fundo Carlos Chagas Filho (em organização).

21 Ofício de Evandro Chagas ao ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938. AGC/ SMES/SSS, GC h 1935.05.27.

22 No Ceará, os pesquisadores encontraram barbeiros infectados com o Trypanosoma
cruzi e sinais clínicos da tripanossomíase americana. Chagas, Evandro; Cruz, Walter
Oswaldo. “Inquérito preliminar sobre algumas endemias do Nordeste”, 1938. AGC/
SMES/SSS, GC h 1935.05.27. Para uma lista das expedições realizadas pelo Sege entre
1936 e 1941, ver: Ofício encaminhado por Carlos Chagas Filho ao diretor do IOC,
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1941. Fundo Carlos Chagas Filho (em organização).

23 As constantes viagens feitas pelos pesquisadores associados ao Sege proporciona-
ram abundante material de pesquisa (insetos, parasitos, plantas, animais, amostras
de sangue etc.) para várias seções do IOC, como as de protozoologia, entomologia
e helmintologia, viabilizando linhas de pesquisa que não tinham necessariamente
objetivos médicos e aplicados. O Sege patrocinou pesquisadores daquelas seções
para que realizassem viagens de investigação e, além de seus objetivos específicos de
estudo, coletassem materiais de interesse ao serviço, como possíveis transmissores
ou animais reservatórios de doenças. Tais viagens foram fundamentais para formar
e/ou enriquecer as célebres coleções científicas do IOC. Ver Fundo Instituto Oswaldo
Cruz: inventário dos documentos das coleções científicas. Este fundo encontra-se
sob a guarda da COC/Fiocruz.

24 Ofício de Evandro Chagas ao ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema,
em 19 de agosto de 1940. AGC/SMES/SSS, GC h 1935.05.27.

25 “Instituto Oswaldo Cruz”, s/n, [1936]. Fundo Evandro Chagas (doravante FEC),
grupo: vida pessoal; atividade: relações familiares e de sociabilidade (livro de recor-
tes de jornais, p. 55). Esta associação com a tradição sanitarista de Manguinhos foi
um traço marcante na forma com que o Sege era apresentado também perante o
grande público, como bem expressa o título desta reportagem: “Continuador de
uma das glórias da Medicina Brasileira. A ação saneadora do professor Evandro
Chagas no sertão – Importantes inquéritos nosológicos no vale do Amazonas, no
Nordeste e no pantanal de Mato-Grosso” (Correio da Noite, março de 1940). FEC,
grupo: vida pessoal; atividade: relações familiares e de sociabilidade (livro de recor-
tes de jornais, p. 96-97)

26 Serviço de Estudo das Grandes Endemias. Exposição ao Sr. ministro da Educação
e Saúde, destinada a modificar o orçamento para o serviço em 1940. Rio de Janeiro,
9 de novembro de 1939. AGC, GC 35.05.27.

27 Plano para os trabalhos de cooperação do Serviço de Estudo das Grandes Endemias
com os Estados. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1939. AGC/SMES/SSS, GC h
1935.05.27.
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28 Evandro Chagas pretendia que o Sege, além dos serviços especiais de epidemiologia,
zoologia, hospital, patologia e entomologia, e dos serviços gerais (como biblioteca,
biotério etc.), que funcionavam no Hospital de Manguinhos, fosse composto de
‘divisões’ referentes às regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro, às quais estariam
vinculados os institutos criados nos estados. Nos estados em que não fosse possível
estabelecer um instituto, seriam organizados laboratórios nas principais cidades,
sob a responsabilidade das respectivas divisões. Ver organograma em: Serviço de
Estudo das Grandes Endemias. Exposição ao Sr. ministro da Educação e Saúde
destinada a modificar o orçamento para o serviço em 1940. Rio de Janeiro, de 9 de
novembro de 1939. Para um relato dos acordos e das tentativas de cooperação
realizados por Evandro desde o início do serviço, ver: Plano para os trabalhos
de cooperação do Serviço de Estudo das Grandes Endemias com os Estados. Rio de
Janeiro, 11 de novembro de 1939. AGC/SMES/SSS, GC h 1935.05.27.

