
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
KROPF, S. A Doença de Chagas em Tempos de Desenvolvimento (1951-1962). In: Doença de Chagas, 
doença do Brasil: ciência, saúde e nação, 1909-1962 [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009, 
pp. 465-515. História e Saúde collection. ISBN 978-85-7541-315-9. 
https://doi.org/10.7476/9788575413159.0012. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. A Doença de Chagas em Tempos de Desenvolvimento 
(1951-1962) 

 
 

Simone Petraglia Kropf 

https://doi.org/10.7476/9788575413159.0012
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


465

O processo histórico pelo qual, no pós-Segunda Guerra Mundial,
a ciência e a saúde assumiram centralidade nas discussões sobre o desen-
volvimento aprofundou-se na década de 1950, no cenário internacional
e no contexto brasileiro. Se, em 1950, a primeira campanha de profilaxia
contra a tripanossomíase americana constituiu um marco do reconheci-
mento desta doença como entidade nosológica específica, clinicamente
individualizada e socialmente importante, a movimentação dos cientistas
em prol deste reconhecimento prosseguiria, destinada a conquistar no-
vas adesões e a ampliar os interesses sociais em torno daquele objeto,
propiciando sua institucionalização como tema da ciência e da saúde
pública, no Brasil e no continente latino-americano.

Saúde, Desenvolvimento e Endemias Rurais
na Década de 1950: o ‘círculo vicioso da
doença e da pobreza’

A quinta Assembléia Mundial da Saúde, promovida pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) em maio de 1952, em Genebra, constituiu
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uma ocasião importante para o debate sobre a relação entre saúde e econo-
mia. Charles-Edward Amory Winslow (liderança da saúde pública norte-
americana) e o economista sueco Karl Gunnar Myrdal (então secretário-
executivo da Comissão Econômica para a Europa) fizeram, na nona sessão
plenária, a apresentação geral do tema ‘valor econômico da saúde’, estabe-
lecendo princípios que se tornariam estruturantes deste debate a partir de
então. Ao afirmar que as preocupações com os vínculos entre doença e
pobreza remontavam ao “grande despertar sanitário” (Winslow, 1955: 1)
de meados do século XIX na Europa, quando foram discutidas as condi-
ções de trabalho nas fábricas e a expansão do capitalismo, Winslow (1955)
reiterou que, mais do que nunca, este era um tema a ser enfrentado naque-
le momento de reconfiguração do mundo após a guerra. A “carga econô-
mica” de doenças como a malária – que prejudicavam a produtividade não
apenas pela perda do “capital-vida” (Winslow, 1955: 5), mas também pela
queda da potência produtiva e pelo aumento dos custos com serviços mé-
dicos – era um problema premente para os países, marcados, cada vez
mais, por estreitas relações de interdependência:

Los hombres de hoy advierten que el mundo unido que ellos
anhelan edificar no puede establecerse ni mantenerse constituído
con naciones trabadas por las cargas abrumadoras de la pobreza y
la enfermedad (...). (...) las enfermedades que existen en Asia, en
Africa o en los Mares del Sur pueden crear problemas económicos
para los comerciantes de Londres o de Nueva York. (Winslow,
1955: 1, 16)1

Como exemplo destas preocupações, Winslow enfatizou a necessi-
dade de aumentar a produção agrícola para atender ao crescimento
demográfico acelerado em todo o mundo. As zonas que ofereciam maio-
res possibilidades de incrementar o cultivo de alimentos eram, acentuou,
justamente, as áreas tropicais mais afetadas por ‘enfermidades evitáveis’.

Ao salientar a perspectiva otimista que a ciência vinha oferecendo
para enfrentar as doenças, sendo o combate aos vetores um dos “resultados
mais espetaculares” (Winslow, 1955: 12), Winslow apontou, então, ele-
mentos para a formulação de um programa de saúde internacional, a ser
conduzido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e encaminhado
mediante projetos de cooperação mútua entre os países. Entre tais ele-
mentos, destacou a produção de estatísticas vitais e estudos de campo
nas distintas regiões, como base para ações de planejamento, e a
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profissionalização das estruturas administrativas e técnicas dos progra-
mas de saúde. Afirmou, sintetizando os termos do debate num conceito
que seria amplamente difundido a partir de então: “La pobreza es causa
de enfermedad y la enfermedad origina mayor pobreza, en un círculo
vicioso. Por conseguiente, la salud pública es un problema que está rela-
cionado intimamente con el progreso económico y social que se logra en
una colectividad dada” (Winslow, 1955: 106).2

Myrdall (1952) apresentou, na mesma ocasião, outra formulação
que se tornaria central no campo da saúde internacional. Com base no
princípio dos efeitos cumulativos e da interdependência dos fatores soci-
ais, argumentou que o círculo vicioso assinalado por Winslow só poderia
ser rompido mediante a implementação planejada de reformas que ge-
rassem transformações cumulativas e direcionadas aos fatores responsá-
veis pelas desigualdades econômico-sociais. Ou seja: qualquer ação no
plano da saúde deveria integrar-se a um programa mais amplo de desen-
volvimento. As intervenções sanitárias eram, sem dúvida, importantes
para melhorar as condições de vida das populações, mas não deveriam
ser concebidas de modo isolado: deveriam fazer parte de um conjunto de
transformações sociais.

Nesta nona sessão plenária da Assembléia da OMS, os brasileiros
Paulo de Assis Ribeiro, Manoel Ferreira (que a presidiu) e Ernani Braga
(1998 [1952]) apresentaram trabalho sobre os instrumentos para mensurar
os custos e as perdas econômicas produzidos pelas doenças.3 As concep-
ções expressas neste encontro, por sistematizarem posições que já vinham
se delineando desde o final da Segunda Guerra Mundial, seriam ampla-
mente endossadas e propagadas no debate brasileiro sobre a relação en-
tre saúde e desenvolvimento no contexto do nacional-desenvolvimentismo
do segundo governo Vargas (1951-1954) e, em especial, do governo de
Juscelino Kubitschek (1956-1961) (Mendonça, 1986; Abreu, 1999; Qua-
dros da Silva, 1999; D’Araújo, 1999a, 1999b; Gomes, 2002).

Labra (1988) propôs a designação de ‘sanitarismo desenvolvimentista’
para a corrente de pensamento que, desde o final do Estado Novo, uniu
médicos e sanitaristas em torno dos princípios consagrados em Genebra,
em 1952.4 Segundo a autora, os “sanitaristas desenvolvimentistas”  contra-
punham-se a um modelo de saúde campanhista e verticalizado,
“centralizador e autoritário”, formalizado com a reforma sanitária
conduzida por Carlos Chagas na década de 1920 e que alcançara seu
ápice durante a gestão de Capanema no Ministério da Educação e Saúde
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(MES), sob as diretrizes de João de Barros Barreto (Labra, 1988: 15).
Esta oposição nos remete ao argumento de John Farley (2004) sobre as
distintas ênfases na maneira de articular os termos da equação ‘saúde e
desenvolvimento’, expressas na imagem de um pêndulo a oscilar entre
uma posição que priorizava as intervenções sanitárias como pré-requisito
do desenvolvimento e a que priorizava o desenvolvimento social como
pré-requisito das melhorias na saúde.5

Contudo, ainda que críticas ao modelo ‘campanhista’ estivessem na
perspectiva de alguns indivíduos à época, considero que as posições em
torno do ideário do ‘sanitarismo desenvolvimentista’ não eram tão
demarcadas ou contrapostas.6 Num momento em que as discussões sobre
a saúde mesclavam-se a um intenso debate político entre distintos mode-
los de reforma social, muitas questões estavam em jogo em torno da con-
cepção geral que associava saúde a desenvolvimento econômico. Para além
de divergências quanto às maneiras de articular estes termos, havia um
acordo geral ao qual eles estavam intimamente associados (Lima, Fonseca
& Hochman, 2005). Assim, muitos dos que propugnavam e
implementavam as diretrizes ‘campanhistas’ do MES defendiam enfatica-
mente as concepções gerais associadas ao ‘sanitarismo desenvolvimentista’.
As mensagens presidenciais e os discursos de ministros da Saúde do
período foram importantes veículos de propagação dessas concepções.
Em sua Mensagem ao Congresso Nacional, de 1951, Vargas declarou:

Analisando o panorama sanitário brasileiro não perderemos de
vista o conceito de que o nível de saúde de um povo é corolário do
seu progresso econômico, e que somente a gradual ascensão dos
padrões sociais e educativos da vida nacional e a melhoria do nível
de bem-estar da população poderão efetivamente conduzir ao de-
finitivo aperfeiçoamento dos índices sanitários. (Brasil, 1951: 198)

Quanto à malária, evocada há tempos como ‘doença econômica’ por
excelência, o presidente assegurou que o governo continuaria o programa
de profilaxia por meio do combate aos vetores, mas associando-o às ativida-
des produtivas, principalmente agrícolas: “Reconhece o Governo a impor-
tância do trabalho em curso, porém não esquece que, no combate à malá-
ria, a vitória final só é obtida quando se completa a recuperação do solo
pela agricultura, em condições técnicas adequadas” (Brasil, 1951: 205). A
mesma diretriz seria endossada nas várias conferências que o ministro da
Saúde Aramis Athayde pronunciou em 1955 (Athayde, 1957).
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Mário Pinotti – que, durante a década de 1940, chefiou um dos
organismos sanitários que melhor expressava o modelo das campanhas
verticalizadas do MES, o Serviço Nacional de Malária (SNM), e que seria
ministro da Saúde durante o governo JK – produziu textos e pronunci-
amentos defendendo que a saúde era um bem de valor econômico e que
deveria ser vista como parte de um projeto mais geral de desenvolvimen-
to (Pinotti, 1958, 1959). Segundo ele, isso não significava descartar inter-
venções técnicas, focadas em problemas sanitários específicos, sobretudo
tendo-se em vista as conquistas técnicas neste terreno. A importância de
Pinotti na formulação das diretrizes para o campo da saúde no período é
atestada pelo fato de ter sido ele o autor do prefácio ao programa de
saúde pública de JK, quando este se candidatou à presidência, e, tudo
indica, também o responsável pela redação do próprio programa
(Kubitschek, 1955).7

