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Por ocasião do encerramento dos debates sobre a tripanossomíase
americana na Academia Nacional de Medicina (ANM), em 1923, Alfredo
Nascimento Silva afirmou que, de modo a resolver as incertezas que pai-
ravam sobre o tema, aquela era uma doença cujos casos deveriam ser
sistematicamente procurados pelos clínicos, municiados com os elemen-
tos técnicos necessários para diagnosticá-los. O problema, contudo, era
que, dentre os critérios clínicos estabelecidos por Chagas, alguns eram
objeto de fortes críticas e outros permaneciam sob o impacto das dúvidas
explicitadas na polêmica da Academia. Como num círculo vicioso, o es-
casso número de casos consensualmente reconhecidos como comprova-
dos enfraquecia a convicção sobre os enunciados clínicos definidores da
doença, mas, justamente para que esse número pudesse aumentar, era
fundamental que se impusesse algum grau de confiança em torno de
sinais clínicos passíveis de fazer os médicos suspeitarem de sua ocorrên-
cia e, pela localização do parasito ou pelo teste sorológico, completarem
o diagnóstico.

O fio para desatar este nó seria puxado justamente no país de onde
provieram os primeiros questionamentos à doença. Na década de 1930,
foram estabelecidos, na Argentina, não apenas um novo sinal para o di-
agnóstico clínico da fase aguda, mas também novas estratégias para que
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este sinal fosse disseminado como ‘pista’ daquilo que se pretendia encon-
trar. O estudo da doença no país vizinho, inscrito num projeto
institucional que chamava a atenção para a importância da patologia
regional argentina, impulsionou fortemente aqueles que, no Brasil, apre-
sentavam-se como os dois principais herdeiros, em vários sentidos, de
Carlos Chagas em Manguinhos. Evandro Chagas, seu filho mais velho, e
Emmanuel Dias, seu afilhado de batismo, ambos formados sob sua orien-
tação nas pesquisas em Lassance, seriam os principais responsáveis por
dar continuidade às investigações e por produzir as condições para um
consenso em torno daquela entidade nosológica, de modo a superar as
incertezas existentes sobre o assunto desde 1916, em especial depois do
confronto na ANM.

Novo Encontro com os Argentinos:
um sinal clínico para os médicos do interior

Em 1926, o médico argentino Salvador Mazza, professor de bacte-
riologia da Universidade de Buenos Aires, criou a Misión de Estudios
de Patología Regional Argentina (Mepra), como órgão vinculado àquela
universidade e com sede na cidade de Jujuy. O objetivo era desenvolver
estudos sobre os problemas sanitários do interior do país, sobretudo das
províncias do norte, tradicionalmente vistas como típicas do ‘atraso’ do
interior argentino. Mazza considerava imprescindível ultrapassar os li-
mites da capital e criar postos de pesquisa nas províncias, estabelecendo
uma cooperação direta com os profissionais locais, sobretudo os médicos
do interior, para quem os problemas da nosografia regional eram materi-
al de trabalho diário. Para isso, criou a Sociedad Argentina de Patología
Regional del Norte (SAPRN) que, sediada em Jujuy e com filiais nas
diversas províncias, promoveria o intercâmbio entre os colaboradores da
Mepra (Sierra-Iglesias, 1990; Zabala, 2007).1

Como assinalou Sandra Caponi (2002), desde a criação do Institu-
to Bacteriológico do Departamento Nacional de Higiene, em 1916, im-
pulsionou-se a preocupação dos médicos argentinos com o mapeamento
e o estudo das doenças e problemas sanitários típicos do país, em
contraposição a uma tendência, dominante até então, de privilegiar as
doenças já descritas e estudadas na Europa, em especial as que se faziam
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mais presentes na região de Buenos Aires. A iniciativa de Mazza pode ser
vista em consonância com este movimento. Se, no Brasil, o estudo das
endemias rurais havia sido a tradução local da medicina tropical euro-
péia sob as condições e os sentidos específicos do contexto e da ciência
nacional, o mesmo pode ser pensado em relação à idéia de ‘patologia
regional’, eixo do projeto médico-político de Mazza, em que a busca
pelas doenças ‘típicas’ do país assumia uma dimensão diretamente associ-
ada a uma dada percepção da identidade nacional argentina.2 Nos dois
países, tal diretriz expressou-se num movimento de ida ao interior, re-
presentado como ‘âmago’ da nação, em contraponto a um mundo urbano/
litorâneo ‘mimetizador’ da Europa.3 Em ambos os casos, ainda que com
especificidades, a doença de Chagas assumiu protagonismo como emble-
ma de uma ciência comprometida com o estudo da patologia rural/regio-
nal.

Na época de criação da Mepra, apesar de já ter ocorrido o primei-
ro registro da doença de Chagas na Argentina (Mülhens, 1924), ainda
havia muitas incertezas sobre a existência da enfermidade no país. Em
1926, Mazza diagnosticou o quinto caso da doença. No início da década
de 1930, os estudos clínicos e epidemiológicos intensificaram-se em vári-
as regiões da Argentina e novos casos começaram a ser detectados pela
Mepra (Mazza, 1949; Sierra-Iglesias, 1990; Zabala, 2007).

Em 1935, realizou-se, na cidade de Mendoza, a XIX Reunião da
Sociedad de Patología Regional Argentina, em homenagem a Carlos Cha-
gas, falecido no ano anterior.4 O encontro tinha como objetivo divulgar,
com especial ênfase, os progressos produzidos pela Mepra no estudo da
doença de Chagas. Entre os presentes, estavam Evandro Chagas e
Emmanuel Dias, convidados especiais. Na solenidade de inauguração,
com a presença do governador, ministros e autoridades diversas, o presi-
dente da Sociedade Médica de Mendoza deu as boas-vindas em nome dos
médicos da região, orgulhosos de serem os anfitriões deste tipo de evento
normalmente ocorrido nos grandes centros acadêmicos. Entre os elogios
a Chagas, o orador declarou: “(...) con verdadera clarividencia, descubrió
que lo que hasta entonces se titulaba bocio endémico, denominación que
obedecía a uno de los síntomas que suelen presentar los que padecen de
esa afección, era una enfermedad infecto contagiosa” (Gainza, 1935: 25).5

O médico de Mendoza utilizava para caracterizar o ‘grande feito’
do cientista brasileiro seu enunciado mais frágil, cerne das controvérsias
que haviam surgido justamente na Argentina. Sua percepção evidenciava
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a ‘encruzilhada’ em que se encontrava a pesquisa sobre a doença naquele
momento. Apesar de já ser reconhecido, sobretudo no Brasil, que a
tripanossomíase americana e o bócio endêmico eram entidades distintas,
para boa parte dos médicos que tinham ouvido falar do mal de Chagas
sua expressão clínica mais concreta ainda era o ‘papo’. Para Mazza, a
Mepra tinha como objetivo primordial levar àqueles médicos do interior,
que lidavam diariamente com as doenças regionais, os ‘verdadeiros’ co-
nhecimentos sobre tais problemas, de modo que pudessem auxiliar nas
pesquisas sobre os mesmos. Em seu discurso na ocasião, ele enfatizou que
o elemento indispensável para o trabalho dos investigadores da Mepra era

(...) la colaboración del médico de la región, especialmente del ru-
ral, obtenida mediante un estímulo de su tarea diaria, siempre ardua,
armándolo de los elementos de juicio para apreciar o sospechar la
verdadera naturaleza de procesos encubiertos por apariencias de
vulgares padecimientos que simulan entidades morbosas comunes.
(Mazza, 1935: 31)6

Se os cientistas pretendiam estudar as doenças do interior e de-
monstrar sua importância epidemiológica e social, era fundamental que
dispusessem de casos destas doenças, de preferência muitos casos. No
que concernia à tripanossomíase americana, estes constituiriam não ape-
nas material indispensável ao avanço das pesquisas, mas as principais
provas em favor da tese de que a doença, que muitos consideravam restri-
ta aos rincões de Minas Gerais, atingia, como afirmara Chagas, vastas
regiões do Brasil e de outros países do continente americano. Contudo,
para que os médicos do interior pudessem efetuar o diagnóstico destes
casos, precisavam dispor de elementos para distinguir, no emaranhado
de sintomas e queixas dos doentes, indícios que os levassem a suspeitar
que estavam diante de uma enfermidade específica. Ao examinarem os
indivíduos que os procuravam cotidianamente, deveriam ver não sim-
plesmente ‘doentes’, mas possíveis ‘casos’ de alguma doença. Era preciso
destacar das ‘aparências’, como dizia Mazza, a ‘verdadeira natureza’ da-
queles distúrbios. Cabia aos cientistas, portanto, ensinar os médicos a
‘verem’ as pistas daquilo que eles próprios estavam procurando.

Mazza (1935: 31) apresentou, naquela reunião, resultados impor-
tantes desta empreitada: 35 casos agudos de infecção pelo Trypanosoma
cruzi, identificados pela Mepra somente nos últimos meses que antecede-
ram ao encontro. Em tom de comemoração, declarou, na sessão de aber-
tura, que este número superava a cifra total dos casos demonstrados no
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país desde a descoberta de Chagas.7 À exceção de dois casos, todos os
demais haviam sido identificados mediante ‘fenômenos evidentes’ e rece-
beram o diagnóstico clínico antes da ‘demonstração microscópica’ (Mazza,
1935: 31). As questões que se colocavam, no entanto, eram: como garan-
tir que ‘fenômenos clínicos evidentes’     para os especialistas também o fos-
sem para os clínicos locais, muitos dos quais sequer tinham ouvido falar
da doença de Chagas? Como orientar estes clínicos em relação aos critérios
de diagnóstico que deveriam adotar? Quais sinais deveriam ser considera-
dos ‘pistas’ de uma doença cujo quadro clínico era tão controverso?