29 O Ibed foi criado em 1907 como filial do IOC em Belo Horizonte para abrigar as
investigações de Ezequiel Dias, transferido àquela cidade para tratamento de saúde,
como muitos outros médicos e pesquisadores atraídos pelo clima, considerado
benéfico à cura da tuberculose. Transformando-se rapidamente num importante
centro de ciências biomédicas e biológicas da cidade, o pequeno posto do IOC
desenvolvia pesquisas sobre os principais temas de saúde pública em Minas Gerais
(como o escorpionismo), fabricava produtos imunobiológicos requeridos pelo Es-
tado, como a linfa antivariólica, e antídotos contra o veneno de escorpiões e de
serpentes, além de realizar exames microbiológicos para atender à população.
A cooperação e o intercâmbio com a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte
(FMBH), de cuja criação Ezequiel Dias participou em 1911, formaram uma carac-
terística marcante da instituição. Procurando reproduzir o modelo de pesquisa
científica da matriz, Dias permaneceu à sua frente até falecer, em 1922. O Ibed
ficou vinculado a Manguinhos até 1936, quando, em função da medida federal que
proibia o IOC de ter filiais regionais, passou a ser administrado pelo estado de
Minas Gerais. Em 1941, foi denominado Instituto Químico e Biológico de Minas
Gerais. Ainda assim, continuaria sendo conhecido como Instituto Ezequiel Dias.
A instituição constitui a atual Fundação Ezequiel Dias (Benchimol, 1990a; Klein &
Thielen, 2003; Starling, Germano & Marques, 2007).

30 “Doenças regionais no Brasil” (1936). FEC; grupo: vida pessoal; atividade: relações
familiares e de sociabilidade (livro de recortes de jornais, v. VII, p. 47).

31 Em seu depoimento, Paraense (1987-1989, fita 12), pesquisador do Sege, conta
que Capanema teria convidado Evandro várias vezes para assumir a direção de
Manguinhos.

32 Para o ano de 1940, por exemplo, o orçamento do Sege compreendia: verba espe-
cial do governo federal para as pesquisas sobre as grandes endemias no país,
400:000$000; Guilherme Guinle, 96:000$000; Fundação Rockefeller, 75:000$000;
estado do Pará, 200:000$000; verba orçamentária ordinária do IOC, 189:000$000;
total, 960:000$000. Ofício de Evandro Chagas ao ministro da Educação e Saúde
Gustavo Capanema. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1940. AGC/SMES/SSS, GC
h1935.05.27.

33 Na época em que foi combater a malária em Itatinga, São Paulo, Carlos Chagas
conheceu Eduardo Guinle (pai de Guilherme) e Cândido Gafrée, sócios da Com-
panhia Docas de Santos, que havia requisitado providências contra a doença. Como
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mostra Gisele Sanglard (2008), foi a partir deste episódio que a família Guinle
passou a se dedicar ao mecenato científico e à filantropia, investindo, por exemplo,
no laboratório privado de fisiologia dos irmãos Ozório de Almeida, importantes
nomes da ciência biomédica brasileira, e na manutenção e construção de hospitais.
O depoimento de Wladimir Lobato Paraense é revelador de como as relações
pessoais e familiares mantidas pela família Chagas foram determinantes para a
experiência do Sege: “Um filho de Carlos Chagas vai onde quer. Ele [Evandro]
procurou o Guinle, e este lhe deu uma verba, de mais ou menos 240 contos de réis.
Nesse tempo, isso dava para se trabalhar bem. Mesmo que o instituto desse esse
recurso, não se ia poder fazer as coisas do mesmo jeito, por causa da burocracia. O
dinheiro do Guinle era para fazer o que precisasse fazer, era direto na mão. Não
havia burocracia nenhuma. (...) A secretária do Evandro recebia todo mês o dinhei-
ro direto da secretária do Guinle” (Paraense, 1987-1989, fita 13, lado A).

34 Segundo o projeto de Evandro Chagas, o orçamento da nova instituição seria, para
1941, de 2.335.800$000, cerca de duas vezes e meia maior do que o orçamento do
Sege em 1940. Ofício de Evandro Chagas para o ministro da Educação e Saúde. Rio
de Janeiro, 19 de agosto de 1940. AGC/SMES/SSS, GC 35.05.27.