O ano de 1955 foi um marco do chamado ‘otimismo sanitário’
internacional (Garret, 1995), com o lançamento, pela OMS, da campa-
nha global de erradicação da malária.8 No programa de saúde de JK,
podemos observar em que medida os princípios gerais da associação en-
tre ciência, saúde e desenvolvimento, pelos quais se afirmava a necessida-
de de priorizar o combate às chamadas ‘doenças de massa’,
reconfiguravam, naquele contexto histórico, os significados que, desde a
década de 1910, eram atribuídos às endemias rurais como obstáculo
à produtividade e à economia nacional.9 Endossando o protesto de
Euclides da Cunha contra “a indiferença com que o Brasil mal civilizado
deixa o Brasil verdadeiro e puro das nossas origens” (Kubitschek, 1955:
20), o texto enfatizava a importância de investimentos e ações voltados
para o homem do interior, “castigado de trabalhos e de doenças, mas
ainda assim rijo e resistente” (Kubitschek, 1955: 8), e assinalava, em alu-
são direta à dualidade litoral/sertão: “Há muito tempo que o povo brasi-
leiro do interior espera pelo povo das cidades brasileiras. Os apelos já
atravessam séculos. Dispondo dos recursos humanos e materiais de que
os sucessivos governos têm disposto, não é mais possível este completo
divórcio no sangue e nas energias do Brasil” (Kubitschek, 1955: 33).

Numa referência ambivalente ao movimento sanitarista liderado
por Belisário Penna na década de 1910, o programa de JK reiterava a
importância do combate às doenças das populações rurais do país, mas
enfatizava justamente a nova capacidade técnica e política do poder pú-
blico no sentido de mudar aquela situação, afirmando que “o Brasil não
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é só doença” e, portanto, distanciando-se de “atitudes de pessimismo ou
negativistas em relação ao próximo futuro do Brasil” (Kubitschek, 1955:
32). Recorrendo a uma formulação retoricamente eloqüente – “já não
somos mais (...) o vasto hospital da frase de Miguel Pereira” (Kubitschek,
1955: 53) –, o candidato destacava que tal capacidade de transformação,
que ele prometia intensificar “em cinco anos de trabalhos intensivos”,
expressava-se nas campanhas sanitárias empreendidas pelo MES (entre
as quais, a de profilaxia da doença de Chagas), que permitiam “controlar
(...) graves endemias que flagelavam milhões de brasileiros” (Kubitschek,
1955: 53).10 O otimismo sanitário do momento apresentava-se, assim, como
parte do otimismo geral que JK tornaria a marca de seu governo.

Quando voltarmos os olhos para o nosso homem do interior,
não devemos ver só um homem doente. Não existem só doenças e
doentes no vasto interior do Brasil. Ao lado das grandes popula-
ções enfermas, existe uma grande população de gente sadia, bem
disposta, trabalhando com resultado e esperança. (...) Só os que
não conhecem o Brasil, vivem arrolhados nas cidades, podem du-
vidar do povo brasileiro e do seu extraordinário poder de assimila-
ção e utilização de tudo quanto a ciência e a técnica moderna vão
produzindo em benefício do homem. Mal surge no mundo uma
conquista e logo o Brasil a incorpora ao seu patrimônio e ao seu
arsenal de trabalho. Mal se aplicava o DDT nas campanhas norte-
americanas da última guerra no Extremo-Oriente e já o Brasil em
pouco tempo se tornava o maior consumidor de DDT no mundo,
para combater mais de uma das suas endemias rurais. (Kubitschek,
1955: 32; grifos meus)

Num indício de que compartilhava da noção de que as campanhas
sanitárias deveriam estar inseridas num projeto maior de desenvolvimento
econômico, JK afirmou, por exemplo, a importância de associar o com-
bate às endemias rurais à mecanização da agricultura. Além de sua
dimensão concreta como base material para a modernização, a máquina
era um símbolo eloqüente da conquista do interior pelo progresso.

Não basta combater as doenças. Pôr nas mãos vigorosas do ser-
tanejo recuperado, lúcido, vigoroso, uma simples enxada é quase
um crime contra o Brasil. Sua inteligência, sua admirável capacida-
de de compreender, sua aptidão para assimilar rapidamente, tudo
nele está pedindo alguma coisa além do rudimentarismo da enxa-
da, símbolo da nossa rotina, do nosso atraso, da nossa displicência,
que deve ser banida do Brasil. Tudo nele pede a máquina, para
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poupar-lhe as energias, para que agora possa ele aplicá-las no sen-
tido superior que a vida brasileira deve e necessita ter. (Kubitschek,
1955: 33)11

Foi sob as peculiaridades históricas deste período – em que o tema
do saneamento rural ganhava nova moldura na plataforma política dos
que pretendiam construir, com potentes inseticidas e máquinas, uma nova
nação – que a ‘doença do Brasil’, emoldurada desde o início como emble-
ma dos males do interior, avançaria em seu processo de reconhecimento
científico e social.

A Tripanossomíase Americana em Destaque
nos Eventos Médico-Sanitários

A inclusão da doença de Chagas na pauta do MES fez com que ela
passasse a despertar particular interesse nos congressos e eventos da clas-
se médica. Em especial, os dois primeiros anos que se seguiram ao início
da campanha de Uberaba foram de grande visibilidade pública para o
tema, bem como para os trabalhos do Centro de Estudos e Profilaxia da
Moléstia de Chagas (CEPMC), que, em 1951, teve sua nova sede inaugu-
rada, com apoio de JK, então governador de Minas. O momento foi
sintetizado por Emmanuel Dias: “O assunto vai de vento em popa, os
tempos são outros...”12 Nestes eventos, a atenção era especialmente dirigida
para a questão da profilaxia. Nas apresentações que Dias e Pinotti fize-
ram sobre o tema, foram enfatizados os resultados concretos da campa-
nha e a necessidade de sua ampliação, bem como os avanços na elucidação
de questões técnicas relativas aos métodos de combate aos vetores.

Os encontros que reuniam a classe médica em regiões diretamente
afetadas pela doença, como os congressos médicos do Brasil Central e
Triângulo Mineiro, foram um espaço importante de divulgação e
mobilização em torno do assunto. A reunião de 1951, em que a
tripanossomíase foi tema de destaque (cuja relatoria coube a Dias), foi
marcada pelo entusiasmo com o “batismo científico da Nova Capital que
florescia na brutalidade do sertão brasileiro” (Porto & Porto, 1970: 126).
A cidade planejada de Goiânia, inaugurada em 1933, era o símbolo
do projeto de Vargas da ‘marcha para o Oeste’. Na ocasião, os congressis-
tas reforçaram, como de costume, a importância dos médicos do Brasil
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Central como ‘legítimos conhecedores’ dos problemas representados pe-
las endemias rurais. Em 1955, o 7º Congresso Médico do Brasil Central,
ocorrido em Uberlândia, contou com a presença do ministro da Saúde
Aramis Athayde, que destacou em sua conferência as potencialidades eco-
nômicas do Triângulo Mineiro. Enaltecido como “passagem natural das
pessoas e bens das imensas regiões do Brasil Central” (Athayde, 1957:
59), a região era exemplar da marcha do desenvolvimento ao interior do
país. Entre as ‘doenças de massa’ que a afligiam, Athayde salientou a
doença de Chagas, elogiando as iniciativas do Ministério da Saúde em
combatê-la.

A capital de Minas Gerais também foi palco de encontros médicos
que deram grande destaque à tripanossomíase. Em 1951, ocorreu em
Belo Horizonte o 1º Congresso da Associação Médica de Minas Gerais, no
qual José Pellegrino (1953: 611-612), colaborador do CEPMC, apresen-
tou relatório das pesquisas feitas no estado até aquela data, considerada
um divisor de águas pelo “notável impulso que tomaram recentemente os
estudos sobre este importante problema de Saúde Pública”, derivado so-
bretudo da “individualização definitiva da cardiopatia chagásica crôni-
ca” e da verificação da eficácia dos inseticidas como método profilático. A
inclusão da doença como tema oficial deste e outros eventos médicos,
realizados naquele ano no país, traduzia o interesse que os poderes pú-
blicos e a classe médica devotavam ao assunto, “um dos problemas sanitá-
rios da maior relevância que afeta tão profundamente a saúde e a econo-
mia do Estado” (Pellegrino, 1953: 613).13

A ampliação do interesse médico pela doença se deu também no
âmbito de especialidades particulares, como a pediatria. O tema ‘doença
de Chagas na infância’ fez parte, por exemplo, da VI Jornada de Pueri-
cultura e Pediatria, realizada em Belo Horizonte em 1952, cabendo a
relatoria a Pellegrino, que publicou alguns trabalhos em periódicos da
área (Pellegrino, 1952; Pellegrino, Rezende & Brener, 1952; Pellegrino
& Rezende, 1953). Naquele mesmo ano, o já renomado pediatra Rinaldo
de Lamare publicou artigo sobre a doença de Chagas (De Lamare &
Aguiar, 1952). Os gastroenterologistas também se interessavam pelo as-
sunto, sobretudo no que dizia respeito às manifestações digestivas da
doença (Rezende, 1956a, 2001, 2001a). Em 1957, a Sociedade de
Gastroenterologia e Nutrição da Paraíba realizou um Seminário Brasileiro
sobre Doença de Chagas.14
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O tema da doença de Chagas foi progressivamente se institu-
cionalizando na década de 1950 igualmente no campo da saúde pública,
em termos tanto das políticas ministeriais quanto das pesquisas específi-
cas à área. No plano nacional, o mais importante espaço eram os Con-
gressos Brasileiros de Higiene, promovidos pela principal instituição de
representação dos sanitaristas, a Sociedade Brasileira de Higiene (SBH).
Na nona reunião realizada em 1951, em Porto Alegre, a tripanossomíase
foi o tema que reuniu maior quantidade de comunicações, sendo grande
parte apresentada por técnicos dos serviços sanitários encarregados de
programas de profilaxia.