Chegamos então ao acontecimento que tornaria a reunião de
Mendoza um marco na história da doença de Chagas, a expressar já os
resultados da propalada associação com os médicos do interior: a descri-
ção, por Cecilio Romaña (1935), de um novo sinal clínico, de fácil e
imediata identificação, indicativo da fase aguda da infecção chagásica.
O jovem clínico da cidade de Resistência     era um dos colaboradores de
Mazza, que o enviara a Manguinhos, em 1934, para realizar estudos com
o próprio Chagas. Tratava-se da ‘conjuntivite esquizotripanósica unilate-
ral’, um inchaço das pálpebras superior e inferior do olho que, segundo
Romaña (1935), indicava a ‘porta de entrada’ da infecção, ao constituir
uma reação inflamatória à penetração do parasito na conjuntiva, median-
te as fezes contaminadas do barbeiro.8 O ‘sinal de Romana’ (Imagem 18)
– denominação proposta na ocasião por Emmanuel Dias e Evandro Cha-
gas – se tornaria fundamental para induzir, mediante a observação clíni-
ca, a suspeita diagnóstica de casos agudos da doença, cujas cifras aumen-
tariam vertiginosamente a partir de então.9 Em apenas três anos a partir
da publicação do trabalho de Romaña, a Mepra chegaria a trezentos ca-
sos da doença na Argentina, sendo a maioria identificada mediante o
“ojo en compota”.10 O entusiasmo foi sintetizado por Emmanuel Dias
(1939: 969): “O sinal de Romaña, permitindo à distância e num relance
a suspeita da moléstia de Chagas, tornou o diagnóstico de probabilidade
uma simples questão de propaganda, que não tardará a dar os seus frutos
onde quer que seja empreendida”.11

Para François Delaporte (2003), a descrição do sinal de Romaña
significou uma ‘reorganização epistemológica’ radical na definição da
doença descrita por Chagas e uma ruptura com o sistema médico que até
então a sustentava. O inchaço na face que, para Chagas, constituía o sinal
de uma desordem tireoidiana (mixedema) foi visto por Romaña como
‘porta de entrada’ da infecção. Esta diferença na percepção do mesmo
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fenômeno físico foi resultante, para o autor, de esquemas conceituais
totalmente diferentes. Chagas tinha por referência uma medicina experi-
mental calcada, por um lado, na relação entre microbiologia e
endocrinologia e, por outro, na protozoologia alemã de Schaudinn, que,
entre outros ‘equívocos’, assinala Delaporte, o impediu de aceitar a tese
do francês Emile Brumpt de que a transmissão do parasito se processava
não pela picada do barbeiro, mas pela contaminação com as fezes através
das mucosas, tese esta que foi fundamental para o raciocínio de Romaña.12

Já o médico argentino situava-se cognitiva e institucionalmente no terre-
no da medicina clínica, o que lhe permitiu um novo olhar sobre o qua-
dro sintomatológico.

Delaporte (2003: 113) argumenta que, ao proceder a esta
“reconversão” dos significados atribuídos ao sinal clínico mais evidente e
específico da fase aguda da doença, Romaña teria estabelecido as condi-
ções para que “emergisse”, pela primeira vez, o conceito de tripanossomíase
americana (ou seja, uma parasitose de dimensão continental). O conceito
médico de Chagas quanto à tireodite parasitária – pelo qual a doença era
essencialmente uma afecção tireoidiana – teria representado “um obstá-
culo à elucidação da natureza da tripanossomíase americana” (Delaporte,
2003: 72). Assim, segundo o autor, 1935 não foi a data de uma
“redescoberta”, como muitos (sobretudo o próprio Mazza) proclamaram,
mas “o momento no qual se diagnostica a tripanossomíase americana”
(Delaporte, 2003: 101).

A interpretação de Delaporte incorre no anacronismo ao tomar a
formulação de Romaña como base para o ‘verdadeiro’ conceito de
tripanossomíase americana, resultante da depuração de ‘obstáculos’ e
de ‘desvios’ antecedentes. É certo que houve, como cita o autor, um des-
locamento expressivo na conceituação daquela entidade nosológica,
decorrente, em sua perspectiva, da transformação nas ‘condições de pos-
sibilidade’ para a formulação dos enunciados. Contudo, do ponto de
vista de uma história social da ciência, a contribuição de Romaña e a
transformação que ele representou constituem o produto de um longo e
coletivo processo, estabelecido não como ‘depuração’, mas mediante uma
intricada composição de continuidades e descontinuidades entre enun-
ciados legítimos sob as circunstâncias próprias que os geraram. Nesse
sentido, Romaña não ‘fundou’ o conceito de tripanossomíase americana,
pois o que havia antes, apesar das diferenças, já era a tripanossomíase
americana ‘tal qual foi concebida por Chagas’, e enriquecida por vários
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outros investigadores que dedicaram-se a aspectos diversos da questão e,
por meio de relevantes contribuições, deram ao problema a configuração
que tinha à época em que Romana se debruçou sobre ele.13

Delaporte compreende a história da doença de Chagas como a his-
tória de um constructo epistemológico (das ‘condições de possibilidade’
para sua formulação), e indica, a partir de um certo arranjo assumido
por este constructo, desvios e aproximações no percurso que o antece-
deu. Ao meu ver, indissociável da dimensão cognitiva/experimental que
gerou as distintas configurações conceituais desta entidade nosológica
está a dimensão social e política pela qual ela foi produzida em contextos
históricos particulares, num exemplo emblemático da natureza
sociocognitiva dos fatos científicos.14 A despeito das mudanças conceituais
que separam a doença descrita por Chagas e o enquadramento que a ela
viria a ser conferido a partir da década de 1930, os significados que
assumiu como doença-símbolo de uma dada visão da nação e da relação
entre ciência, saúde pública e sociedade foi o fio que perpassou todo este
processo de construção e que, inclusive, propiciou o projeto que Mazza
concebeu para a Mepra. Romaña produziu conhecimentos que iriam
reorientar o desenho desta enfermidade não por ter se ‘desvencilhado’
do legado de Chagas, mas por estar inserido nesta trajetória, ao integrar
um projeto cuja diretriz era, justamente, superar as dúvidas e produzir
evidências sobre a existência da doença.15

A descrição e, principalmente, a divulgação do sinal de Romaña –
impulsionada, sobretudo, pelos brasileiros – foram um evento cognitivo
e social de grande impacto na trajetória da doença de Chagas, por propi-
ciar uma espécie de ‘conversão’ do olhar entre os que buscavam a enfer-
midade. Se antes o principal traço que materializava, no organismo hu-
mano, a imagem da doença era o ‘papo’, a partir de então aquilo que
usualmente seria classificado como uma conjuntivite, ou simplesmente
um olho inchado, passaria a ser visto como a pista por excelência da
‘doença do barbeiro’. Esta conversão dependia, entretanto, de que os cien-
tistas fossem capazes de convencer os médicos e a própria população das
regiões onde pudesse haver indícios da doença (como a presença de bar-
beiros ou de habitações passíveis de abrigá-los) não apenas a enxergar o
novo sinal, mas a atribuir-lhe este novo significado. Esta foi a grande tarefa
à qual se lançaram muitos pesquisadores em vários países, especialmente
no Brasil. As palavras de um médico do interior do Rio Grande do Sul,
que registrou em seu consultório um caso agudo de doença de Chagas,
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após ter lido, em trabalho de Emmanuel Dias, a respeito do significado do
‘olho inchado’, são emblemáticas da importância que este novo critério de
diagnóstico teve na descrição de novos casos da enfermidade:

No caso em estudo, a constatação do sinal de Romaña orientou
imediatamente o interrogatório, bem como o exame clínico e
laboratorial, no sentido da verdadeira etiologia. É evidente que os
demais sintomas (...) são típicos da tripanosomose americana e
concordantes com a descrição fundamental de Chagas. Não
obstante, na ausência do sinal de Romaña, seriam facilmente con-
fundidos com os de tantas enfermidades comuns às zonas rurais
porque, é óbvio, não se pode exigir de um clínico prático o tirocínio
e a intuição de um especialista, mormente quando os próprios
especialistas reconhecem o quanto a sintomatologia escassa de cer-
tos casos dificulta o diagnóstico. (Falcão, 1943: 181; grifos meus)

Outro aspecto importante do trabalho da Mepra foi impulsionar e
dar maior visibilidade a uma linha de pesquisa clínica que, aberta pelo
próprio Chagas e particularmente valorizada a partir de 1916, vinha se
desenvolvendo no Brasil, sobretudo com os trabalhos de Evandro Chagas:
os estudos sobre a forma cardíaca, que, como assinalado na revisão de
Yorke (1937), eram considerados uma via promissora para a elucidação
dos aspectos clínicos essenciais da doença. Em 1929, depois de observar
no hospital do IOC as investigações de Evandro Chagas, o cardiologista
argentino Rafael Bullrich divulgou em seu país os principais conheci-
mentos sobre esta forma clínica. Em 1934, Romaña descreveu os primeiros
casos de forma cardíaca fora do Brasil. Ao estudar as alterações cardía-
cas, sobretudo da fase aguda, o grupo de Mazza apresentou alguns traba-
lhos sobre o assunto na reunião de 1935, ano em que foi assinalado o
primeiro caso desta forma clínica na Venezuela.16

Os argentinos aderiam, assim, não apenas a uma linha de investiga-
ção, mas ao grande desafio posto desde os estudos de Carlos Chagas, que
vinha motivando seu filho e que seria um dos principais objetivos de
pesquisa do posto do IOC em Bambuí, ao longo da década de 1940.
Como transformar determinadas alterações cardíacas atribuídas à ação
do T. cruzi – já enunciadas por Chagas – em critérios indiscutíveis para
o diagnóstico clínico da tripanossomíase? Em outras palavras: como ga-
rantir que estas alterações, detectadas eletrocardiograficamente, fossem
reconhecidas consensualmente como ‘provas’ da ação patogênica do
T. cruzi e não sinais de outros tipos de cardiopatias?
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Se os pesquisadores haviam descrito os traços específicos que trans-
formavam o que poderia ser visto como simples conjuntivite numa
‘conjuntivite causada pela doença de Chagas’, no caso da forma cardíaca
o desafio era equivalente e mais complexo: como enxergar, em certos
traçados do eletrocardiograma (ECG), sinais de uma entidade clínica
particular? A detecção de alterações eletrocardiográficas não era sufici-
ente: era preciso que os cientistas produzissem um acordo sobre como
‘ler’ tais alterações, em termos de suas características, de sua freqüência e
das possibilidades de combinação entre elas. Era necessário estabelecer
um ‘padrão’, para definir o que seria um ‘caso típico’ de cardiopatia
chagásica. E, o mais importante, era preciso ensinar e convencer os mé-
dicos a reconhecê-lo e a aceitá-lo como tal.17

O trabalho da Mepra, ao divulgar os conhecimentos básicos sobre
a forma cardíaca da doença e as técnicas para seu estudo e diagnóstico
(e ao mesmo tempo aprofundar o estudo da questão nos novos casos que
identificava), contribuía para ampliar os conhecimentos e o interesse so-
bre o assunto, atraindo novos pesquisadores e, conseqüentemente, au-
mentando as possibilidades de que este caminho de pesquisa levasse aos
objetivos desejados.