35 As idéias de ‘antiparasito’ e de ‘antidoença’, segundo Nájera (1994), devem-se ao
fato de que, no primeiro caso, as intervenções preconizadas visavam, em última
instância, a eliminar o parasito da malária e, no segundo paradigma, o principal
objetivo era elevar os níveis de saúde da população, num sentido mais amplo. A
nosso ver, entretanto, estas designações mais confundem do que sintetizam as
interessantes formulações de Nájera.

36 Worboys (1997) opõe-se à visão de que a teoria dos germes teria conduzido a uma
visão de saúde reducionista, em que as circunstâncias socioeconômicas e políticas
seriam irrelevantes para a prática médica. Segundo ele, a metáfora da ‘semente’ e
do ‘solo’ (ou seja, que o germe somente ‘floresce’ em condições favoráveis), recor-
rente ao final do século XIX, expressou a vinculação entre a visão bacteriológica e
uma concepção de saúde que articulava múltiplos fatores relativos ao ambiente, à
economia e à constituição individual.

37 Randall Packard e Peter Brown (Packard & Brown, 1997; Brown, 1997), valendo-se de
uma perspectiva antropológica, afirmam que esta forma de conceber o papel da saúde
na promoção do desenvolvimento econômico-social deve ser vista como uma espécie
de modelo cultural, uma ferramenta cognitiva que os membros de uma sociedade
usam para pensá-la. No caso do modelo ‘malária bloqueia o desenvolvimento’, ao
analisar a campanha implementada pela Fundação Rockefeller na Sardenha a
partir de 1946, Brown chama a atenção para a necessidade de analisar como tal
concepção foi sendo historicamente construída valendo-se de maneiras específicas
de se atribuir sentido tanto ao conceito de malária quanto ao de desenvolvimento.

38 A designação de “abordagem centrada no vetor”, utilizada por Packard e Gadelha
(1994: 197), sintetiza os principais elementos das formulações de Farley (2004),
Nájera (1994) e Packard e Brown (1997) sobre este modelo que concebe as inter-
venções sanitárias como pré-requisito para o desenvolvimento.

39 O principal representante desta escola foi Angelo Celli que, na década de 1910,
afirmava ser a malária uma doença social resultante da exploração e das péssimas
condições de vida dos operários e camponeses. Para ele, de nada adiantaria comba-



330

ter mosquitos enquanto persistissem os interesses políticos e econômicos que deter-
minavam tal exploração. O conflito entre os italianos e os que preconizavam o
combate ao vetor, especialmente os malariologistas e entomologistas norte-america-
nos e britânicos, levaria à fundação da Comissão de Malária da Liga das Nações, no
início da década de 1920 (Packard & Gadelha, 1994). Sobre a malária na Itália, ver
Snowden (2006).