Dias foi autor de cinco trabalhos, em colaboração com sanitaristas
do SNM, quase todos relativos às pesquisas para padronização das técni-
cas de aplicação de inseticidas (SBH, 1952).15 Como conferencistas convi-
dados, Francisco Laranja (1953) discutiu os aspectos clínicos da doença
e Mário Pinotti (1952) abordou o programa de profilaxia do SNM. Cecilio
Romaña apresentou, como representante da Repartição Sanitária Pan-
Americana (RSPA), um balanço dos conhecimentos sobre a enfermidade
nos vários países. Felicitando o governo brasileiro pelo início da profilaxia
e os cientistas da ‘escola de Manguinhos’ que compunham a ‘vanguarda’
das investigações sobre o tema nas Américas, o pesquisador argentino
sintetizou o entusiasmo vigente e os significados que a campanha de 1950
assumia na trajetória da doença desde sua descoberta: “La era de los
insecticidas de acción residual y la nueva conciencia que la medicina
preventiva ha desarrollado en el mundo harán que la cruzada que inició
Chagas en el Brasil tenga el noble final que todos esperamos” (Romaña,
1952: 215).16

No X Congresso Brasileiro de Higiene, realizado em 1952 na capi-
tal mineira, em homenagem a Carlos Chagas, a doença continuou em
destaque, com vários trabalhos de pesquisadores vinculados ao CEPMC
(SBH, 1953). Na ocasião, o governador JK enalteceu a importância das
medidas voltadas a “recuperar o elemento humano para que se consiga o
progresso, prosperidade e engrandecimento do Estado” (SBH, 1953:
XXIV) e destacou as realizações de seu governo no combate às endemias
rurais. Numa operação expressiva da dimensão simbólica que a doença
de Chagas assumia neste programa, foi lançada a pedra fundamental de
um monumento a Carlos Chagas, no Parque Municipal, e Kubitschek
enfatizou a “dívida de gratidão” que o estado de Minas resgatava com o
cientista mineiro, exemplo para todos os higienistas brasileiros, por ter
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levado a ciência para a “hinterlândia” (SBH, 1953: XXV). JK afirmou
que a campanha contra a doença de Chagas em Minas Gerais era “uma
das maiores e mais significativas homenagens que se poderiam prestar ao
sábio” (SBH, 1953: XXV).17 Na inauguração do congresso, Pinotti, dire-
tor do SNM e da SBH, sintetizou o sentido de “nova era” que se atribuía
àquele momento, em que as campanhas contra “as doenças endêmicas e
epidêmicas que assolavam o Brasil ao tempo de Miguel Pereira”, graças
aos avanços técnicos produzidos especialmente a partir da guerra, assumi-
am características de verdadeiras “cruzadas nacionais” (SBH, 1953: XV).

Quanto à projeção da doença em eventos internacionais no campo
da saúde pública, um marco importante foi o I Congresso Interamericano
de Higiene, ocorrido em Havana, em outubro de 1952, em homenagem
ao cinqüentenário da Repartição Sanitária Pan-Americana (RSPA) e a
Carlos Juan Finlay (autor da teoria do mosquito como transmissor da
malária). Por convite de Fred Soper, diretor da RSPA, Dias foi debatedor
na mesa-redonda sobre doença de Chagas, onde Laranja discorreu a
respeito da cardiopatia chagásica crônica (RSPA, 1953: 692-694).18 Pinotti
(1953: 681), chefe da delegação brasileira e vice-presidente do congresso,
ressaltou em sua conferência a importância do trabalho do CEPMC, ao
qual atribuiu o “surto de interesse nacional pela doença de Chagas” e o
seu “reconhecimento (...) como problema sanitário”, graças às “novas e
importantes aquisições de ordem clínica, epidemiológica e profiláticas” e
à sua capacidade de chamar atenção para o tema nos meios médico-sani-
tários. A campanha contra a doença, que selava a cooperação entre o
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e o SNM, deveria, segundo ele, ter uma
dimensão nacional.

O congresso de Havana, além de divulgar internacionalmente o
pioneirismo brasileiro no combate à endemia chagásica, foi uma boa oca-
sião para que Dias estreitasse seus contatos com pesquisadores dedicados
ao assunto nos diversos países do continente americano, de modo que
estes o ajudassem a pressionar a RSPA a responsabilizar-se pelo combate
à doença.19 Em nome da delegação brasileira, o diretor do CEPMC pro-
pôs a recomendação oficial, unanimemente aprovada, de que a RSPA
providenciasse a criação de uma comissão de especialistas de diversos
países, em caráter consultivo, para tratar da tripanossomíase americana
no continente (RSPA, 1953: 758-759). A imprensa deu destaque à partici-
pação dos cientistas brasileiros no evento, em especial à liderança de Dias
(O Globo, 1952; Diário de Notícias, 1952; O Diário, 1952; O Jornal,
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1952; Estado de Minas, 1952c, 1952d). Em 1953, o diretor do SNM
apresentou os resultados da campanha contra a doença de Chagas no
Brasil nos V Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Malária,
realizados em Istambul (Pinotti, 1954).

Outra evidência de como a legitimação científica e social da doença
de Chagas se beneficiou, nesta época, do interesse internacional em tor-
no das novas perspectivas para o combate às doenças infectocontagiosas
foi a publicação, na Alemanha, de um atlas com a distribuição geográfica
destas enfermidades em todo o mundo. A idéia havia partido de
epidemiologistas alemães durante a guerra e restringia-se a doenças e
regiões consideradas de importância militar. Com o término do conflito,
as forças norte-americanas que ocupavam a Alemanha resolveram ampli-
ar e patrocinar o projeto. Em finais de 1949, Dias recebeu o convite para
responsabilizar-se por um capítulo sobre a doença de Chagas.20

A elaboração do trabalho (Dias, 1954), que se estenderia até 1954,
fez crescer o intercâmbio entre Dias com os pesquisadores nos diversos
países americanos, com quem ele se correspondeu sistematicamente, soli-
citando informações e comentários. Este foi o primeiro grande panora-
ma sobre a tripanossomíase americana no continente, com dados e mapas
relativos à distribuição geográfica dos transmissores e casos da doença.
Exemplares do atlas foram entregues por Dias a diversos pesquisadores e
instituições nacionais e internacionais, como mais uma estratégia em sua
argumentação sobre a gravidade da endemia.21

Outra iniciativa do diretor do CEPMC para ampliar o reconheci-
mento internacional da doença foi sua participação, como observador do
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da V Reunião
do International Scientific Committee for Trypanosomiasis Research
(ISCTR), realizada em Pretória, África do Sul, em 1954, destinada sobre-
tudo a trabalhos sobre a tripanossomíase africana. Reiterando a reco-
mendação do congresso de Havana, Dias sugeriu a criação de um comitê
semelhante para orientar as pesquisas sobre a doença de Chagas nas
Américas, no âmbito da RSPA.22

Em 1955, Dias divulgou as pesquisas brasileiras sobre a
tripanossomíase americana junto ao público europeu, como consultor
técnico-científico da exposição em homenagem à vida e à obra de Carlos
Chagas, realizada no Palais de la Découverte, em Paris. Na mostra, foram
exibidos o filme feito por Dias em parceria com o SNM e os mapas que
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produziu para o atlas alemão (Dias, 1954). Numa interessante represen-
tação da ciência e do Brasil nos tempos do nacional-desenvolvimentismo,
a exposição destacava as riquezas e potencialidades econômicas do país
e as grandes obras de modernização, como a Usina de Volta Redonda
(Imagem 30). O laboratório de Chagas no IOC foi reproduzido por
fotomontagem, sendo exibidos materiais que pertenceram ao cientista
(Imagem 27). O ambiente do sertão foi recriado mediante a montagem de
uma cafua (Imagem 23). Um dos painéis da mostra trazia um mapa do
Brasil onde eram figurados os tipos humanos e as características físicas
ou econômicas de suas regiões. Além da Bahia, do Rio de Janeiro, de
Porto Alegre e de São Paulo, indicava-se a cidade de Bambuí, cujo ícone
era uma cafua. Entre as imagens relativas à doença, fotografias mostra-
vam pacientes submetidos a exames radiológicos e eletrocardiográficos
(Imagem 29).23

A projeção da doença nos eventos médico-sanitários impulsionava,
por sua vez, a disseminação, junto ao grande público, dos principais tra-
ços e imagens pelos quais ela era reconhecida como entidade clínica. Em
matéria de O Estado de S. Paulo (1951: 5) sobre a profilaxia empreendida
naquele estado, lia-se que a enfermidade “(...) ataca de maneira particular
a musculatura cardíaca, sendo responsável por um grande número de
mortes súbitas. Nos municípios mais acometidos, observa-se um fato curi-
oso: os negociantes evitam vender fiado”. No Jornal de Montes Claros, um
médico local publicou informações destinadas a esclarecer “os homens da
roça” sobre os sintomas desta que era “a maior responsável pelas mortes do
coração [sic] em nosso meio”.24 Em outra reportagem, afirmava-se que,
apesar de suas belezas, a cidade de Itacambira, interior de Minas Gerais,
possuía um “número fantástico de cardíacos, (...) geralmente por terem
sido sugados pelo barbeiro”, e que era muito comum, nas festas da Igreja,
pessoas morrerem fulminadas por parada cardíaca.25

As representações sobre o “terrível mal caboclo” (A Cidade, 1950)
assumiam, por vezes, imagens de grande dramaticidade. O Estado de
Minas (1952d: 4), anunciando o congresso de Havana, afirmava: “A pica-
da do barbeiro equivale a uma condenação à morte. (...) O coração inva-
dido pelo tripanossoma vai sucumbindo, na passagem dos dias e das
horas, como a luz que se apaga para sempre”. Em entrevista ao mesmo
jornal, o pesquisador de Manguinhos Eurico Villela declarou: “Carlos
Chagas ressuscitou na pessoa de Emmanuel Dias. Se não fosse este moço
com as suas pesquisas em Bambuí, o mundo estaria ignorando ainda
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aspectos cruciantes de uma doença das mais sérias”. O reconhecimento
público de que a doença de Chagas era essencialmente uma doença car-
díaca crônica se ampliava e se consolidava. Villela, trinta anos depois de
publicar com Carlos Chagas um dos trabalhos mais importantes sobre o
assunto, acentuou: “Hoje, que a cardiopatia chagásica se acha incluída
nos consultórios, devemos agradecer a Bambuí e suas pesquisas” (Estado
de Minas, 1952e: 7).