Em síntese, a contribuição dos argentinos constitui um marco im-
portante para a construção e a certificação da doença de Chagas não ape-
nas por ter produzido novos conhecimentos sobre suas características clí-
nicas, gerando uma ‘reviravolta’ na epidemiologia da doença, pelo grande
número de casos diagnosticados a partir de então. Outro aspecto funda-
mental foi ter proporcionado novos instrumentos de persuasão e de pro-
paganda em torno da necessidade de se estudar aquele problema e fortale-
cido as vias de pesquisa consideradas mais promissoras para fazê-lo.18

Além disso, a Mepra foi um passo importante para conferir à pes-
quisa sobre o assunto uma nova diretriz, do ponto de vista de seus mar-
cos disciplinares, da natureza socioinstitucional do projeto pelo qual tais
estudos seriam desenvolvidos e do perfil dos atores que o viabilizariam.
Se os trabalhos feitos por Chagas e por seus colaboradores em Manguinhos
estavam essencialmente referidos ao campo da medicina tropical, em es-
pecial da parasitologia, a partir de então a investigação sobre a doença
iria adquirir uma natureza essencialmente médica. Os principais proble-
mas a serem enfrentados pelos pesquisadores, bem como as estratégias e
os caminhos para equacioná-los, estariam situados, em larga medida, no
domínio da pesquisa clínica. Em suma: como Alfredo Nascimento Silva e
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o próprio Chagas reconheceram, para alargar os interesses sobre a doen-
ça e para institucionalizar este campo de pesquisa, era preciso tornar o
assunto, antes de tudo, ‘um problema para os médicos’. Esta nova dire-
triz encontraria, no Brasil, um espaço privilegiado para sua implementação
no Serviço de Estudo das Grandes Endemias (Sege), criado por Evandro
Chagas logo após a reunião de Mendoza e em muito inspirado no que ele
observou entre seus colegas argentinos.

O encontro de Mendoza, realizado numa temporalidade e num
espaço simbolicamente eloqüentes – o primeiro aniversário de falecimen-
to de Carlos Chagas e no país onde tiveram início os questionamentos
sobre seus trabalhos –, expressou publicamente as fronteiras que demar-
cavam o que se conhecia, o que não se conhecia e, principalmente, o que
se pretendia vir a conhecer sobre a doença de Chagas. Nesse sentido, ele
nos revela os traços e os contornos, alguns já apagados, outros mais níti-
dos, de um objeto que estava sendo ‘desenhado’. Mais importante do que
o novo traço introduzido neste quadro – que se materializava na imagem
de uma criança com o olho inchado – foi o encontro entre os vários
personagens e os caminhos que, entrecruzando-se naquele momento,
determinavam o itinerário que ia sendo trilhado neste processo de
enquadramento. Estavam ali presentes os ‘herdeiros’ de Carlos Chagas
(entre os quais os que introduziam modificações substantivas na ‘tradição’
por ele iniciada) e os principais aliados que estes cientistas recrutariam
nesta empreitada, os médicos do interior. Evandro Chagas e Emmanuel
Dias trouxeram da Argentina não apenas um sinal clínico para a busca
da doença de Chagas, mas o exemplo de um projeto e uma estratégia a
partir da qual empreendê-lo. Se, na década de 1910, os cientistas foram
até os sertões e de lá voltaram para revelar ao litoral um país marcado
pelo abandono e pelas doenças, e para pressionar o Estado em prol da
criação de estruturas concretas para combater tal situação, os discí-
pulos desta tradição, nas circunstâncias particulares da nova
conjuntura nacional e internacional do pós-1930, incorporariam ao
seu projeto os atores e os espaços locais deste interior. Eles seriam alia-
dos importantes não apenas para os desafios a serem enfrentados no
laboratório, mas para o desafio da política, de se reivindicar perante
este novo Estado, empenhado na implementação de novas estruturas
sanitárias, que estas fossem utilizadas no combate à doença descoberta
por um dos principais ‘apóstolos’ do saneamento dos sertões.
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O Sege e as Pesquisas sobre a
Tripanossomíase Americana

Desde as primeiras viagens que realizou para estudar a leishmaniose
no Norte e no Nordeste do país, Evandro Chagas se preocupava em
investigar, nas localidades que percorria, os barbeiros e as características
biológicas das diferentes cepas de T. cruzi, além de buscar indícios clíni-
cos de possíveis casos humanos da tripanossomíase americana. Em 1939,
decidiu pôr em marcha um plano sistemático de investigação sobre a
doença no estado de Minas Gerais. Implementado mediante cooperação
com o Instituto Biológico Ezequiel Dias (Ibed), o plano seria conduzido
por Amilcar Vianna Martins, pesquisador deste instituto e professor de
parasitologia da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, além de dois
assistentes por ele designados – Valdemar Versiani e Antonio Tupinambá
–, com os quais vinha realizando estudos, desde 1937, sobre os vetores da
doença no Estado.19 A expectativa de Evandro Chagas era a de que, am-
pliado para outras regiões, este empreendimento deveria “dentro de prazo
relativamente curto, fornecer noção exata da distribuição geográfica da
tripanossomíase americana no Brasil e idéia precisa do verdadeiro signi-
ficado médico-social desta moléstia no país”.20

Associando trabalhos de campo e de laboratório, o plano compre-
endia as seguintes atividades: levantamento das diferentes espécies de
‘barbeiros’ e de seu índice de infecção pelo T. cruzi, visando a mapear a
distribuição dos vetores e a estudar a capacidade de transmissão de cada
espécie; realização de exames laboratoriais e clínicos para diagnosticar
casos da doença; e isolamento de diferentes cepas de parasitos, de modo
a estabelecer variações em seu poder patogênico. No que diz respeito aos
aspectos clínicos, é interessante observar que, além da forma cardíaca, o
plano previa a busca de sinais relacionados também à forma nervosa e
inclusive ao bócio. Das fichas para registro dos dados da pesquisa, cons-
tavam questões relativas aos sintomas destas três formas, ainda que com
maior detalhamento no caso dos sintomas cardíacos.21

Em julho de 1940, Martins e seus colaboradores publicaram os
primeiros resultados das investigações. A busca da doença era feita espe-
cialmente com base na identificação do vetor infectado e da presença de
sinais clínicos, especialmente cardíacos. Ao analisar dados procedentes
de 118 municípios, suas conclusões foram as de que “os barbeiros pare-
cem existir em todo o território do Estado com exceção de pequenas
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áreas (...)” (Martins, Versiani & Tupinambá, 1940: 290), e que, no caso
das espécies mais freqüentes, era alta a percentagem de presença do pa-
rasito causador da doença, o que indicava que a ocorrência de casos
humanos era bastante provável em grande parte do território. Na peque-
na localidade de Alagoas de D. Inácia, município de Jaboticatubas – uma
região que, segundo os autores, tinha “o aspecto típico do ‘sertão’”
(Martins, Versiani & Tupinambá, 1940: 299) –, os cientistas examinaram
todos os moradores. Constataram que: “os exames clínicos feitos até ago-
ra mostram (...) uma percentagem anormalmente alta de perturbações do
ritmo cardíaco” (Martins, Versiani & Tupinambá, 1940: 300). Decidi-
ram, então, realizar eletrocardiogramas no maior número possível de
moradores da região. Segundo Evandro Chagas, este trabalho constituía
“o primeiro passo no sentido do estudo racional da epidemiologia da
doença de Chagas no Brasil”.22

Alguns meses depois, os pesquisadores do Ibed viriam a encontrar
dois casos agudos, os primeiros registrados em Minas Gerais depois dos
estudos de Chagas publicados em 1916 (Martins & Tupinambá, 1940).
Ao comentarem a dificuldade de diagnosticar a doença num estado em
que sua presença sempre havia sido estimada como extremamente alta, os
autores reforçaram a importância da nova orientação que, desde as con-
tribuições de Mazza e Romaña, vinha permitindo superar tal dificulda-
de: a preocupação de que a doença deixasse de ser um tema para especi-
alistas e passasse a atrair o interesse também dos médicos, sobretudo os do
interior, de modo a que estes colaborassem no mapeamento da sua ocor-
rência. Numa alusão à polêmica na ANM, apesar de mencionarem a
“campanha de desmoralização” movida contra Chagas por seus “inimi-
gos pessoais” como um dos elementos que teria dificultado o interesse e,
conseqüentemente, o diagnóstico da doença neste período, Martins e
Tupinambá (1940: 839) afirmaram que “(...) a principal causa desse des-
conhecimento consistia na ausência de sistematização de sinais clínicos
que permitissem o diagnóstico da moléstia, quer nas formas agudas, quer
nas formas crônicas, pelos clínicos do interior, tornando esse diagnóstico
apanágio de laboratoristas”.