40 Em 1914, a Fundação Rockefeller começou a delinear um plano mundial de com-
bate à febre amarela. Nesta ocasião, William Gorgas (que havia liderado as campa-
nhas de Cuba e para a abertura do canal do Panamá) argumentou em favor da
erradicação mundial da doença, fundamentado na teoria dos ‘focos-chave’, segun-
do a qual deveriam ser eliminadas as condições de procriação do vetor nos centros
endêmicos que constituíssem ‘sementeiras’ de epidemias. A erradicação da febre
amarela (juntamente com a ancilostomose) foi um dos principais objetivos da
Rockefeller no Brasil, na sua primeira fase de atuação, a partir de 1916. Em 1923,
um acordo de cooperação com o governo brasileiro formalizou a responsabilidade
conjunta do DNSP e do International Health Board (IHB) para a eliminação do
Aedes aegypti das cidades litorâneas do Norte e Nordeste. As ações foram marcadas,
contudo, por conflitos entre os norte-americanos e os sanitaristas brasileiros quan-
to à eficácia da metodologia antilarvária e à teoria dos focos-chave. A grande epide-
mia na capital federal, em 1928, intensificou as críticas às fragilidades do programa
e derrubou a crença de que a erradicação seria uma tarefa simples. Em 1930, a
direção da campanha foi assumida por Fred Soper, que a reestruturou completa-
mente. Com total liberdade de gerenciamento e lançando mão de um esquema
fortemente militarizado e disciplinado, ele dedicou-se a mapear a extensão da
doença em todo o país. A comprovação, em 1932, de que havia uma forma silvestre
da febre amarela e de que o A. aegypti não era o único transmissor exigiu uma
revisão em sua epidemiologia. Em 1933, verificou-se ser possível eliminar o vetor
nas áreas urbanas e, a partir daí, a meta passou a ser o índice larvário zero. Em 1938,
tal resultado parecia ter sido alcançado nas cidades brasileiras mais importantes, e
Soper propôs um programa continental de erradicação, projeto que seria estimu-
lado pelo sucesso contra o Anopheles gambiae em 1940. Naquele     ano, o combate à
febre amarela no Brasil foi transferido da Rockefeller para o Serviço Nacional de
Febre Amarela, do MES. O uso do DDT, na década de 1940, impulsionaria as ações
contra o mosquito e, em 1947, a Repartição Sanitária Pan-Americana, dirigida por
Soper, aprovou um plano para a erradicação continental do A. aegypti. Em 1950,
a campanha no Brasil alcançou seu auge e vários estados foram declarados livres
desta espécie vetora. Em 1958, o Brasil e outros países do continente consideraram
erradicado este mosquito transmissor da febre amarela de seus territórios
(Benchimol, 2001).

41 Ainda não se utilizavam inseticidas de ação residual, que seriam desenvolvidos
somente a partir da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, eram usados, sobre-
tudo, produtos à base de piretro.

42 Em outubro de 1941, o encontro de mosquitos mortos em aviões norte-americanos
vindos da África para Natal, seguido da identificação de exemplares vivos do
A. gambiae na região da base naval desta cidade, provocou preocupações quanto à
reinfestação e ao retorno da epidemia. A ação do Serviço Nacional de Malária, em
1943, evitou que isso acontecesse (Campos, 1999).
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43 Em 1944 e 1945, Soper repetiria a experiência combatendo o A. gambiae no Egito
(Farley, 2004).

44 “Da primeira vacina aplicada no braço do recruta até a graxa com que ele besunta
seu rosto antes de juntar-se à tropa de ataque, o soldado norte-americano está
vestido, equipado, armado, mantido confortável, seco e em bom estado de saúde,
tudo graças a muitos produtos químicos (...) Na história da guerra moderna, há,
no front químico, muito mais além de gás venenoso” – Tradução livre.

45 O termo ‘bala mágica’ foi cunhado pelo alemão Paul Ehrlich para designar os
quimioterápicos que produzia para combater agentes infecciosos específicos, como
o Salvarsan, usado a partir de 1910, contra o causador da sífilis (Porter, R., 1999).
Em 1940, a Warner Bros. produziu um filme chamado Dr. Ehrlich’s magic bullet,
popularizando o termo, no contexto da guerra, como expressão da confiança
vivida na época em relação ao desenvolvimento de novos recursos terapêuticos e
profiláticos contra as doenças infectocontagiosas.

46 Desde a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e países europeus buscavam
desenvolver antimaláricos sintéticos que viessem a substituir a quinina. Ver Poser e
Bruyn (1999).

47 Os britânicos estimaram em duzentos mil os casos de malária entre as Forças
Aliadas na campanha da Sicília, uma perda em capacidade de luta equivalente a
duas divisões de infantaria (Farley, 2004: 134).

48 Até 1944, todo o trabalho com o DDT nos Estados Unidos foi mantido em sigilo sob
os auspícios do Comitê de Pesquisa Médica, do Office of Scientific Research and
Development (Stapleton, 1998; Farley, 2004).

49 “o mundo ansiava – ingenuamente, como se perceberia depois – por um mundo
livre de doenças” – Tradução livre.

50 Ao noticiar a participação de Evandro Chagas num congresso científico em Wa-
shington, o Correio da Manhã (1940a: 3) afirmou: “(...) o interesse principal da
assembléia se concentrou na aplicação, em larga escala, de inseticidas para o comba-
te ao mosquito nos domicílios. Foi essa a primeira vez em que, na América, se deu
uma demonstração da eficiência do processo e melhor se fundamentou a doutrina
sustentada por Carlos Chagas, em 1905, de que a malária é uma infecção essencial-
mente domiciliar e que a base da campanha contra ela reside no combate ao trans-
missor no interior da habitação”.