Pedidos ao Doutor Dias:
a doença vista pela população

A realização de campanhas de profilaxia, ainda que restritas a cer-
tas regiões, favorecia a ampliação das associações estabelecidas por Dias
em torno da doença. Se, desde a década de 1940, o CEPMC buscou
informar e conquistar o apoio das populações de áreas endêmicas, a par-
tir de então os próprios doentes passariam a se dirigir a Dias, em nome
de seus interesses. Nas cartas que lhe endereçaram (em alguns casos ex-
pressando grande esforço em superar as barreiras da linguagem escrita),
identificamos a percepção que os próprios habitantes das áreas rurais
possuíam da doença e em que medida os enunciados formulados pelos
cientistas já haviam se estabilizado no senso comum de modo a orientar
esta percepção.26 Via de regra, estas pessoas buscavam, junto a Dias, as-
sistência médica, declarando terem ‘ouvido falar’ que o posto de Bambuí
possuía ‘remédios’ para o mal. As notícias sobre o poder dos inseticidas
utilizados no combate à doença eram, por vezes, compreendidas não como
prevenção ou controle, mas como recurso terapêutico. Era recorrente a
referência à doença em razão de sintomas cardíacos, quer por terem sido
mencionados por um clínico local, quer pela noção já disseminada de que
‘ser ofendido pelo barbeiro’, como se dizia, equivalia a sofrer do coração.

Em 1954, um morador da cidade mineira de Cláudio, que ouvira
dizer que Dias “era um ótimo especialista em moléstia transmitida por
barbeiro”, pediu-lhe ajuda para tratar a enfermidade, identificada no
ano anterior. Dizia ele:

(...) pensei que aquilo não era uma doença perigosa, não encomodei
[sic] de tratar, mas agora estou sentindo o coração falhando de-
mais, ele dar [sic] uma pancada e falha outra, estou também com as
pernas um pouco enchadas [sic]. Por este motivo peço o senhor a
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caridade de enviar-me uma receita deste milagroso remédio, se for
preciso eu pagarei a receita ao senhor (...). Espero que não deixe de
atender o meu pedido o qual ficarei muito contente mesmo pagan-
do a receita. Cordial saudação.27

Em resposta, Dias informou que, infelizmente, não existia o referi-
do remédio e convidou-o a visitar o CEPMC, onde poderia examiná-lo.28

Contudo, logo em seguida, recebeu carta do genro de Francisco José
informando-lhe seu falecimento, agradecendo a atenção de Dias e comu-
nicando que a sogra também possuía a doença. Ele próprio temia ter
sido contaminado: “Já morei em lugar que tem o tal inseto”.29 Mais uma
vez, Dias fez o convite para que fossem a Bambuí e para enviarem ao
posto insetos da região, a fim de confirmar se estavam infectados.30

Em 1958, uma moradora de Belo Horizonte contou a Dias que a
filha de 20 anos, levada ao hospital com problemas cardíacos, foi
diagnosticada como portadora da doença de Chagas. Reproduzindo as
palavras do médico que a atendeu e referindo-se ao inseticida como me-
dicamento, ela pediu-lhe:

A doença do coração é a válvula entupida. A doença das Chagas
[sic] só está no sangue, ainda não atingiu o coração. Então peço ao
senhor se for possível mandar para mim uma receita para a doença
das Chagas [sic] o mais breve possível, porque eu não estou com
esperança no tratamento dos médicos daqui. Nós somos aquela
família que a [sic] 9 anos morávamos aí na beira do rio nos terrenos
do Sr. Tunico Julio, sempre o senhor mandava pôr remédio lá por
causa dos barbeiros.31

O CEPMC era visto como posto de assistência médica. Uma mora-
dora de Uberaba, “desesperada com um irmão que está desinganado [sic]
por algum médico daqui”, dirigiu-se a Dias como “gerente do Hospital
de Chagas da cidade de Bambuí”, querendo saber “detalhadamente se é
verdade que há meios de pelo menos suavizar o sofrimento de doente
desta espécie”.32

Algumas vezes, os indivíduos afetados pela doença solicitavam, de
fato, ações de profilaxia. Em 1957, um telegrafista de Araxá enviou a Dias
um barbeiro encontrado na cama de seu filho, que havia sido picado pelo
referido inseto. Em “linhas que partem de um coração aflito de um pai
extremoso”, Joaquim Simões de Oliveira Filho reclamou da falta de com-
bate à doença naquela cidade. Além de solicitar sua intervenção, o telegrafista
declarou que ajudaria Dias em qualquer injunção necessária para chamar
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a atenção das autoridades: “Esclareço que V.S. pode fazer desta [carta] o
uso que desejar, contando com minha fraca mas sincera colaboração no
combate ao terrível mal”.33 Em resposta, comunicando o resultado negati-
vo do exame no barbeiro, Dias informou que havia remetido sua carta ao
ministro da Saúde, como mais um meio de pressionar os serviços sanitári-
os a empreender o combate aos vetores da doença na região.34

Em outras ocasiões, os doentes requeriam ajuda para fazerem valer
seus próprios direitos civis e trabalhistas. Joaquim da Rocha, que já ha-
via sido atendido por Dias, contou-lhe que estava na roça trabalhando
quando se sentiu muito mal e decidiu ir para Uberaba “tomar remédio”.
Contudo, para trabalhar naquela cidade, precisava de um atestado médi-
co. Este era o motivo de sua carta, escrita com dificuldade: “Eu peço o
senhor que escreve pra mim uma carta disendo i [sic] aprovando [sic]
que sou doente e que fui ofendido de barbero [sic] peço que mande pra
mim um atestado de conformação [sic] que seu [sic] um rapas [sic] doen-
te”. Agradecendo o envio do atestado, o lavrador comunicou a Dias que
havia feito o alistamento militar e tirado as carteiras profissional e de
saúde. Aproveitava para pedir-lhe “um serviço de malária”, pois precisa-
va de “um serviço mais leve”.35 Dias convidou-o, então, a trabalhar na
campanha de erradicação dos barbeiros em Bambuí.36

Ao longo da década de 1950, Dias continuou a receber cartas tam-
bém de clínicos das áreas endêmicas, que se mantinham como fiéis aliados
da ‘cruzada’ do CEPMC, sobretudo em sua atuação junto à população. Em
1955, um cardiologista de Montes Claros, João Valle Maurício, escreveu-
lhe: “Estou sempre muito interessado no problema da ‘cardiopatia chagásica’,
tendo mesmo apresentado alguns trabalhos em congressos e em revistas.
(...) Tenho procurado através de jornais locais alertar o povo sobre os
perigos e gravidade desta afecção”. Convidando Dias a visitar o centro de
estudos no qual os médicos da região se reuniam semanalmente, solicitou
o envio de material de divulgação “para ensinamento ao povo”, como foto-
grafias, coleção de triatomíneos para demonstração e publicações sobre a
“condição clínica” e a profilaxia da doença.37 No XI Congresso Anual da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 1954, o médico apresentou traba-
lho sobre “a doença de Chagas como fator de despovoamento” (Maurício,
1954) e registrou indícios do processo de ‘urbanização’ da enfermidade,
no rastro das intensas migrações internas que geravam grandes desloca-
mentos populacionais, sobretudo em Minas Gerais.
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Novos Espaços de Pesquisa

Além da visibilidade nos eventos públicos, um aspecto importante
do processo de legitimação científica e social da doença de Chagas foi a
centralidade assumida em novos espaços institucionais de pesquisa e de
ensino médico criados, na década de 1950, em áreas onde a doença era
endêmica e que constituíam núcleos regionais de desenvolvimento eco-
nômico. Isso foi fundamental não apenas para a estabilização científica
dos enunciados que compunham aquele objeto, mas para garantir sua
reprodução como tema de pesquisa, mediante a formação de novos gru-
pos e linhas de investigação. Este foi mais um sentido em que a doença de
Chagas, símbolo dos médicos do Brasil Central, atuou como ‘moldura’
para a sociedade, impulsionando a institucionalização da medicina em
outros espaços sociais e geográficos do país.