Um aspecto decisivo da atuação do Sege foi justamente o empenho
em divulgar amplamente os procedimentos de identificação da doença
(sobretudo os métodos de diagnóstico clínico mais simples, como o sinal
de Romaña) junto à comunidade médica brasileira, em especial nas regi-
ões rurais. Além dos clínicos e dos profissionais da saúde, outros grupos
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sociais seriam alvo desta mobilização empreendida pelos cientistas, que
muitas vezes visava a proporcionar material para a própria pesquisa que
eles realizavam. Em seu estudo sobre a distribuição geográfica dos vetores
em Minas Gerais, Martins e seus colaboradores enviaram circulares para
“médicos, organizações sanitárias, professores, prefeitos municipais e fa-
zendeiros do interior”, solicitando que lhes remetessem barbeiros para
exame (Martins, Versiani & Tupinambá, 1940: 287). Como relatam os
autores, a resposta em geral foi muito favorável e, no caso das escolas
primárias, estas se revelaram uma “uma ótima fonte de abastecimento de
barbeiros” (Martins, Versiani & Tupinambá, 1940: 287). A exemplo do
que faziam seus colegas argentinos, os cientistas brasileiros, interessados
em produzir o reconhecimento científico e social da doença de Chagas,
foram ‘ao campo’     não apenas com objetivos de pesquisa, mas para mobi-
lizar a sociedade, ampliando a associação de interesses em torno do tema.
Esta orientação determinaria decisivamente os rumos da pesquisa, inten-
sificada a partir da década de 1940 com a criação do Centro de Estudos
e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC), em Bambuí.

O maior exemplo das conseqüências da divulgação do sinal de
Romaña entre os médicos do interior foi justamente a descoberta de um
foco da doença nesta cidade, no oeste de Minas, onde o IOC instalaria
este posto. Em 1940, Antonio Torres Sobrinho, clínico daquela região,
foi consultar-se em Belo Horizonte com Amilcar Martins, que lhe falou
a respeito do ‘sinal do olho’ e da importância de buscar casos agudos da
doença no estado. Martins disse ao médico que, em função das pesqui-
sas que o Ibed vinha realizando, já havia sido examinado um barbeiro
proveniente de Bambuí, estando o inseto infectado pelo T. cruzi. Sobri-
nho retornou à sua cidade disposto a procurar a doença. Em outubro
daquele ano, esteve em seu consultório uma menina com as característi-
cas clínicas da fase aguda, entre elas o inchaço no olho, conforme Martins
havia informado. Remetidos os dados a Belo Horizonte, a resposta não
tardou: era o primeiro caso confirmado da doença em Bambuí (Ima-
gem 18). Sobre aqueles dias, relembra Sobrinho:

O movimento de casos que se seguiu foi tão grande que, de 9 de
outubro de 1940 a 21 de março de 1941, apenas em seis meses e
meio, só pelas minhas mãos passaram dezesseis casos agudos, fora
os que foram observados pelos colegas do Hospital. E quase todos
foram remetidos para o devido estudo aos Institutos Oswaldo Cruz
no Rio e Ezequiel Dias em Belo Horizonte.23
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Em dezembro de 1941, este número subiria para 25, dando ori-
gem a um importante artigo de Martins, Versiani e Tupinambá (1939-
1940), com a descrição minuciosa de cada caso.24 Este trabalho é particu-
larmente revelador do processo de construção, por parte dos cientistas,
de uma narrativa pela qual se colocava o trabalho do Sege, em continui-
dade com o impulso dado pelos argentinos, como marco de retomada do
interesse pela doença e, sobretudo, da demonstração de que Chagas esta-
va certo ao afirmar a extensa distribuição geográfica da tripanossomíase
americana. A volta aos sertões mineiros tinha, assim, o intuito de respon-
der aos que haviam duvidado da doença e questionado seu descobridor.
Ou seja, a perspectiva de dar prosseguimento à agenda de pesquisa de
Chagas revestia-se, também, do sentido de promover a “integral confir-
mação da sua obra, nas suas partes básicas e essenciais” (Martins, Versiani
& Tupinambá, 1939-1940: 10). Para os pesquisadores, o caminho que
garantiria tais objetivos, firmados pelo acordo entre o Ibed e o Sege, era
a produção de mais informações e consenso, entre os médicos, em torno
dos critérios de diagnóstico, especialmente do diagnóstico clínico.

Já começa a moléstia a chamar novamente a atenção dos pode-
res públicos e a entrar na cogitação dos clínicos, principalmente os
do interior. Consideramos urgente mostrar a verdadeira impor-
tância da moléstia de Chagas, provar objetivamente, por meio de
observações numerosas, de que não se trata de moléstia rara, curi-
osidade nosológica, que ataca esporadicamente sertanejos de bai-
xo nível econômico. Para isso não basta fazer cálculos teóricos so-
bre o número de cafuas existentes no Brasil e sobre a percentagem
de seus habitantes que devem estar infectados. É preciso demons-
trar a existência do inseto transmissor na maior parte do território
nacional; verificar a percentagem de indivíduos doentes, com a
forma crônica, em diferentes regiões; esclarecer os clínicos, a fim
de que sejam diagnosticados e devidamente registrados os casos
agudos, no maior número possível. É necessário divulgar ampla-
mente que o diagnóstico da moléstia, pelo menos em sua fase
aguda, não é apanágio de laboratoristas (...). É esse o programa
que em Minas Gerais vem sendo executado, em cooperação e o
apoio do governo estadual, pelo Serviço de Estudo das Grandes
Endemias do Instituto Oswaldo Cruz. Os resultados obtidos têm
sido absolutamente animadores. Na zona mais trabalhada – o
município de Bambuí – já o diagnóstico clínico e mesmo a sua
confirmação pelas provas de laboratório, é feito com a maior segu-
rança pelos médicos locais. (Martins, Versiani & Tupinambá, 1939-
1940: 7-8; grifos meus)
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Desde o início das pesquisas, Evandro Chagas veiculava, também
pela imprensa, a disposição do Sege de demonstrar a tese de seu pai de
que aquela era uma doença de vasta dimensão no continente america-
no. Apesar de serem ainda poucos e concentrados em Minas Gerais os
novos casos que estavam sendo identificados, ele afirmava já haver indí-
cios concretos de que poderiam ser muito mais numerosos, desde que
devidamente procurados. Em entrevista a um jornal, declarou que es-
tava sendo “verificado que a doença existe em muitas regiões do país
onde não havia ainda sido assinalada, podendo ocorrer na maior parte
do território nacional”.25

A partir da descoberta do foco de Bambuí, intensificou-se a preo-
cupação dos pesquisadores vinculados ao Sege em divulgar o sinal de
Romaña entre os clínicos do interior. Eles lançariam mão da publicação,
nas principais revistas médicas, de artigos explicitamente orientados para
este fim. Emmanuel Dias, que estudava aspectos da transmissão da doen-
ça, foi o principal responsável por estes textos. Já tendo publicado, antes
mesmo de colaborar com o Sege, um trabalho salientando a importância
do novo elemento de diagnóstico descrito por Romaña (Dias, 1939), ele
escreveu, em co-autoria com Evandro Chagas, um artigo sobre o tema.
Ao se referirem     ao encontro dos casos agudos em Bambuí por um médi-
co local, graças ao ‘sinal do olho’, eles enfatizaram que a campanha do
Sege já começava a “dar seus frutos” (Chagas & Dias, 1941: 189).

Mais do que uma continuidade ‘natural’ dos estudos iniciados em
Lassance, o Sege estabeleceu as bases que viabilizaram esta continuidade,
cujo sentido maior era comprovar a importância médico-social que Cha-
gas atribuía à doença por ele descoberta. As condições institucionais pe-
culiares oferecidas pelo Sege – condições financeiras, de pessoal e de
infra-estrutura – foram determinantes não apenas para garantir a execu-
ção de um plano de estudo sistemático sobre a doença, mas para o pró-
prio rumo assumido pelas pesquisas no âmbito deste plano. Em carta a
Evandro Chagas, Martins afirmou, por exemplo, que, sem os recursos
do Sege, o Ibed não teria condições de custear os trabalhos de campo
necessários para uma linha de investigação mais aprofundada sobre a
doença no estado.26

Foi graças a estas condições que os pesquisadores e os médicos
envolvidos com o Sege puderam realizar exames eletrocardiográficos nos
habitantes de diversas localidades em Minas Gerais e, assim, impulsionar
os estudos sobre a forma cardíaca da doença. Uma carta enviada a Evandro
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Chagas por Aristóteles Brasil, “especialista em corações e vasos”27 de Belo
Horizonte e que fora convidado por Martins para participar das excur-
sões destinadas a mapear a doença no estado, é bastante ilustrativa. O
médico relatava os vários problemas enfrentados no uso do
eletrocardiógrafo que havia sido levado a Alagoas de D. Inácia, onde os
pesquisadores estudavam alguns casos com alterações cardíacas. Tratava-
se de um aparelho, segundo ele, com muitas restrições de natureza técni-
ca, como largura de fita (papel onde se imprimem os traçados) inapropriada
e suscetibilidade a interferências, quando utilizado próximo a correntes
elétricas ou outros aparelhos. Além disso, era muito pesado, aspecto par-
ticularmente problemático quando se tinha que percorrer grandes dis-
tâncias a pé. Ou seja: não era qualquer equipamento utilizado pelos mé-
dicos nas cidades que poderia ser usado nos sertões mineiros. Afirman-
do conhecer todos os modelos disponíveis no mercado, Aristóteles Brasil
solicitou que o Sege comprasse um determinado equipamento que era o
único “de molde a poder satisfazer ao que se pede de um tal aparelho,
para trabalho tão especial”. Ele se dizia disposto a realizar exames
eletrocardiográficos duas vezes ao ano nos doentes selecionados para es-
tudo, de modo a acompanhar as alterações cardíacas por um período
longo de tempo e assim identificar certos padrões em sua ocorrência.
Reiterava: “um aparelho próprio, um eletrocardiógrafo adequado, é in-
dispensável a esse serviço”.28

A solicitação de Brasil foi corroborada por Martins, que, também
em carta a Evandro Chagas, encaminhou orçamento para a compra de
dois eletrocardiógrafos. Em anexo, enviou folheto de propaganda em
que um dos aspectos mais enfatizados quanto ao caráter moderno e avan-
çado do aparelho era o fato de ser portátil, de simples manuseio, a ponto
de ser operado por “pessoas que não tenham nenhum conhecimento
prévio de eletrocardiografia” (Imagem 19). Garantia a propaganda que,
a partir de então, os exames de coração não ficariam mais confinados ao
hospital ou ao consultório médico.29

As cartas de Brasil e de Martins são bastante ilustrativas de como a
produção do conhecimento científico se dá e se viabiliza sob certas cir-
cunstâncias institucionais específicas. O projeto do Sege, não apenas por
colocar a doença como objeto de pesquisa, mas, sobretudo, por garantir
condições concretas para isso, foi o que sustentou – em todos os sentidos
– a idéia de se prosseguir, de maneira sistemática, no estudo da forma
cardíaca da doença, mediante os instrumentos e as metodologias
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especializadas necessários para tanto.30 Além de propiciar condições para
a produção de novos conhecimentos científicos sobre a tripanossomíase,
a experiência do Sege foi importante por recolocar o tema das endemias
como questão associada a um projeto nacional. Reiterando, em seus dis-
cursos, a importância das doenças endêmicas rurais como obstáculo ao
desenvolvimento, Evandro Chagas associava-se explicitamente aos ideais
sanitaristas do pai, num contexto histórico que conferia ao seu projeto
novos significados e nova dimensão.