51 Sobre a conferência em que abordou o assunto, na FMBH, ver Folha de Minas
(1940).

52 A comissão era formada por Barros Barreto, diretor do DNS; Ernani Agrícola,
diretor da Divisão de Saúde Pública do DNS; e por Evandro Chagas (Correio da
Manhã, 1940b). Cecilio Romaña, que estava na Amazônia na ocasião realizando
pesquisas em colaboração com o Sege, comentou: “Yo vi cómo el presidente Vargas
era arrastado pela palabra de Chagas hacia la realización de ese programa”. [“Eu vi
como o presidente Vargas era arrastado pela palavra de Chagas na direção da
realização desse programa” – Tradução livre].     Romaña, Cecilio. “En memoria del
Dr. Evandro Chagas”. Catedra y Clinica, (Buenos Aires, 1940: 521-522, texto escri-
to em 10 de novembro de 1940). Fundo Carlos Chagas Filho (em organização).
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53 Carlos Chagas Filho (1910-2000) formou-se pela FMRJ em 1931 e, em 1935,
tornou-se livre-docente da cadeira de física biológica desta escola. Neste mesmo
ano, efetivou-se como pesquisador do IOC. Dois anos depois, passou a dedicar-se à
organização do laboratório de biofísica (que, em 1945, se transformaria no Institu-
to de Biofísica), da Faculdade Nacional de Medicina da então criada Universidade
do Brasil. Por imposição da lei de desacumulação de cargos, deixou suas atividades
em Manguinhos, permanecendo na universidade. Teve uma destacada carreira
científica, assumindo, entre outros cargos, a direção do Setor de Pesquisas Biológi-
cas do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), entre 1951 e 1954, e a presidência
da Academia Brasileira de Ciências, entre 1964 e 1966. Foi delegado permanente
do Brasil na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e presidente da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano (Chagas
Filho, 1987). Para uma autobiografia, ver Chagas Filho (2000).

54 Além de prosseguir nos estudos que o serviço vinha desenvolvendo sobre a doença
de Chagas em Minas Gerais, cabe destacar, na atuação de Chagas Filho à frente do
Sege, o acordo estabelecido entre o Instituto de Patologia Experimental do Norte
(Ipen) e a 2ª Delegacia Federal de Saúde, com o objetivo de concretizar o plano de
combate à malária no vale do Amazonas, idealizado por Evandro Chagas pouco
antes de seu falecimento. Carta de Carlos Chagas Filho a Antonio Cardoso Fontes.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941. FIOC/SSA/SAG, caixa 10.1, maço 4, pasta 1;
Carlos Chagas Junior [sic], Serviço de Estudos das Grandes Endemias e a obra de
Evandro Chagas, AGC/SMES/SSS, GC h 1935.05.27.

55 Chagas Filho, Carlos. Novas diretrizes da pesquisa científica. Exposição de motivos
apresentada ao Sr. ministro da Educação e Saúde. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1941. AGC/SMES/SSS, GC 1935.05.27.

56 Chagas Filho, Carlos. Novas diretrizes da pesquisa científica. Exposição de motivos
apresentada ao Sr. ministro da Educação e Saúde. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de
1941. AGC/SMES/SSS, GC 1935.05.27. A transformação nas ciências biológicas na
época, segundo Chagas Filho, dizia respeito basicamente à passagem de uma biolo-
gia calcada na morfologia para uma biologia fundamentada pelos conhecimentos
bioquímicos e, conseqüentemente, pelo recurso a metodologias físicas e biofísicas.
Estes eram os princípios que, na ocasião, ele tentava implementar no laboratório de
biofísica da Universidade do Brasil.

57 Aragão assumiu interinamente a direção do IOC em janeiro de 1942, em virtude
de viagens realizadas por Cardoso Fontes, e foi efetivado no cargo em julho daquele
ano, por causa do agravamento das condições de saúde de seu antecessor. Ver
relatório de atividades do IOC relativo ao ano de 1942 em: Ofício de Henrique
Aragão a João de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1943. Fundo
IOC, Seção Direção, Cópias de Ofícios (doravante FIOC/SD/CO), ofício n. 66.