O principal marco deste processo foi a fundação da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), em 1952, como parte da Universi-
dade de São Paulo (USP). No contexto de profissionalização da ciência
no pós-guerra, a escola foi projetada em consonância com os novos pa-
drões de carreira reivindicados pelos cientistas paulistas, especialmente
a partir da criação, em 1948, da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), como o regime de tempo integral para os professores
e o estímulo à pesquisa (Fernandes, 1990). A FMRP se tornaria, desde os
primeiros anos, um dos principais centros de investigação sobre a doen-
ça de Chagas no país. Entre os professores dedicados ao tema, destaca-
ram-se Mauro Pereira Barreto, no campo da entomologia, José Lima
Pedreira de Freitas, que estudava aspectos do diagnóstico, da epidemiologia
e do controle da doença, e Fritz Köeberle, na área de patologia. Os dois
primeiros vinham do Departamento de Parasitologia da USP, chefiado por
Samuel Pessoa. Köeberle, patologista, veio da Áustria, contratado pelo rei-
tor Zeferino Vaz, mentor do projeto da nova instituição, e logo se interes-
sou pela doença, apresentando contribuições inovadoras, tanto sobre a
forma cardíaca quanto sobre o que viria a se tornar a forma digestiva da
doença. Em torno da liderança de Freitas, a faculdade desempenharia
papel decisivo na conscientização política quanto à importância social das
endemias rurais e da doença de Chagas, subsidiando os organismos sanitá-
rios encarregados da profilaxia no estado.38 Além da FMRP, cabe destacar
a criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba,
em 1954, e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás,
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idealizada em 1953 pela classe médica de Goiânia e formalizada em 1960.
Assim como no interior paulista, também nestas escolas a doença de Cha-
gas seria um tema de destaque.39

Outro marco para a inserção da doença em novos espaços
institucionais do campo médico do interior foi a Revista Goiana de Medi-
cina (RGM), criada em 1955, pela Associação Médica de Goiás (AMG),
no contexto do “surto de progresso” por que passava o estado, em função
dos projetos de desenvolvimento econômico para a região e dos planos
para a construção da nova capital federal (Mendonça, 1955: 1). A revista
foi um dos principais veículos para publicação das pesquisas dos médi-
cos do Brasil Central, com ênfase nos problemas relativos à patologia
regional.40 A tripanossomíase americana ocupou, desde o início, proemi-
nência em sua linha editorial. Em 1956, um número especial foi dedica-
do aos trabalhos dos representantes da AMG no Congresso Médico do
Brasil Central, realizado, naquele ano, em Uberaba. Em seu editorial,
afirmou-se a importância social da enfermidade na região e louvou-se o
interesse dos poderes públicos em avaliar a extensão da endemia no país
e promover sua profilaxia.

Muito mais grave do que a malária ou a esquistossomose, pela
inexistência de qualquer terapêutica eficaz, a Doença de Chagas
vem silenciosamente dizimando vidas preciosas no interior do país
ou levando homens e mulheres ainda jovens a uma situação de
sofrimento e improdutividade. (...) Em Goiás, (...) os reconheci-
mentos entomológicos realizados pelo Serviço Nacional de
Endemias Rurais evidenciaram um índice de infecção natural dos
triatomídeos para todo o Estado de cerca de 20%, a que deve
corresponder necessariamente uma incidência igualmente elevada
da doença entre os habitantes da zona rural. (...) Somente o norte
do Estado mostrou-se ainda livre da endemia. Não se há de estra-
nhar, portanto, que os cardiologistas de Goiânia tenham em seus
fichários clínicos maior número de casos de cardiopatia chagásica
do que de hipertensão arterial (...). Que não se poupem esforços ou
dinheiro nessa batalha, pois, como acentua Josué de Castro, aquilo
que a Nação despende em benefício da saúde de seu povo, a ela
reverte com juros em prazo relativamente curto. (Rezende, 1956b:
239-240)

Ao mesmo tempo que divulgava os avanços no conhecimento sobre
a doença e propagava sua importância para o desenvolvimento do interi-
or do país, a RGM contribuía diretamente para impulsionar as pesquisas
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científicas sobre o tema, realizadas pelos médicos do interior.41 Em 1956,
o editor da revista, Joffre Marcondes de Rezende (clínico mineiro, for-
mado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1950 e radicado
em Goiânia), publicou seu primeiro trabalho em que defendia a tese da
etiologia chagásica do megaesôfago, assunto que despertava muitos deba-
tes e resistências entre os cientistas ‘do litoral’ e que era enaltecido nos
fóruns do Brasil Central como a maior contribuição original de pesquisa
dos médicos do interior (Rezende, 1956a, 2001a). A forma digestiva da
doença, proposta por Rezende com base em dados clínicos,
epidemiológicos e sorológicos, foi esclarecida em sua patologia por Köeberle
e, reconhecida a partir da década de 1960, viria somar-se à forma cardíaca
e à forma indeterminada entre as formas crônicas da doença de Chagas.42

Os médicos do Brasil Central, aliados de longa data, faziam-se, portanto,
partícipes da construção científica e social da doença tanto por sua
mobilização política quanto por sua atuação como pesquisadores, deixan-
do sua marca na definição do quadro clínico da tripanossomíase america-
na tal como ele é consensualmente aceito até o presente (Kropf, 2008).

A revista divulgou também os estudos de cardiologistas goianos,
como os de Anis Rassi, que trouxeram avanços importantes para o co-
nhecimento e o tratamento das manifestações cardíacas da doença, con-
tribuindo para reforçar o reconhecimento de que a importância social
da endemia, como entrave ao desenvolvimento rural, estava diretamente
relacionada à sua ação como fator de cardiopatias no meio rural.43

Na década de 1950, a doença de Chagas foi tema também dos novos
fóruns representativos do movimento pela profissionalização da ativida-
de científica liderado por cientistas dos grandes centros do país. Em
1951, em Belo Horizonte, foi tema oficial da terceira reunião da SBPC,
criada em 1948 como expressão da luta política dos pesquisadores, so-
bretudo de São Paulo, para garantir, junto ao governo, condições para
sua organização em novos moldes profissionais.44 Neste encontro, o go-
vernador Juscelino Kubitschek tomou parte na mesa-redonda destinada
à tripanossomíase, na qual Pellegrino fez uma apresentação sobre a dis-
tribuição de barbeiros em Minas Gerais. Herman Lent, do IOC, abor-
dou a distribuição mundial dos transmissores e Flávio da Fonseca, do
Instituto Butantan, fez uma estimativa da prevalência da infecção chagásica
no Brasil. Com base em dados apurados para os estados de Minas Gerais
e São Paulo, calculou que três milhões de brasileiros estariam “em risco
iminente de contrair a infecção” e, provavelmente, cerca de um milhão
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de casos deveria ocorrer no país (SBPC, 1951: 258).45 O governador en-
controu-se, na ocasião, com o diretor do IOC para tratar, entre outros
assuntos, de providências para intensificar o combate à endemia no esta-
do (Estado de Minas, 1951b).

O processo de profissionalização da ciência no Brasil, durante a
década de 1950, trouxe benefícios para o trabalho desenvolvido no CEPMC
também na medida em que significou novas possibilidades de financia-
mento, por meio do CNPq, criado em 1951. Em 1952, o posto de Bambuí
recebeu verbas desta agência para aquisição de novos equipamentos, como
aparelhos de raios X, eletrocardiógrafos, aparelhos de pressão arterial,
além de suprimentos para atividades de laboratório e de consultório (Es-
tado de Minas, 1952b).46

Além do espaço universitário, a doença de Chagas passou também
a ser objeto de pesquisa para os médicos sanitaristas que trabalhavam nas
campanhas de profilaxia. Desde 1950, o Instituto de Malariologia do
SNM realizava estudos sobre as características biológicas das distintas
espécies de vetores e o efeito, sobre eles, dos vários inseticidas então uti-
lizados, de modo a determinar, por exemplo, o melhor intervalo entre os
expurgos nas moradias (Pinotti, 1954). Os profissionais daquele instituto
foram colaboradores constantes de Dias em suas pesquisas neste período
e co-autores em várias de suas publicações.

Neste momento em que novas frentes de pesquisa científica vinham
sendo abertas para o estudo das endemias rurais e da doença de Chagas,
tanto nas universidades quanto nos organismos sanitários, o IOC enfren-
tou uma crise associada a profundas divergências sobre sua identidade
institucional. Em fase marcada por direções curtas e instáveis, reeditavam-
se, num novo contexto, os dilemas vividos por ocasião da reforma
Capanema (1935-1937) e da sucessão de Cardoso Fontes, no início da
década de 1940.47

Manguinhos viveu, na década de 1950, o embate entre os que de-
fendiam sua permanência como instituição vinculada às demandas e ques-
tões da saúde pública e aqueles que argumentavam, sob o impacto das
novas diretrizes da profissionalização da ciência e das novas expectativas
da sociedade brasileira em relação à atividade científica (cujo marco fun-
damental foi a criação do CNPq), que o instituto deveria ser, antes de
tudo, um centro de pesquisa científica, atualizado em termos dos avanços
na fronteira dos conhecimentos, sem o necessário compromisso com a
‘aplicação’ direta destes conhecimentos.48
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Emmanuel Dias, a despeito destas clivagens, manteria sua concep-
ção de que a doença de Chagas era não apenas um tema da ciência, mas
um exemplo do compromisso desta com a saúde pública. Contudo, não
mais contando com a prioridade institucional que havia sido reservada
às endemias rurais durante a gestão de Henrique Aragão (1942-1949),
seus interlocutores passariam a ser as próprias organizações sanitárias
(das quais receberia, até mesmo, apoio financeiro), os pesquisadores e os
governos de outros países interessados na ‘luta antichagásica’.49