Depois do falecimento do irmão, em novembro de 1940, Carlos
Chagas Filho deu prosseguimento, como novo superintendente do Sege,
aos estudos realizados em Minas Gerais, especialmente na região de
Bambuí. A pesquisa também foi continuada em outros estados em que o
Sege vinha realizando atividades, como no Pará e no Ceará. Nos labora-
tórios do Rio de Janeiro, Emmanuel Dias e Cecilio Romaña prossegui-
ram suas investigações sobre as diferentes cepas de T. cruzi e seus níveis
de infectabilidade.31 Em 1941, estudos sobre a doença feitos sob a orien-
tação técnica do Sege passaram a ser realizados e/ou intensificados em
localidades de outros estados, como São Paulo, Goiás, Rio Grande do
Sul, Pernambuco e Bahia.32

A mobilização em torno do assunto já começava a despertar algum
interesse entre as autoridades sanitárias estaduais e federais. Em agosto
de 1941, a partir de solicitação do secretário de Saúde de Minas Gerais,
foi promovido, em Belo Horizonte, um curso de extensão universitária
sobre a doença, mediante convênio entre a Universidade do Brasil e a
universidade daquele estado, e que envolveu também o IOC e o Instituto
Biológico de São Paulo.33 Em outubro, o Sege providenciou, atendendo
ao Departamento Nacional de Saúde (DNS), o envio de dois técnicos,
Álvaro Pinho Simões e Antonio Tupinambá, ao Rio Grande do Sul, onde,
mediante estudos epidemiológicos realizados por César Pinto, pesquisa-
dor do IOC, com a colaboração do Laboratório de Parasitologia do De-
partamento Estadual de Saúde e de médicos locais, haviam sido identifi-
cados casos agudos. O objetivo do Ministério da Educação e Saúde (MES)
era fazer um levantamento semelhante ao que estava sendo realizado em
Minas. Igualmente em Goiás, onde também haviam sido registrados ca-
sos da doença, o DNS solicitou uma inspeção.34

Ao mesmo tempo que dava prosseguimento às linhas de trabalho
de seu irmão, Carlos Chagas Filho começou a imprimir sua marca pessoal
na agenda de pesquisa, estimulando estudos de natureza básica sobre o
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tema. Por iniciativa sua, foi estabelecida uma cooperação do Sege com o
Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, por ele dirigido, para
estudar, entre outras questões, novos métodos de cultivo do T. cruzi.35

Um Front para a Luta: a criação do Centro
de Estudos e Profilaxia da Moléstia de
Chagas (CEPMC) em Bambuí

O início da gestão de Henrique Aragão no IOC e sua intenção de
tornar o estudo das endemias uma prioridade da instituição conduzi-
ram, sob as condições favoráveis das novas estruturas sanitárias do MES
e da guerra, à institucionalização das atividades em Bambuí num posto
permanente para as investigações sobre a doença de Chagas.

Aragão vinha concedendo especial importância aos estudos sobre a
doença de Chagas desde o período em que assumiu interinamente a dire-
ção do IOC, em janeiro de 1942. Além de constituir um tema de grande
força simbólica como emblema das ‘glórias de Manguinhos’, este se tor-
nou um campo promissor diante das tendências internacionais, em que a
confiança no desenvolvimento de inseticidas irradiava-se dos laboratóri-
os empenhados em produzir novas armas contra as doenças nos campos
de batalha na Europa e na África.

Em junho daquele ano, Aragão decidiu impulsionar o levantamen-
to da presença de barbeiros em vários estados do país, solicitando ao
então diretor do Serviço Nacional da Peste, Mário Pinotti, que enviasse a
Manguinhos insetos vivos ou mortos coletados por técnicos daquele ser-
viço. De todo modo, a ênfase continuou sendo sobre os estudos em Minas
Gerais, e Aragão empenhou-se em dar continuidade à cooperação com o
Ibed – que, em 1941, assumiu a designação de Instituto Químico e Bio-
lógico de Minas Gerais (IQBMG) –, para intensificar as pesquisas especi-
almente na região de Bambuí.36 A decisão de fundar um posto especial
para o estudo e a profilaxia da tripanossomíase americana nesta cidade
foi tomada por Aragão quando formulou, já como diretor efetivo do
IOC, o programa para a Divisão de Estudo de Endemias (DEE), criada
pelo novo regimento aprovado em agosto de 1942. Como medida prepa-
ratória, foram realizados, sob o comando de Emmanuel Dias (que vinha
se destacando nos estudos sobre a enfermidade no IOC), os primeiros
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testes com produtos químicos contra os vetores naquela região do oeste
mineiro. Suas declarações a Amilcar Vianna Martins explicitavam a nova
perspectiva para os trabalhos sobre a doença:

Daqui por diante, devemos ter sempre em mente o estudo de
medidas contra os triatomíneos, pois já é mais que tempo de ten-
tar-se a execução de medidas de profilaxia da doença. Parece que
com a implantação do Posto em Bambuí, teremos condições muito
favoráveis para os primeiros ensaios. Por sugestão do Dr. Soper
poderemos experimentar desde logo a realização de aspersões de
inseticidas por meio do aparelho portátil De Vilbiss. Um que me foi
cedido por ele vai se mandado para aí; as instruções para o seu uso
vão em anexo a esta (...). O essencial por ora é procurarmos estabe-
lecer as medidas práticas, cuja adoção possamos recomendar como
úteis. Esta parte deve tomar lugar destacado em nosso programa
de trabalho e as experiências devem ser multiplicadas com o fim de
chegarmos o mais rapidamente possível a uma conclusão.37

A referência a Soper é bastante significativa de como o projeto do
CEPMC nascia sob a influência direta da abordagem centrada no controle
dos vetores (Packard & Gadelha, 1994), que ia cada vez mais se consolidan-
do no cenário internacional e tinha em Soper seu principal entusiasta.

Na ocasião, a doença começava a chamar alguma atenção nos fóruns
da saúde pública internacional, como as Conferências Sanitárias Pan-
Americanas. Em sua 11ª reunião, realizada no Rio de Janeiro em setem-
bro de 1942, foram apresentados trabalhos sobre a ocorrência da enfer-
midade no México, Uruguai, Chile e Paraguai. Assumiram a relatoria do
tema Carlos Chagas Filho, que destacou as contribuições do Sege, e Samuel
Pessoa, catedrático de parasitologia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo e liderança na conscientização política em torno
das endemias rurais naquele estado.38 Apesar de terem sido apresentados
poucos trabalhos sobre o tema, a conferência aprovou uma resolução
recomendando a “realização de estudos relativos à doença de Chagas sob
o duplo ponto de vista médico e social” (RSPA, 1942: 1.081).

Ao longo de 1943, Aragão conduziu negociações com o IQBMG
para estreitar a colaboração que as duas instituições mantinham desde a
época do Sege e para direcioná-la para o projeto do posto.39 O diretor do
IOC manifestava seu otimismo quanto à perspectiva de desenvolver, pela
primeira vez, métodos concretos de combate à doença: “Se tudo correr
bem, como espero, julgo possível que se consigam desses trabalhos não
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só resultados teóricos de grande importância como práticos, na
erradicação do mal pela destruição sistemática dos transmissores”.40 As
investidas para a criação do CEPMC envolveram, além dos diretores do
IQBMG e do Departamento Estadual de Saúde, o secretário de Agricul-
tura de Minas Gerais, o que indica que a busca de apoio se dava em
esferas relacionadas não apenas à saúde pública, mas aos interesses eco-
nômicos do estado.41 A idéia inicial era a de que os trabalhos fossem
conduzidos, no IQBMG, por Amilcar Vianna Martins e Valdemar Versiani,
e, no IOC, por técnicos da DEE, entre os quais Dias. A incorporação de
Martins à Força Expedicionária Brasileira, contudo, afastou-o do proje-
to.42 Dias, que na ocasião era chefe da Seção de Inquéritos e Trabalhos de
Campo da DEE, assumiu a direção do posto em novembro de 1943.43

As atividades do CEPMC tiveram início em 2 de dezembro, Dia
Pan-Americano da Saúde, e foram divulgadas como a primeira iniciativa
para enfrentar, de maneira sistemática, o problema da profilaxia da
tripanossomíase americana. Ao comentar os eventos relacionados àquela
data em seu boletim de maio de 1944, a Repartição Sanitária Pan-Ameri-
cana registrou que o IOC dava início ao primeiro ensaio experimental
de campanha contra a doença de Chagas. Nas primeiras semanas, os
trabalhos transcorreram em laboratório cedido pelo diretor do Hospital
Nossa Senhora do Brasil, Antonio Torres, que logo se tornou colabora-
dor do projeto. Logo depois, ao final de dezembro, passaram a uma casa
alugada na rua dos Expedicionários, onde o posto funcionaria por sete
anos.44 A primeira providência foi montar o ‘teatro de operações’, ou
seja, proceder ao estudo detalhado das características do foco, inclusive
com o recenseamento das habitações e dos habitantes na área delimitada
para os trabalhos, conforme modelo estabelecido pelo Serviço Nacional
de Febre Amarela (SNFA).45