58 Ofício de João de Barros Barreto a Antonio Cardoso Fontes. Rio de Janeiro, 22 de
setembro de 1941. FIOC/SSA/SAG, caixa 10.1, maço 4, pasta 1.

59 Foram 12 os serviços nacionais de saúde estabelecidos por esta reforma no DNS,
cada um contando com uma estrutura administrativa específica: Serviço Nacional
de Febre Amarela (criado no ano anterior), Serviço Nacional de Tuberculose,
Serviço Nacional de Peste, Serviço Nacional do Câncer, Serviço Nacional de Lepra,
Serviço Nacional de Malária, Serviço Nacional de Doenças Mentais, Serviço Nacio-
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nal de Educação Sanitária, Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina, Serviço
Nacional de Saúde dos Portos, Serviço Nacional de Bio-Estatística, Serviço Nacio-
nal de Águas e Esgotos. Ver Barreto (1942).

60 Embora a autora se refira, com mais ênfase, à política de assistência médica
previdenciária, terreno de maior visibilidade da política sanitária sob a gestão de
Capanema, suas formulações contemplam todas as iniciativas voltadas para garan-
tir melhores condições de vida e bem-estar, numa concepção geral de saúde como
capital para o desenvolvimento nacional (Gomes, 1982, 1988).

61 Sobre Henrique Aragão, ver Guimarães (1955).
62 O fato de Dias não ter sido contemplado com a direção da Divisão de Estudo das

Endemias (DEE), conforme expectativa de Chagas Filho, gerou constrangimento
entre este e Aragão. Justificando suas opções, o diretor do IOC afirmou que o caso
era de natureza puramente administrativa e que reservara para Dias uma posição
de grande prestígio. Nos anos subseqüentes, Dias assumiria, de fato, grande proje-
ção na DEE, sobretudo em razão de seus trabalhos no posto criado para estudar a
doença de Chagas em Bambuí. Carta n. 63 de H. Aragão a Carlos Chagas Filho. Rio
de Janeiro, 14 de outubro de 1942. Fundo Instituto Oswaldo Cruz, Seção Direção,
Cópias de Cartas (doravante FIOC/SD/CC).

63 Sobre a gestão de Aragão no IOC, ver Benchimol (2001: 86-96).
64 Para uma lista dos produtos fabricados em Manguinhos, com as respectivas quan-

tidades produzidas nas décadas de 1930 e 1940, ver Benchimol (2001: 92-95).
65 Ofício de Henrique Aragão a Raul Leitão da Cunha. Rio de Janeiro, 8 de setembro

de 1942. FIOC/SD/CO, ofício 635.
66 Ofício de Henrique Aragão a Raul Leitão da Cunha. Rio de Janeiro, 8 de setembro

de 1942. FIOC/SD/CO, ofício 635. Ver também: Ofício de Henrique Aragão a João
de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1943, p.2. FIOC/SD/CO, ofício
66. A sapucainha era uma planta brasileira usada para substituir o óleo de
chalmoogra, de difícil importação naquele momento, no tratamento da lepra. Para
um quadro comparativo da produção do IOC entre 1941 e 1945, ver Instituto
Oswaldo Cruz (1946: 58).

67 Ao longo de 1942, estabeleceu-se uma técnica mais econômica para a preparação do
plasma seco, que poderia assim ser fabricado em grande escala a qualquer momen-
to que fosse solicitado pelas autoridades militares. Em 1945, com equipamentos
fornecidos pelo Ministério da Guerra, Manguinhos passaria a preparar o produto
para uso do Exército brasileiro. Ofício de Henrique Aragão a João de Barros
Barreto. Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n.66, p.2;
Instituto Oswaldo Cruz (1946: 27).

68 O IOC desenvolveu estudos sobre dosagens de vitamina A nos óleos de cação,
visando substituir o de fígado de bacalhau, em função das dificuldades de impor-
tação do momento. Os estudos sobre vitaminas extraídas de animais e vegetais
brasileiros constituíam uma área de particular interesse comercial na agenda de
pesquisa do IOC nesta época. Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n. 66, p. 9.