A Doença do Brasil Central na Era JK

A segunda metade da década de 1950 imprimiu novo impulso ao
reconhecimento social e à institucionalização da doença de Chagas como
objeto de pesquisa e de ações sanitárias, e também à mobilização política
do posto do IOC em Bambuí. Foi decisiva, para tanto, a importância
conferida pelo governo JK ao tema das endemias rurais, expressa na
criação, em 1956, no Ministério da Saúde (MS), do Departamento Naci-
onal de Endemias Rurais (DNERu), cuja direção foi entregue a Pinotti.
Reforçando o interesse de pesquisa que a tripanossomíase já despertava
no âmbito do Instituto de Malariologia do SNM, criou-se, no Instituto
Nacional de Endemias Rurais (Ineru), órgão de pesquisas do DNERu, o
Laboratório de Doença de Chagas do Centro de Pesquisas de Belo Hori-
zonte. Sob a direção de José Pellegrino, este laboratório abrigaria não
apenas investigações para subsidiar ações sanitárias, mas estudos científi-
cos sobre diversos aspectos da doença, como a terapêutica.50 Tais organis-
mos sanitários atuariam também como espaço de ensino. Em 1956, teve
início a primeira turma do curso de especialização em Endemias Rurais,
voltado para médicos associados a campanhas profiláticas e promovido
pelo DNERu, em Belo Horizonte. Dias colaborou com sugestões referen-
tes à parte de doença de Chagas (Estado de Minas, 1956).51

O DNERu, absorvendo as estruturas e atribuições dos Serviços
Nacionais de Malária, de Peste e de Febre Amarela, encarregou-se de
organizar e executar o combate às principais endemias do país, entre elas
a doença de Chagas, em todo o território nacional.52 No programa para
a área de saúde pública que JK apresentou como candidato à presidência
da República, firmou-se a disposição de incrementar o alcance dessas
campanhas – “trabalho imenso, apenas iniciado, de libertar milhões de



485

brasileiros de suas seculares e devastadoras doenças de massa” (Kubitschek,
1955: 1) – e enalteceu-se o exemplo do estado de Minas, durante o seu
governo, no combate às endemias rurais. Já eleito, JK reafirmaria este
compromisso:

Quando eu comecei a minha campanha política, visitando o Bra-
sil em toda a sua extensão, não podia deixar de me impressionar
com o aspecto terrível das endemias que assolam o Brasil, em
várias de suas regiões. Adotamos então um programa de controlar
no Brasil uma série de enfermidades que de uma maneira geral
acometem as coletividades do Brasil. Neste é que nós estamos
empenhados agora. (...) Este programa assegura (...) que neste
setor o Brasil não vai andar apenas os 50 anos que eu anunciei em
5 anos, mas muito mais do que isso.53

A doença de Chagas, definida como “grave doença do coração”,
havia sido mencionada, no programa de saúde pública de JK (Kubitschek,
1955: 17-18), como exemplo dos prejuízos econômicos das endemias
rurais: “O cardíaco de Chagas é praticamente um homem inútil para a
vida e o trabalho”. Numa operação discursiva que nos remete a Belisário
Penna e a Monteiro Lobato, afirmava-se: “O barbeiro vive em grandes
áreas do Brasil e não será exagero calcular que cinco milhões de brasilei-
ros estejam expostos à doença de Chagas ou por ela infectados”
(Kubitschek, 1955: 17-18). A solução era combatê-lo e, para isso, o pro-
grama iniciado em Minas Gerais deveria “ser estendido a todas as regiões
do país atacadas” (Kubitschek, 1955: 18).54 O entusiasmo com o apoio do
novo presidente – cuja condição de médico e mineiro era vista como
mais um fator de sua sensibilidade ao tema das endemias rurais – foi
várias vezes explicitado pelo diretor do CEPMC, como nesta carta a Cecilio
Romaña: “Aqui estamos em começo de uma nova era, que acredito será
de grandes realizações para o Brasil por parte do novo governo, cujo
chefe é o nosso eminente colega Juscelino Kubitschek (...). Sei que faz
parte de seu programa um grande impulso no combate às nossas endemias
e nisso será grandemente auxiliado pelo Dr. Pinotti.”55

Neste contexto, a mobilização de Dias assumiu um novo objetivo: a
viabilização de uma campanha global de erradicação da doença, sob
a coordenação da RSPA, à semelhança do que a OMS fazia em relação à
malária. Em fins de 1955, ele apresentou aos diretores do IOC e do SNM
o esboço de um projeto para testar, em Bambuí, a erradicação das duas
principais espécies de triatomíneos domiciliados (Triatoma infestans e
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Panstrongylus megistus). Segundo ele, as campanhas iniciadas em 1950,
pelo caráter esparso dos expurgos e os longos intervalos entre eles, havi-
am se revelado custosas e, apesar de proporcionarem grande redução
dos barbeiros, não constituíam solução definitiva. Tendo sido informado
por Pinotti do interesse do recém-eleito presidente JK em levar a efeito
uma ação de grande alcance contra a tripanossomíase americana, Dias
promoveu em Bambuí, entre março e abril de 1956, um pequeno ensaio
a partir do qual passou a defender que duas aplicações de BHC, a um
intervalo de trinta dias, promoveriam a total eliminação dos barbeiros
nas moradias (Dias, 1957a).

O diretor da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), Assis
Scaffa, tendo em vista os planos de recuperação econômica da região,
interessou-se pelas idéias de Dias e dispôs-se a financiar, mediante acor-
do com o IOC e o DNERu, uma campanha experimental em Bambuí,
como base para um programa mais amplo a ser implementado no Vale do
São Francisco.56 Em agosto de 1956, teve início, naquela cidade, o “pri-
meiro plano concreto que surge com o objetivo ideal de atingir a comple-
ta erradicação dos triatomíneos responsáveis pela propagação de tão ne-
fasta endemia” (Dias, 1957a: 286). Dias apresentou o projeto no IOC e na
Academia Nacional de Medicina (Jornal do Commercio, 1956; Dias,
1957a).57 Ao mesmo tempo, o DNERu prometia ampliar as medidas
profiláticas que vinham sendo implementadas em vários estados.58

A campanha de erradicação em Bambuí, apesar de seu caráter ex-
perimental e restrito, expressava não apenas o reconhecimento da doen-
ça como assunto de saúde pública, mas a capacidade dos cientistas de
mobilizar interesses econômicos relacionados diretamente às perspecti-
vas desenvolvimentistas no cenário nacional. Ao expor as realizações do
governo no Vale do São Francisco, o diretor da CVSF destacou, além dos
empreendimentos voltados ao incremento produtivo da região, a preo-
cupação com o “estado sanitário do povo” e o “vigor físico e moral das
populações”, mencionando o apoio à luta contra a endemia chagásica
como principal exemplo do compromisso da comissão:

(...) a Comissão não se fez indiferente à revelação de que a doença
de Chagas é, como endemia, a responsável máxima, dentre as
vicissitudes que avassalam o homem à contingência da miséria e
degradação, em vasta área da bacia do São Francisco. (...) a Comis-
são prestigiou a primeira campanha experimental de erradicação
do ‘barbeiro’, feita em Bambuí, à luz dos estudos e observações do
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eminente cientista, do Instituto Oswaldo Cruz, Dr. Emmanuel Dias.
(Scaffa, 1958: 54-55)59

Em 1956, além dos avanços na institucionalização da doença no
campo da saúde pública, o CEPMC comemorou uma importante con-
quista na validação dos conhecimentos científicos que a haviam estabele-
cido como entidade clínica específica, expressa por uma cardiopatia crô-
nica. Laranja, Dias, Nóbrega e Miranda publicaram artigo sistematizan-
do suas pesquisas na prestigiosa revista norte-americana Circulation, da
American Heart Association, que se tornaria um dos trabalhos mais cita-
dos da literatura sobre doença de Chagas (Laranja et al., 1956). Este
importante marco de legitimação da doença de Chagas como doença car-
díaca coincidiu com um episódio expressivo do definitivo reconheci-
mento de que a tripanossomíase e o bócio eram endemias totalmente
distintas: o decreto n. 39.814, de 17 de agosto de 1956, delimitou a área
bocígena do país e estabeleceu a obrigatoriedade de iodação do sal, cri-
ando as bases para a primeira campanha nacional de profilaxia do bócio
endêmico, inaugurada no ano seguinte.

Também em 1956, o reconhecimento da importância médico-social
da doença de Chagas expressou-se no âmbito da operação que sintetizava
o projeto desenvolvimentista do governo JK: a construção de Brasília. A
interiorização da capital federal foi uma ocasião especial para a afirma-
ção da identidade social dos médicos do Brasil Central e de seu papel na
solução dos problemas representados pelas ‘doenças de massa’.60 Reite-
rando a noção em voga de que “o padrão sanitário e o nível econômico
encadeiam-se em recíproca e interativa correlação de causa e efeito”, edi-
torial da Revista Goiana de Medicina atribuiu a falta de medidas para
romper o “círculo vicioso da pobreza e da doença” à permanência, até
aquele momento, de “uma administração circunscrita, ensimesmada e
distraída por um grande e agitado centro, como é o Rio” (Silveira, 1958:
2). Além disso, afirmou não ser coincidência o fato de que o primeiro
médico eleito presidente da República era o primeiro chefe de governo a
levar a sério a transferência da capital federal para o interior. José Peixo-
to da Silveira comemorou a inauguração das obras de Brasília, “que
ensejará fecundas repercussões sobre o alevantamento do padrão sanitá-
rio do brasileiro” e sublinhou que “mais do que quaisquer outros profis-
sionais estamos a par do precaríssimo nível de vida do brasileiro: não
através de impiedosas informações estatísticas, mas pelo humano contato
direto, pessoal e íntimo” (Silveira, 1958: 3).61
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Tanto a classe médica do Brasil Central, especialmente de Goiás,
quanto o MS se preocuparam em garantir que Brasília não estivesse su-
jeita à colonização pelos barbeiros. Em 1957, o médico Isaac Barreto
Ribeiro – que estudava a doença de Chagas em Ceres, sede da Colônia
Agrícola Nacional de Goiás, criada em 1941 e que teve os primeiros casos
da doença confirmados em 1954 (Ribeiro, 1955) – informou Dias sobre
as investigações que vinha fazendo quanto à possibilidade de haver
chagásicos ou triatomíneos no local escolhido para o novo Distrito Fede-
ral, com resultados até então negativos.62 O DNERu realizava levanta-
mentos sistemáticos em municípios no Planalto Central Goiano para ve-
rificar a distribuição destes insetos e sua infecção pelo Trypanosoma cruzi,
especialmente na área do “retângulo de Cruls”, “(...) de grande impor-
tância no momento, onde necessitamos conhecer bem a incidência das
endemias a fim de preparar a região para receber as primeiras levas de
pioneiros que devem iniciar a ingente tarefa da construção da nova capi-
tal” (Carvalho & Verano, 1956a: 181).63 Além destes levantamentos, o
DNERu realizava expurgos com BHC em vários municípios da região.64