Situada no oeste de Minas, a cerca de 250 quilômetros de Belo
Horizonte, a cidade de Bambuí era sede do município de mesmo nome,
criado em 1881. Tinha, na ocasião, por volta de 3.000 km2 e uma popu-
lação de 26.913 habitantes. Servida pela Rede Mineira de Viação,
possuía iluminação elétrica e a rede de esgoto estava em construção.
As casas ainda não haviam sido numeradas pela prefeitura. A zona a ser
trabalhada pelo CEPMC foi delimitada numa área de 4 km2, que incluía
a cidade propriamente dita e os bairros periféricos. Seguindo o critério
do SNFA, que classificava as habitações em mocambo (ou cafua), térreo e
sobrado, o levantamento apurou 432 térreos e duas cafuas na cidade e 98
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térreos e 195 cafuas nos bairros periféricos (Dias, 1945).46 Para cada
morador, foram registradas, em fichas domiciliares, informações como:
nome, idade, cor e parentesco com o dono da casa, características da
habitação, presença de animais domésticos (possíveis reservatórios do
T. cruzi) e relatos sobre existência de barbeiros na casa ou na região.
O levantamento indicou um total de 2.956 moradores na área delimitada
para a atuação do posto (Dias, 1945).

Deu-se início, prontamente, ao levantamento da incidência dos
insetos transmissores na região, mediante um disciplinado esquema de
captura (realizado por guardas contratados ou pelos próprios morado-
res) e de exames, para verificar o índice de contaminação pelo parasito.
Estes dados eram cuidadosamente registrados em fichas. Os barbeiros
capturados serviam, por sua vez, para criação (com vistas à realização do
xenodiagnóstico) ou para as diversas experiências de laboratório, sobre-
tudo os testes de inseticidas e outros métodos de profilaxia. Conforme
dados de 31 de maio de 1944, verificou-se que a espécie predominante
era o Triatoma infestans e que 2/3 das habitações dos bairros periféricos
estavam infestadas por barbeiros (na parte urbana da cidade, esta pro-
porção era de 20%), sendo que 70% deles estavam parasitados pelo T.
cruzi.     Em suma: “das 727 habitações de toda a zona trabalhada em Bambuí,
o Centro já comprovou a existência de triatomas em 282, o que dá a
elevada percentagem de 38,79%” (Dias, 1945: 24).     Apesar de não se ter
examinado na ocasião todos os barbeiros capturados, chegava-se a uma
percentagem de 32% dos insetos infectados com o T. cruzi. Além das
capturas, o posto realizava exames em reservatórios silvestres do parasito
(como gambás e tatus), com a ajuda dos próprios moradores, que se in-
cumbiam de procurar barbeiros em tocas, ninhos e quaisquer abrigos de
animais (Dias, 1945).

Uma das características essenciais da direção que Dias imprimiu,
desde o início, aos trabalhos do posto foi a preocupação com o registro e
o acompanhamento detalhado de todas as informações. Assim, além dos
vários modelos de fichas e livros de registro e anotações, podia-se contro-
lar cotidianamente o fluxo de dados sobre o foco por meio de um grande
mapa da cidade, onde cada casa recebia uma marcação específica, com
alfinetes coloridos:47

Todas as casas com barbeiros infectados estão assinaladas com
alfinetes vermelhos, as de que provieram barbeiros não examina-
dos, ou negativos, estão marcadas com alfinetes verdes. (...)
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Sabe-se logo, portanto, qual a situação de cada casa, relativamente
à presença das espécies domiciliares de barbeiro e à sua infecção
pelo S. cruzi.48 (Dias, 1945: 42)

O procedimento sintetiza, numa imagem bastante eloqüente, so-
bretudo naquela época, a natureza do empreendimento que se estava
montando: os cientistas, de fato, preparavam o terreno para uma guerra
contra a doença.

Ainda que a profilaxia fosse o objetivo mais imediato para a criação
do CEPMC, outra área de investigação mereceria atenção especial na sua
agenda de trabalho: o estudo clínico da doença. Também sob este aspec-
to, pretendia-se fazer de Bambuí o “primeiro grande foco da endemia a
ser intensivamente investigado no Brasil, mesmo independentemente do
objetivo preventivo de que se reveste este estudo” (Dias, 1945: 45). Esta
dimensão do trabalho científico era vista como fundamental não apenas
para produzir novos conhecimentos sobre os aspectos clínicos da doen-
ça, mas também para viabilizar que esta se tornasse um assunto a desper-
tar o interesse de outros grupos, sobretudo nos meios médicos e científi-
cos e entre os profissionais da saúde pública. Dias (1945: 45) salientava:

Um dos importantes resultados dos trabalhos em realização na-
quela cidade mineira é o grande aumento que farão advir para a
casuística da moléstia de Chagas em nosso país, o que certamente
contribuirá para o melhor conhecimento da infecção pelos clínicos
e cientistas brasileiros, que vimos há alguns anos procurando
incrementar. E o que é extremamente desejável, aqueles trabalhos
poderão vir a despertar a atenção das autoridades sanitárias e do
Governo para o problema, e facilitar sua ação no sentido de
enfrentá-lo.

Estas foram, assim, as duas principais vertentes de pesquisa às quais
os cientistas associados ao CEPMC se dedicariam ao longo da década de
1940. Ao mesmo tempo que buscavam os meios de combater, mediante os
novos recursos tecnológicos do momento, uma endemia que, segundo
eles, era socialmente importante por comprometer o desenvolvimento
econômico de Minas e do país, Dias e seus colaboradores se engajariam
em produzir evidências para o seu reconhecimento como entidade
nosológica definida e individualizada clinicamente. O processo de cons-
trução da doença de Chagas como fato científico e social entraria numa
nova e importante fase, com permanências e diferenças em relação à épo-
ca de Carlos Chagas.
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Notas
1 Como indica Zabala (2007), o projeto Mepra foi decorrência direta da missão

científica chefiada pelo bacteriologista francês e diretor do Instituto Pasteur de
Tunis Charles Nicolle (que Mazza havia conhecido em suas viagens pela Europa e
pelo norte da África entre 1922 e 1924, e que receberia o Prêmio Nobel em 1929),
para estudar a patologia do norte argentino. Tal missão, da qual fez parte Mazza,
foi designada pelo Departamento Nacional de Higiene argentino em fins de 1925.
Ver Sierra-Iglesias (1990), Ramacciotti (2007) e Zabala (2007).

2 A opção por “patologia regional” vinha substituir a designação de doenças “tropi-
cais, exóticas ou coloniais”, como afirmava Mazza (1935: 30), indicando um
contraponto a terminologias referidas à ótica da medicina européia.

3 Sobre a dualidade interior/litoral nos estudos médicos na Argentina, ver Di Liscia
(2005).

4 Por considerar que o norte do país não ‘monopolizava’ a ocorrência de certos
‘flagelos’ que lhe eram considerados típicos, Mazza declarou, na ocasião, a amplia-
ção da abrangência da sociedade, retirando a palavra “norte” de seu título (Mazza,
1935: 30).

5 “(...) com verdadeira clarividência, descobriu que o que até então se chamava bócio
endêmico, denominação referida a um dos sintomas que apresentam os que pade-
cem desta infecção, era uma enfermidade infectocontagiosa” – Tradução livre.

6 “(...) a colaboração do médico da região, especialmente do médico rural, obtida
mediante um estímulo à sua tarefa diária, sempre árdua, armando-o com os ele-
mentos de juízo para apreciar ou antever a verdadeira natureza de processos enco-
bertos pelas aparências de padecimentos comuns que simulam entidades mórbidas
comuns” – Tradução livre.

7 Em entrevista a um jornal da capital brasileira (Jornal do Commercio, 1935),
Mazza ressaltou a importância da Mepra para comprovar a extensão e a relevância
social da tripanossomíase americana no continente.

8 O inchaço no olho inicia-se nas pálpebras e na conjuntiva e se expande pelo mesmo
lado da face, acompanhado de reação nos gânglios (pré-auriculares, parótidos e
submaxilares). Esta síndrome (edema palpebral e reação ganglionar) é denomina-
da ‘complexo oftálmico-ganglionar’. Sobre a contribuição de Romaña, ver Dias
(1939), Chagas e Dias (1941), Dias (1997), Delaporte (1997, 2003) e Zabala (2007).

9 A eponimia provocou forte reação de Mazza, dando início a uma intensa disputa
por prioridade. O diretor da Mepra afirmou que quem realmente descobrira o
sinal havia sido o próprio Chagas (ao referir-se, sobretudo em seu trabalho sobre a
forma aguda de 1916, a ‘afecções oculares e palpebrais’) e que ele, Mazza, havia
retomado o assunto, divulgando sua importância e viabilizando, portanto, a desco-
berta de Romaña. Emmanuel Dias (1939: 969), por sua vez, defendendo a priori-
dade de Romaña, afirmou que não se podia atribuir a Chagas a descrição do ‘sinal
do olho’ porque, para este, o edema facial era um sinal de natureza endócrina. As
afecções oculares, mencionadas de modo isolado em alguns de seus trabalhos,
haviam sido consideradas por Chagas, como afirmou Dias, ‘sinais de exceção’ e não
constituíram objeto de aprofundamento. Depois da revisão de Dias (1939), Mazza
passou a diminuir a importância do valor semiológico do achado de Romaña.
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Sobre a controvérsia e o rompimento das relações entre Mazza e Romaña, ver
Sierra-Iglesias (1990) e Zabala (2007). No VI Congresso Nacional de Medicina
realizado na Argentina, o pesquisador uruguaio Rodolfo Tálice propôs que a do-
ença passasse a se chamar enfermedad de Chagas-Mazza, em virtude das funda-
mentais contribuições de Mazza ao estudo da doença (ver Zabala, 2007: 118). Até
hoje, tal designação é utilizada na Argentina.