69 Ofício de Henrique Aragão a Raul Leitão da Cunha. Rio de Janeiro, 8 de setembro
de 1942. FIOC/SD/CO, ofício n. 635, p. 5.
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70 Desenvolvida em parceria com a Fundação Rockefeller, a prefeitura do Distrito
Federal e a Cooperativa Nacional de Avicultura, a vacina contra a gripe foi testada
num surto ocorrido no Rio de Janeiro em 1945, tendo sido fornecida aos serviços
de saúde pública, ministérios da Guerra, da Aeronáutica e da Agricultura, Banco
do Brasil, prefeitura do Distrito Federal e diversas instituições civis. Ver IOC (1945:
20); Ofício de Henrique Aragão a Clemente Mariani Bittencourt (encaminhando
relatório de atividades no decurso de 1946), Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1947.
FIOC/SD/CO, ofício n. 121. A tuberculose e a lepra eram objetos de grande preo-
cupação e prioridade por parte dos serviços públicos de saúde brasileiros, tendo
constado entre os principais temas da I Conferência Nacional de Saúde, em 1941
(Hochman & Fonseca, 2000).

71 Ver Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 23 de
janeiro de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n.66.

72 Já em 1942, Aragão reivindicava aumento no número de funcionários e instalações
destinadas a estas atividades de rotina. Nos anos seguintes, passou a manifestar descon-
tentamento com o peso que tais serviços assumiam no IOC, comprometendo excessi-
vamente o tempo dos técnicos das diversas divisões, “com certo prejuízo para suas
pesquisas”. Segundo ele, cabia ao DNS retirar tal atribuição de Manguinhos e criar um
órgão especialmente dedicado a tais objetivos. Instituto Oswaldo Cruz (1945: 28).

73 Em 1943, para atender a fins militares, a penicilina já era produzida em grande
escala pela indústria privada em convênio com o governo norte-americano. Contu-
do, a exportação do produto era proibida. Somente em 1945 sua venda foi liberada
(Benchimol, 2001).

74 A cultura do Penicilum era feita na Divisão de Microbiologia e Imunologia e os
trabalhos de extração, concentração, purificação e secagem da penicilina na Divisão
de Química. Em 1942, o IOC produziu 2.500 ampolas do produto ainda em
estado bruto. Dois anos depois, o fornecimento subiu para 67 mil ampolas de
penicilina purificada injetável e 21 mil ampolas do produto em estado bruto. Em
1945, a produção iria dobrar em relação às quantidades fabricadas no ano anterior,
atingindo cerca de 150 mil ampolas do produto injetável e 20 mil do produto
bruto, quantidades que seriam mantidas no ano seguinte, quando o IOC receberia
a visita de Flemming e Florey, para conhecer as instalações para preparo do produ-
to. Ver: Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto, Rio de Janeiro, 23 de
janeiro de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n.66; Instituto Oswaldo Cruz (1945, 1946);
Ofício de Henrique Aragão a Clemente Mariani Bittencourt, Rio de Janeiro, 29 de
janeiro de 1947. FIOC/SD/CO, ofício 121, p. 10.

75 Ver: Ofício de Henrique Aragão a Clemente Mariani Bittencourt, Rio de Janeiro,
29 de janeiro de 1947. FIOC/SD/CO, ofício 121, p. 10. Apesar do sucesso na
fabricação da penicilina e outros quimioterápicos, o IOC não teve condições de
manter a produção no pós-guerra, em função do grande desenvolvimento então
assumido pela indústria farmacêutica (Benchimol, 2001).

76 Ver: Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 23 de
janeiro de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n.66, p. 15.