No local onde se iniciaram, em 1957, as obras de construção de Brasília,
apesar de não ter sido identificada a existência de barbeiros, medidas rígi-
das proibiam a construção de casas “do tipo primitivo”, a fim de evitar que
insetos trazidos nas bagagens dos trabalhadores provenientes de áreas
endêmicas pudessem se domiciliar e se proliferar (Ribeiro, 1957: 197).65

A preocupação em garantir que Brasília continuasse “livre dos trans-
missores da doença de Chagas” (Ribeiro, 1957: 199) foi expressiva entre
os ‘pioneiros’. Manuel Mendes, funcionário do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado (Ipase), que se mudou para o
local em fins de 1957, relatou, em seu livro Meu Testemunho de Brasília,
o medo que havia em relação ao barbeiro em função da ocorrência da
doença em localidades próximas, como Luziânia, Formosa e Planaltina.
Segundo ele, este foi um motivo para que os trabalhadores deixassem a
barba crescer, por saberem que o inseto picava preferencialmente o ros-
to. O berço de seu filho e a cama do casal eram protegidos por mosquitei-
ros, “temendo mais os barbeiros do que os mosquitos” (Mendes, 2006:
44). Mendes conta que o médico de seu acampamento tinha alguns exem-
plares do “perigoso inseto” dentro de um vidro, para ensinar aos recém-
chegados como identificá-lo. “Assim”, narra ele, “todos nós passamos a
temê-lo. Aliás, o servente Bodaia, que nos atendia no escritório, era um
chagásico e morreria poucos anos depois de nossa chegada”. Entre 1958
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e 1959, Mendes editou um pequeno jornal mimeografado cujo título era
justamente O Barbeiro (Mendes, 2006: 30).

A projeção pública conferida ao Brasil Central pela ‘operação
Brasília’ favorecia a mobilização dos meios de comunicação em torno do
tema da doença de Chagas, reforçando sua disseminação junto ao grande
público. Em 1957, uma equipe da revista O Cruzeiro viajou por 35 mu-
nicípios de São Paulo e publicou reportagem especial sobre o assunto.
Foram enfatizados a localização do “micróbio” no coração e os males
provocados ao desenvolvimento econômico do interior do país: “Quan-
do o mal chega a essa parte do organismo, o indivíduo já se acha pratica-
mente inutilizado para o trabalho, em face das ‘batedeiras’ (taquicardia),
falta de ar e incapacidade geral. A idade mais atingida é a que vai dos 20
aos 40 anos, anulando o período de maior produtividade do homem”
(Ferreira, 1957: 37).

Estimando em cerca de 50% a incidência da doença na região,
acentuou-se que o problema estava “ameaçando o sertão paulista, justa-
mente uma das faixas de terra mais produtivas do País”, podendo até
mesmo gerar “colapso na produção de gêneros em São Paulo”. A repor-
tagem ressaltou a urgência de medidas de profilaxia: “que os doutores
das assembléias as ponham em prática o mais rápido possível, é o apelo
do caboclo paulista, espantado com o fato de tantos parentes que morrem
‘de repente’” (Ferreira, 1957: 38).66

Em 1959, por ocasião das comemorações do cinqüentenário da
descoberta, os próprios órgãos da imprensa atuaram como colaborado-
res dos programas de profilaxia da doença de Chagas. O jornal O Globo
lançou uma grande campanha para apoiar as medidas do MS em Minas
Gerais, fundando a Associação Brasileira de Combate à Doença de Cha-
gas, cujos presidentes de honra eram Roberto Marinho, diretor e reda-
tor-chefe do jornal, e Pinotti, ministro da Saúde (O Globo, 1959a).67

Além de promover conferências, programas de rádio e distribuição de
cartazes e folhetos educativos, o jornal enviou equipe – formada por um
repórter, um técnico do DNERu e um cinegrafista da TV Itacolomi –
para uma viagem de vinte dias, num avião cedido pelo MS, a várias cida-
des do interior mineiro, destinada a documentar, numa série de reporta-
gens especiais e num filme, a situação da endemia no estado. Embora não
tivesse relação direta com a campanha, Dias apoiou-a publicamente (O
Globo, 1959c). A iniciativa contou com auxílio do Instituto Brasileiro do
Café, sob a justificativa de que o problema afetava diversas regiões cafeeiras
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do país, e com recursos do governo de Minas, da Associação Comercial
de Minas Gerais e da Federação das Associações Rurais do estado (O
Globo, 1959b, 1959e).

Neste contexto de grande visibilidade, os próprios fazendeiros das
regiões afetadas pela doença também passariam a demandar (ou realizar
eles próprios) ações de profilaxia em suas terras, intensificando uma dis-
posição que já se manifestara, esporadicamente, a partir da campanha de
1950.68 Em entrevista a O Globo, em 1959, um técnico do DNERu rela-
tou que, quando os guardas sanitários começaram, no início da década,
a realizar expurgos nas moradias, os fazendeiros geralmente recusavam-
se a abrir suas propriedades, mas que, com o decorrer do tempo, eles
mesmos passaram a enviar barbeiros para os postos sanitários, pedindo a
aplicação de inseticidas (O Globo, 1959d). Contudo, algumas vezes, esta
colaboração tinha preço. Em 1957, O Cruzeiro registrou que, informa-
dos da necessidade de melhorias nas habitações de seus trabalhadores
para evitar a infestação pelos barbeiros, os fazendeiros paulistas concor-
daram em realizá-las, desde que fosse dada garantia de preço na safra
(Ferreira, 1957).

O empenho de Dias na conquista deste grupo social foi sintetizado
em palestra na Rádio Inconfidência, em programa dirigido aos ruralistas
e intitulado ‘A Hora do Fazendeiro’. Depois de descrever a doença (“cau-
sada por um micróbio, que circula no sangue do paciente e se localiza no
músculo cardíaco, donde a freqüência com que lesa o coração”), o dire-
tor do CEPMC discorreu sobre a importância das medidas para sua
erradicação, “para bem de Minas e do Brasil, livrando suas zonas rurais
de seu mais perigoso flagelo, valorizando o homem do campo e seu tra-
balho árduo e heróico de que tanto depende o progresso da nação”.69

Divergências na Guerra aos Barbeiros

A ampliação dos programas para combate à endemia chagásica pro-
vocou debates e gerou divergências quanto às técnicas a serem emprega-
das. Uma delas dizia respeito à metodologia dos expurgos domiciliares
com inseticidas. Em 1956, Dias foi convidado, pelo Serviço de Profilaxia
da Malária do Estado de São Paulo (SPM-SP), a apresentar seu método
de erradicação, que vinha sendo testado em Bambuí, a técnicos daquele
serviço e a pesquisadores da FMRP, num encontro que teve repercussão
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na imprensa paulista (Diário da Noite, 1956; Diário de São Paulo, 1956;
Folha da Manhã, 1956). Ele foi recebido pessoalmente pelo governador
Jânio Quadros, que declarou seu empenho em viabilizar um novo plano
de profilaxia da doença em São Paulo, conforme a orientação estabelecida
por Dias. Acertou-se então, com o diretor do SPM-SP, Oswaldo Urioste,
que o ‘método Bambuí’ seria aplicado, em caráter experimental, em Ri-
beirão Preto e outros pontos do estado.70 Em setembro de 1956, o diretor
do CEPMC participou de cerimônia que reuniu dezenas de prefeitos da
região da Alta Mogiana, em São Joaquim da Barra, onde, com a presença
do governador e de várias autoridades sanitárias, foi oficialmente lançada
a nova campanha contra a doença no estado (O Estado de S. Paulo, 1956).71

Animado com a parceria com os paulistas, Dias enviou ao secretário de
Saúde, Coutinho Cavalcanti, um projeto para a erradicação do Triatoma
infestans em São Paulo (Dias, 1957b).