10 No Uruguai, o encontro de casos agudos da doença também foi uma decorrência
direta da divulgação do sinal de Romaña. Após a descrição do primeiro caso em
1937, em 1939 já se havia identificado cerca de uma centena neste país (Dias, 1997,
1939). Em 1936, Mazza, Romaña e colaboradores identificaram outro sinal de
‘porta de entrada’ da infecção, o chagoma de inoculação, que é uma reação infla-
matória na pele, com o aspecto de um furúnculo, que indica a penetração do
parasito (pelas fezes do barbeiro) no local lesionado pela coceira provocada pela
picada do inseto.

11 Segundo Zabala (2007), o reconhecimento da Mepra como pólo de estudos sobre
a doença de Chagas, a partir de 1929, foi impulsionado em boa medida pelos
pesquisadores brasileiros do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), que viam os trabalhos
de Mazza e, sobretudo, Romaña como confirmação das teses de Carlos Chagas
quanto à extensão da doença.

12 Sobre os estudos de Emile Brumpt, ver Opinel e Gachelin (2005).
13 Ao comentar as diferenças entre o saber clínico acionado por Chagas (uma “clínica

de laboratório”) e o de Romaña (institucionalmente referido à prática hospitalar),
Delaporte (2003: 111) chama a atenção para um aspecto interessante, mas incorre
no anacronismo, ao afirmar: “(...) a moda dessa medicina experimental [de Cha-
gas] era a contrapartida de um fracasso: a impossibilidade de colocar-se no campo
da medicina clínica excluía a constituição de uma semiologia”. O fato de que
aspectos centrais do desenho clínico de Chagas tenham sido descartados não signi-
fica que ele não indicou sinais clínicos efetivos para o diagnóstico da doença. Tanto
o fez que, durante muito tempo, a ‘tireoidite’ foi diagnosticada clinicamente pelo
bócio, amplamente aceito como ‘selo’ da doença. O próprio Delaporte assinala os
fortes motivos teóricos que Chagas teve para propor este esquema. Trata-se, de
fato, de modelos de conhecimento clínico diferentes. Mas a pretensa ‘superiorida-
de’ da clínica de Romaña, no sentido de ‘revelar’ a tripanossomíase americana, só
faz sentido no momento em que o quadro da tireoidite já havia sido afastado, ou
pelo menos era duramente contestado.

14 Inscrito na tradição epistemológica francesa, Delaporte compreende a história das
ciências como a análise das estruturas e das condições teóricas que permitem a
emergência e a aplicação de conceitos. Como observa Löwy (2006: 24), que se contra-
põe à análise deste autor sobre a história da febre amarela, “o estudo da ciência pode
também ser considerado de uma outra maneira, que veria a ciência não como um
sistema coerente de enunciados sobre a estrutura do mundo natural, mas como o
conjunto indivisível das práticas materiais, sociais e discursivas dos cientistas”. Sobre
as diferenças entre as perspectivas teóricas de Delaporte e dos historiadores brasilei-
ros que abordaram a história da doença de Chagas, ver Löwy (2005).

15 Para usar as formulações de Thomas Kuhn (1962), poderíamos dizer que o que
garantiu a mudança na percepção/conceituação daquela entidade não foi uma
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posição externa à tradição/paradigma vigente, mas o reconhecimento de uma ‘ano-
malia’ produzido mediante um intenso empenho por parte de uma dada coletivi-
dade para manter esta tradição, solucionando seus ‘quebra-cabeças’.

16 Sobre os casos de forma cardíaca da doença de Chagas descritos fora do Brasil entre
1934 e 1948, ver Laranja (1949). Para uma análise das importantes contribuições
de Mazza para a compreensão da doença de Chagas aguda, ver Zabala (2007).

17 Evandro Chagas e os argentinos estudaram especialmente a forma cardíaca aguda.
A questão se tornava mais complicada no caso da forma cardíaca crônica, quando
não se tinha o recurso à detecção do parasito no organismo do doente como
critério confirmador do caso. Este seria o desafio enfrentado pelos pesquisadores
associados ao posto de Bambuí. Para um interessante estudo em torno da idéia de
‘caso típico’ no processo de construção social das doenças, ver English (1992).

18 No início da década de 1940, a Mepra começou a mostrar sinais de declínio, o que
se agravou em 1946 com sua transferência para a cidade de Buenos Aires e a morte
de Mazza, e, em seguida, a intervenção do peronismo na Universidade de Buenos
Aires. Em 1959, ela foi desativada (ver Zabala, 2007). Romaña, depois de uma
estadia de dois anos no IOC, foi convidado, em 1942, para organizar e dirigir o
Instituto de Medicina Regional da Universidade de Tucumán. À frente desta ins-
tituição, ele se tornou a principal referência dos estudos sobre a doença de Chagas
na Argentina e assumiu a liderança dos esforços por institucionalizá-la como pro-
blema nacional neste país, processo implementado entre fins da década de 1940 e
meados da década de 1950 (Zabala, 2007). Romaña seguiu em estreito contato com
os pesquisadores brasileiros, em especial Emmanuel Dias. O arquivo do posto de
Bambuí possui numerosas cartas trocadas entre estes cientistas, que tiveram traje-
tórias muito semelhantes, por associarem suas investigações científicas à intensa
militância em busca do reconhecimento da doença de Chagas como problema
sanitário de dimensão continental. Ver Fundo Centro de Pesquisas René Rachou,
Seção Posto Avançado de Pesquisas Emmanuel Dias (doravante FCPqRR/SPAPED),
Série Correspondência.

19 Amilcar Vianna Martins (1907-1990) nasceu em Belo Horizonte e foi uma das
grandes lideranças da parasitologia mineira. Ingressou, em 1924, na Faculdade de
Medicina de Belo Horizonte (FMBH), trabalhando no Instituto Biológico Ezequiel
Dias (Ibed) como auxiliar acadêmico e, depois, pesquisador. Em 1930, tornou-se
professor assistente de fisiologia daquela faculdade. Em 1939, foi aprovado em
concurso para livre-docente da cadeira de parasitologia. Um ano depois, tornou-se
professor catedrático de zoologia e de parasitologia da Faculdade de Odontologia
e Farmácia da Universidade de Minas Gerais. Em 1943, serviu à Força Expedicioná-
ria Brasileira na Itália. Em 1947, desligou-se do Instituto Químico Biológico (anti-
go Ibed), para chefiar o Serviço de Endemias Rurais da Secretaria de Saúde de
Minas Gerais, no qual permaneceu até 1949. Em 1952, passou a atuar como perito
em doenças parasitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre 1956 e
1958, foi diretor do Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu), órgão de
pesquisas do então criado Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu),
do Ministério da Saúde. O Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, origem do atual
Centro de Pesquisas René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e em
cuja criação Martins desempenhou papel decisivo, foi um dos órgãos do INERu.
Entre 1958 e 1960, assumiu a direção do IOC e, entre 1960 e 1961, esteve à frente
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do DNERu. Em 1966, assumiu a direção do Instituto de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Minas Gerais e, no ano seguinte, tornou-se diretor do
Departamento de Parasitologia deste instituto. Em 1969, foi aposentado compul-
soriamente pelo Ato Institucional n. 5 (AI-5), retornando às suas funções docentes
em 1979. Faleceu em 1990 (Martins, 1987;     Azevedo & Kropf, 2007).

20 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. Arquivo Gustavo Capanema, Série Ministério da Educação e
Saúde/Saúde e Serviço Social (doravante AGC/SMES/SSS), GC h 1935.05.27. O plano
encontra-se publicado em Martins, Versiani e Tupinambá (1940: 286-287).

21 Tais fichas encontram-se anexadas ao diário de Evandro Chagas, no trecho relativo
ao dia 12 de setembro de 1939, quando reporta conversa com Martins sobre o
plano de estudos. Fundo Evandro Chagas (doravante FEC), grupo: pesquisa; ati-
vidade: coordenação científica de pesquisa; função: diretor do Hospital Oswaldo
Cruz/superintendente do SEGE/orientação técnica e científica do IPEN.

22 Carta de Evandro Chagas a Amilcar Vianna Martins, Rio de Janeiro, 20 de fevereiro
de 1940. FEC, grupo: pesquisa; atividade: divulgação de resultados; função: dire-
tor do Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do Sege/orientação técnica e cien-
tífica do IPEN.

23 Discurso de Antonio Torres Sobrinho no Hospital Nossa Senhora do Brasil, em
Bambuí. Bambuí, 21 de dezembro de 1979, p. 2-3. FCPqRR/SPAPED, caixa 03,
maço 7. O episódio é narrado também por Martins (1987: fita 5, lado A).

24 Embora o referido trabalho tenha sido publicado nos volumes relativos aos anos de
1939/1940 das Memórias do Instituto Ezequiel Dias, ele corresponde às observações
feitas pelos autores até dezembro de 1941, como é informado no próprio trabalho
(Martins, Versiani & Tupinambá, 1939-1940: 5).

25 “A doença de Chagas incidindo em todos os países americanos! Sucedem-se com
freqüência, no México, os casos de mortes repentinas, principalmente entre cam-
poneses. O Dr. Evandro Chagas, chefe do Serviço de Estudos das Grandes Endemias,
do Instituto Oswaldo Cruz, esclarece a extensão do mal, no continente”. FEC,
grupo: vida pessoal; atividade: relações familiares e de sociabilidade (livro de recor-
tes de jornais, v. 7, p. 92).

26 Carta de Amilcar Vianna Martins a Evandro Chagas. Belo Horizonte, 26 de abril de
1940. FEC, grupo: pesquisa; atividade: cooperação técnico-científica; função: dire-
tor do Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do SEGE/orientação técnica e ci-
entífica do IPEN.

27 Carta de Aristóteles Brasil a Evandro Chagas. Belo Horizonte, 7 de maio de 1940.
FEC, grupo: pesquisa; atividade: intercâmbio com cientistas; função: diretor do
Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do SEGE/orientação técnica e científica
do IPEN.