77 Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 12 de maio de
1942, p. 3. FIOC/SD/CO, ofício n. 278, p. 3-4. Aragão encaminhou, anexo a este
ofício, texto de exposição a ser encaminhado a Capanema a respeito dos principais



335

problemas do IOC e suas considerações sobre como superá-los. Entre as principais
obras e melhorias a serem feitas na instituição, citava a ampliação do Hospital Evandro
Chagas, “para ampliação dos seus serviços e estudos de moléstias infectuosas” (Ofício
n. 278, 7).     Em setembro, Aragão solicitou ao MES uma ‘verba de guerra’ de 2 mil
contos, que, em apenas um ano, segundo ele, seria compensada pelo fornecimento
de “produtos destinados ao Departamento Nacional de saúde e às Forças Armadas
do país”. Ofício de Henrique Aragão a Raul Leitão da Cunha. Rio de Janeiro, 8 de
setembro de 1942, FIOC/SD/CO, ofício n. 635, p. 4. Em termos de melhorias nas
condições de trabalho, Aragão chegou a solicitar ao MES que fossem sanadas as
dificuldades de transporte enfrentadas pelos técnicos mediante um ônibus especial
que os levasse do centro da cidade a Manguinhos. Ofício de H. Aragão a Heitor de
Farias, presidente da Comissão de Eficiência do Ministério da Educação e Saúde. Rio
de Janeiro, 10 de setembro de 1942. FIOC/SD/CO, ofício n. 644.

78 Ofício de Henrique Aragão a João de Barros Barreto. Rio de Janeiro, 23 de janeiro
de 1943. FIOC/SD/CO, ofício n.66, p. 2.

79 Ofício de Henrique Aragão a Gustavo Capanema. Rio de Janeiro, 12 de maio de
1942. FIOC/SD/CO, ofício n. 278, p. 1; grifos meus.

80 Criado em convênio com a Divisão de Organização Sanitária do MES, o posto seria
transferido definitivamente para este serviço em 1946, embora a DEE continuasse
a desenvolver trabalhos sobre a endemia (IOC, 1945). Ofício de Henrique Aragão
para Clemente Mariani Bittencourt, Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1947. FIOC/
SD/CO, ofício n. 121, p. 20.

81 Desde 1939, o pesquisador Álvaro Lobo Leite estudava a doença nesta cidade, onde
montou, em 1940, com apoio da prefeitura, um pequeno serviço de prevenção
entre a população escolar. Ver Lobo Leite (1943). Em 1945, seria feito um acordo
com a Fundação Brasil Central (criada em 1943 pelo governo Vargas com o objeti-
vo de promover a chamada ‘marcha para o oeste’) para que seus técnicos
implementassem, sob a orientação do IOC, a aplicação em larga escala deste méto-
do profilático e terapêutico, já utilizado em outros países. Ver IOC (1946).

82 Ofício de Henrique Aragão a Clemente Mariani Bittencourt. Rio de Janeiro, 29 de
janeiro de 1947. FIOC/SD/CO, ofício 121, p. 20.

83 Fonseca (2007: 29) afirma que a política pública de saúde no governo Vargas
também constituiu um instrumento de construção da nacionalidade, sem o ‘deslo-
camento’ indicado por Castro-Santos. “A bandeira do saneamento foi incorporada
e reelaborada no projeto político-ideológico do governo e, independente da exis-
tência ou não de mobilização social, ela atendeu ao governo federal em seu interesse
de garantir presença no interior do país (...)”.

84 Sobre as modificações na dinâmica populacional brasileira a partir de 1930, ver
Patarra (1995).

85 Segundo Vargas (1938: 31), os espaços despovoados do país “não atingiram o
necessário clima renovador pela falta de densidade da população e pela ausência de
toda uma série de medidas elementares, cuja execução figura no programa
de Governo e nos propósitos da administração, destacando-se dentre elas o sanea-
mento, a educação e os transportes. No dia em que dispuserem todos desses ele-
mentos, os espaços vazios se povoarão. Teremos densidade demográfica e desenvol-
vimento industrial”.
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86 Para uma análise dos processos de modernização/desenvolvimento em Minas Ge-
rais, sob várias perspectivas, ver Gomes (2005).

87 Conforme dados do Censo de 1940, os migrantes para a região Sul provinham
sobretudo de Minas Gerais. Naquele ano, 12% da população mineira vivia fora do
estado. A partir de então, esta tendência se aprofundaria, e, entre 1940 e 1970,
Minas Gerais seria o único estado brasileiro a sofrer decréscimo, em números
absolutos, da população rural (Patarra, 1995; Diniz, 2002).