28 Carta de Aristóteles Brasil a Evandro Chagas. Belo Horizonte, 7 de maio de 1940.
FEC, grupo: pesquisa; atividade: intercâmbio com cientistas; função: diretor do
Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do SEGE/orientação técnica e científica
do IPEN.

29 Carta de Amilcar Viana Martins a Evandro Chagas. Belo Horizonte, 25 de maio de
1940. FEC, grupo: pesquisa; atividade: cooperação técnico-científica; função: dire-
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tor do Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do SEGE/orientação técnica e ci-
entífica do IPEN.

30 Outra condição fundamental para uma pesquisa sistemática sobre a doença, pro-
porcionada pelos recursos do Sege, foi a criação de barbeiros em laboratório para a
realização de exames de xenodiagnóstico, implantada inicialmente no Ibed e em
seguida no IOC, e que exigia condições particulares de instalações e de acompa-
nhamento técnico. Carta de Amilcar Vianna Martins a Evandro Chagas, 2 de
setembro de 1940. FEC, gupo: pesquisa; atividade: cooperação técnico-científica;
função: diretor do Hospital Oswaldo Cruz/superintendente do SEGE/orientação
técnica e científica do IPEN.

31 Ver Chagas Filho, Carlos. Exposição sobre o Serviço de Estudo das Grandes
Endemias. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1940. AGC/SMES/SSS, GC h
1935.05.27.

32 Relatório das atividades do Sege, encaminhado por Carlos Chagas Filho ao diretor
do IOC Cardoso Fontes. 22 de agosto de 1941. Fundo Carlos Chagas Filho (em
organização); Relatório de Atividades do Sege, anexo ao ofício de Carlos Chagas
Filho a Antonio Cardoso Fontes. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941. Fundo
Instituto Oswaldo Cruz, Seção Serviço de Administração, Série Administração
Geral (doravante FIOC/SSA/SAG), caixa 10.1, maço 4, pasta n. 1.

33 Com aula inaugural de Eurico Villela, antigo colaborador de Carlos Chagas, parti-
ciparam como professores no curso Herman Lent, pesquisador de Manguinhos
especializado em entomologia, Octavio de Magalhães e Valdemar Versiani, do Ibed,
e Emmanuel Dias. Relatório de atividades do Sege, anexo ao ofício 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 n. 1.

34 Relatório de atividades do Sege, anexo ao ofício 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 n. 1. Entre 1939 e 1942, foram registrados 15 casos da doença no Rio
Grande do Sul, a maioria mediante o sinal de Romaña. Em cinco deles, submetidos
a exames clínicos mais aprofundados, foram constatados sintomas cardíacos. Ver
Pinto (1942).

35 Os trabalhos da pesquisadora Herta Meyer, deste instituto, que utilizava as moder-
nas técnicas da bioquímica e da microscopia eletrônica, contribuiriam para a
elucidação de importantes aspectos da biologia do parasito. Relatório de 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).

36 Ofício de Henrique Aragão a Mário Pinotti. Rio de Janeiro, 11 de junho de 1942.
Fundo Instituto Oswaldo Cruz, Seção Direção, Cópias de ofícios (doravante FIOC/
SD/CO), ofício n. 362. Ofício de Henrique Aragão a Israel Pinheiro. Rio de Janeiro,
9 de maio de 1942. FIOC/SD/CO, ofício n. 273.

37 Carta de Emmanuel Dias a Amilcar Vianna Martins. [s. l.], 4 de junho de 1942.
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 01. A recomendação de Dias era a de que se
usasse uma mistura composta por extrato de piretro, tetracloreto de carbono e
óleo diesel ou querosene. As primeiras experiências de laboratório para testar a
ação de inseticidas contra os barbeiros haviam sido feitas, na década de 1920, na
filial do IOC em Belo Horizonte, pelo pai de Emmanuel, Ezequiel Dias, em traba-
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lho cujo objetivo era investigar meios de combate aos escorpiões (Dias, Libânio &
Lisboa, 1924).

38 Em entrevista a um jornal, Carlos Chagas Filho ressaltou, ao comentar a atuação do
Sege, a divulgação da doença entre os médicos das áreas rurais, que já havia produ-
zido importantes resultados: “Está sendo distribuída aos clínicos do interior litera-
tura sobre diagnóstico da ‘Moléstia de Chagas’ a fim de que os mesmos colaborem
no despistamento de casos agudos e crônicos” (A Notícia, 1942). O grupo liderado
por Samuel Pessoa na Universidade de São Paulo (USP) constituiria uma impor-
tante tradição na área de parasitologia, sobretudo na década de 1950, sob a qual
seriam formados pesquisadores que trariam destacadas contribuições às pesquisas
sobre a tripanossomíase americana.

39 A idéia do posto ganhou reforço quando Heráclides de Souza Araújo, pesquisador
do IOC, visitou um leprosário em Bambuí e, ouvindo falar da alta incidência da
doença de Chagas na região, enviou, em março de 1943, um memorial ao ministro
Capanema, enfatizando a necessidade de medidas concretas para estudar e para
combater o problema. Este episódio é relatado em: Carta de Heráclides de Souza
Araújo a José Pellegrino. Belo Horizonte, 5 de abril de 1955. FCPqRR/SPAPED,
caixa 3, maço 2.

40 Carta de Henrique Aragão a Antonio Valladares Bahia, diretor do Instituto Quími-
co Biológico de Minas Gerais. Rio de Janeiro, 19 de junho de 1943, FIOC/SD/CC,
carta n. 89.

41 Carta de Henrique Aragão a José Castilho Júnior, diretor do Departamento de
Saúde do Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro, 19 de junho de 1943; Carta
de Henrique Aragão a Lucas Lopes, secretário de Agricultura do estado de Minas
Gerais. Rio de Janeiro, 19 de junho de 1943. FIOC/SD,CC, cartas n. 88 e 87.

42 A ausência de Martins levou a um esvaziamento da participação do IQBMG no
projeto, que passaria a ser fundamentalmente um programa do IOC, ainda que com
a forte colaboração de pesquisadores mineiros, entre os quais Versiani. Carta de
Henrique Aragão a A. Cerqueira da Luz, diretor do Instituto Químico Biológico
de Minas Gerais Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1943. FIOC/SD/CC, carta n. 156.

43 Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 27 de julho de 1908, Emmanuel Dias
começou a trabalhar no IOC em 1929, como voluntário, ainda estudante, sob a
supervisão direta de Carlos Chagas. Tendo feito o Curso de Aplicação de Manguinhos
em 1932, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) em
1933, com tese de doutoramento (Dias, 1934) que elucidava importantes aspectos
do ciclo evolutivo do T. cruzi, como sua transmissão ao homem pelas fezes contami-
nadas do barbeiro, como havia postulado Emile Brumpt. Neste ano, foi contratado
por Chagas, diretor do IOC, como adjunto de Thales Martins, chefe de laboratório
da seção de fisiologia, substituindo-o neste cargo em 1934. Por ocasião da reunião
em Mendoza, Argentina, em 1935, no qual apresentou quatro trabalhos, Dias
continuava seus estudos sobre o T. cruzi, com especial interesse sobre a evolução
deste e de outros tripanossomas em reservatórios naturais, como morcegos, estudo
no qual teria, nos anos seguintes, a colaboração de Romaña. Desde sua formatura,
Dias contou com o empenho de Chagas para incorporá-lo aos quadros da institui-
ção, o que não era tarefa simples, em função das dificuldades formais de contratação.
Em 1935, ele foi enviado para servir no posto do IOC em Belo Horizonte, que havia
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sido dirigido por seu pai. Lá estabeleceu contato próximo com Amilcar Martins,
com quem participou, em 1937, de uma viagem de estudos aos Estados Unidos
para estudar as rickettioses (doenças causadas por microorganismos do gênero
Rickettsia), patrocinada pelo governo brasileiro, em função do interesse em criar
no Ibed um laboratório para produção de vacina contra a febre maculosa brasileira
(também chamada de tifo exantemático). No âmbito da cooperação Sege/Ibed, Dias
realizou uma série de excursões, especialmente em Minas, em companhia de
Romaña, para coletar diferentes espécies de barbeiros e de reservatórios do T. cruzi
e para estudar questões relacionadas à transmissão da doença, como a variação na
suscetibilidade à infecção pelo parasito entre diversas espécies de barbeiros. Sua
trajetória a partir da criação do CEPMC será acompanhada nos capítulos seguin-
tes. Ver: Memorial para concurso com vistas a provimento de cargo de chefe de
laboratório do IOC. Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1935, FCPqRR/SPAPED,
caixa 28, maço 2; Carta de A. Fernandes a Julio Arnoldo Laender, fornecendo
dados biográficos de Emmanuel Dias. [s.l.], 9 de maio de 1960. FCPqRR/SPAPED,
caixa 28, maço 2; “Emmanuel Dias”, Assentamento Funcional (livro 3, p. 507) (este
arquivo encontra-se sob a guarda da COC/Fiocruz). Ver também o depoimento
oral de seu filho, João Carlos Pinto Dias (1998) e Dias (2009).

44 Para um relato histórico do CEPMC, escrito por seu diretor em homenagem a
Henrique Aragão, ver Dias (1956).

45 A descrição e os dados deste levantamento encontram-se em Dias (1945).
46 As cafuas eram definidas como construções toscas, com teto de capim geralmente,

paredes de pau-a-pique, chamadas de ‘sopapo’ (porque o barro era batido a sopa-
pos no madeirame) e sem revestimento de piso. Já os térreos ou sobrados possuíam
teto de telha ou zinco, paredes rebocadas ou caiadas e piso revestido com tijolo ou
soalho (Dias, 1945).

47 Muitos destes livros de registro e anotações diversas encontram-se no FCPqRR/
SPAPED.

48 Por motivos diversos dos que orientaram Chagas, Dias considerava o parasito cau-
sador da tripanossomíase americana como pertencente ao gênero Schizotrypanum,
daí esta denominação S. cruzi. Ver Dias (1934).