Contudo, Pedreira de Freitas, da FMRP, discordava da metodologia
defendida por Dias, declarando haver “um certo excesso de otimismo
quando se considera que é possível uma erradicação dos triatomíneos
através de um pequeno número de expurgos a curto intervalo”. Afirmava
ser necessária “uma ação continuada e intensa para que se consiga um
combate eficaz” (Freitas, 1956: 317). Experiências conforme tal diretriz
foram então iniciadas por ele em Cássia dos Coqueiros (SP), onde funci-
onava um posto de estudos sobre a doença sob sua liderança.72

As dúvidas quanto à viabilidade do ‘método Bambuí’ de erradicação
foram corroboradas por Pinotti, diretor do DNERu.73 O SPM-SP tam-
bém passaria a adotar a orientação de Pedreira de Freitas, de um expur-
go anual, com acompanhamento sistemático para avaliar a necessidade
de repetições. O assunto se tornou objeto de intenso debate, opondo
Dias aos paulistas (Folha da Manhã, 1957a; A Cidade, 1957).74 Apesar
das reservas de Pinotti, o DNERu decidiu, em junho de 1957 – depois
de reunir, em Bambuí, prefeitos, autoridades sanitárias e parlamenta-
res mineiros, bem como os diretores do IOC, da CVSF e o ministro da
Saúde Maurício de Medeiros –, ampliar a campanha de erradicação ini-
ciada naquela cidade no ano anterior a outros municípios do oeste de
Minas e do Vale do São Francisco (Estado de Minas, 1957; Municípios
Mineiros, 1957).75

Outro foco de divergências foi a própria natureza das medidas de
profilaxia. A dúvida era se deveria ser privilegiada a aplicação de insetici-
das ou a melhoria nas condições de habitação. Apesar de dar continuidade
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aos expurgos domiciliares com BHC, implementados pelo MS desde 1950,
o DNERu começou a testar, em 1957, em algumas cidades mineiras,
uma nova técnica de melhoria nas moradias, idealizada pelo próprio
Pinotti, pela qual as paredes seriam construídas com argamassa à base
de areia, barro e estrume de gado (Jornal do Commercio, 1958). Tal
orientação passou a ser defendida por Pinotti e técnicos do DNERu
como principal estratégia para combater a doença de Chagas. Embora
não desprezassem a ação do BHC contra os barbeiros, eles afirmavam
que somente as melhorias nas condições de habitação da população
rural tornariam possível uma solução definitiva para a doença de Cha-
gas do país (Carvalho, 1959).

Na década de 1960, quando se intensificaram as denúncias quanto
ao impacto ambiental dos inseticidas (cujo marco foi a publicação, em
1962, do livro de Rachel Carson, Silent Spring), aqueles que defendiam
a prioridade das melhorias habitacionais passaram a afirmar que a solu-
ção da doença de Chagas dependia não do BHC, mas do BNH (Banco
Nacional de Habitação).76 Esta discussão, para além dos conteúdos técni-
cos, estava referida a distintas posições no debate mais amplo sobre como
romper o ‘círculo vicioso da doença e da pobreza’. Pode-se observar,
neste caso, como tal debate expressava posicionamentos e interesses bem
mais matizados do que uma franca oposição entre ‘intervencionistas/
campanhistas’ e ‘desenvolvimentistas’. Mesmo os que defendiam que as
intervenções sanitárias não deveriam ser isoladas, mas parte de um pro-
grama voltado para a melhoria nas condições socioeconômicas da popu-
lação, faziam-no sob distintas perspectivas. Para Pinotti, o tema da habi-
tação rural deveria ser enfrentado mediante intervenção estritamente téc-
nica, enquanto que, para Samuel Pessoa, filiado ao Partido Comunista
Brasileiro, a questão se encaminharia somente por meio de transforma-
ções profundas na própria ordem econômica.77

Diante do ceticismo dos paulistas em relação a seu projeto de
erradicação e da tendência do DNERu em priorizar medidas voltadas
para a habitação rural, Dias intensificou suas estratégias para conquistar
outros aliados que já vinha buscando arregimentar: cientistas, sanitaris-
tas e governos dos países latino-americanos. O principal objetivo era con-
vencer a RSPA a coordenar ações sistemáticas para erradicar os
triatomíneos das Américas, à semelhança do que era implementado no
âmbito da campanha global da OMS para erradicação da malária.
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Aliados nas Américas: a doença de Chagas
como problema continental

Desde o final da década de 1940, Dias buscava mobilizar a RSPA
para o combate à doença de Chagas no continente americano. Seu prin-
cipal interlocutor e aliado era o pesquisador argentino Cecilio Romaña
que, em 1948, em Washington, por ocasião dos IV Congressos Internaci-
onais de Medicina Tropical e Malária, foi designado coordenador da
comissão formada pela RSPA para empreender estudos sobre a doença
de Chagas nos diversos países americanos, destinados a estabelecer um
plano global de controle. Foi nesta condição que Romaña visitou o Brasil
em 1950, para observar os resultados da campanha iniciada em Uberaba
(A Noite, 1950). Contudo, os sinais positivos por parte da RSPA não
redundariam, nos anos seguintes, em atenção sistemática ao assunto e
nem em medidas concretas referentes à profilaxia.

Em 1951, a despeito dos esforços de Romaña, a agência declarou
não ter verbas para continuar o programa de estudos sobre a doença de
Chagas, nem condições para patrocinar uma segunda Reunião
Panamericana sobre o tema, como a que havia sido feita na Argentina, em
1949.78 Em 1955, Romaña relatou a Dias que, em correspondência com
Fred Soper, havia lembrado ao diretor da RSPA os compromissos assu-
midos pela agência, mas, em sua opinião, Soper estava mais preocupado
com a erradicação da malária.79

A partir da formulação de seu plano de erradicação, em 1956, Dias
passou a intensificar os esforços para conquistar a adesão da RSPA. Já no
início daquele ano, buscou convencer seus dirigentes de que o momento
era particularmente promissor para uma campanha, com aquele objetivo,
nas Américas. Em correspondência com o argentino Carlos Alberto Alvarado,
chefe do Coordination Office of the Malaria Eradication Program, unida-
de da RSPA em Washington, manifestou otimismo quanto ao interesse do
governo JK pelo combate às endemias no Brasil e com os resultados
do programa experimental de erradicação dos barbeiros em Bambuí:
“É com satisfação que lhe dou estas notícias, pois sei que serão do agrado
do grande sanitarista em cujos ouvidos tão bem soa a palavra erradicação”.80

Em outubro de 1957, a visita à Argentina para participar de um
simpósio sobre doença de Chagas foi a primeira das várias viagens que Dias
faria, naquele ano, com o objetivo de estimular cientistas e autoridades
sanitárias de distintos países a promoverem campanhas experimentais de



494

erradicação dos triatomíneos, para que seus resultados pudessem ser apre-
sentados nos VI Congressos Internacionais de Medicina Tropical e Ma-
lária, que ocorreriam no ano seguinte em Lisboa, e para o qual ele havia
sido designado relator do tema ‘tripanossomíase americana’. Ao pesqui-
sador venezuelano José Francisco Torrealba, seu amigo, que chefiava um
grupo de pesquisa sobre a doença em San Juan de los Morros, o diretor
do CEPMC sintetizou sua ‘missão’: “Farei uma tentativa para organizar
no continente uma liga ou comitê para estudar e promover a erradicação
dos triatomas. Conto com o apoio do nosso Ministro da Saúde, Maurício
de Medeiros.”81

Na Argentina, Dias aproveitou para estreitar contatos com os cole-
gas que, desde a época de Salvador Mazza, dedicavam-se à pesquisa sobre
doença de Chagas. No contexto da redemocratização daquele país, eles
estavam bastante entusiasmados em convencer as autoridades sanitárias e
políticas a dedicar mais atenção àquela endemia e demonstravam vivamen-
te o interesse em contar com o apoio brasileiro.82 Dias encontrou-se com o
representante da RSPA, que manifestou apoio à sugestão do Ministério da
Saúde argentino para que fosse realizada uma campanha-piloto de
erradicação na província do Chaco. Em seguida, visitou o Uruguai, onde
conversou com pesquisadores e sanitaristas e apresentou ao ministro da
Saúde o mesmo plano, tendo recebido apoio deste e de representantes
da RSPA (Acción, 1957). No retorno ao Brasil, o diretor do CEPMC rela-
tou ao ministro da Saúde, Maurício de Medeiros, a boa acolhida que suas
idéias tiveram na Argentina e no Uruguai e solicitou-lhe que intercedesse
junto à RSPA para que esta assumisse efetivamente a responsabilidade por
viabilizar “a organização da luta racional e progressiva para erradicação
dos principais transmissores da doença de Chagas no continente”.83

Ainda em 1957, tendo sido convidado para participar das Primei-
ras Jornadas Venezuelanas de Cardiologia, em Caracas, Dias voltou a
viajar pela América Latina para propagar sua campanha.84 Ao mesmo
tempo que fazia a mobilização política em torno da profilaxia, ele refor-
çava a divulgação dos conhecimentos clínicos produzidos pelo CEPMC,
em especial sobre a cardiopatia chagásica.85 Em carta a Dias, Torrealba
comemorou o sucesso do evento: “como Usted muy bien lo dijo, el estudio
de la Enfermedad de Chagas en Venezuela llegó a la etapa cardiológica,
ya es inconcebible que no entre en la etapa final de controle.”86 Do minis-
tro da Saúde daquele país, Dias obteve o compromisso da realização de
uma campanha-piloto de erradicação dos triatomas.
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No regresso da Venezuela, o diretor do posto de Bambuí fez, com
o mesmo objetivo, rápidas visitas a Bogotá, Lima, Santiago do Chile e
Buenos Aires. Em novo ofício ao ministro da Saúde brasileiro, no qual
encaminhou relatório da viagem e das atividades do CEPMC, deman-
dou, novamente, que ele sugerisse ao diretor da RSPA a realização de
uma reunião “para cuidar especialmente da fixação de normas de com-
bate aos triatomíneos e da coordenação da luta contra a doença de Cha-
gas no continente”.87 O relatório foi enviado também a pesquisadores e a
autoridades sanitárias de vários países sul-americanos, bem como aos re-
presentantes da RSPA, junto a uma carta em que Dias insistia na impor-
tância da realização de ensaios de erradicação, ainda que restritos, que
pudessem ser apresentados no congresso a se realizar em Lisboa.88 Como
resultado desta intensa movimentação, Dias começou, em princípios de
1958, a receber várias cartas manifestando interesse e apoio à sua campa-
nha. Elas vinham de cientistas e sanitaristas de países com tradição no
estudo da doença, como Argentina, Uruguai e Venezuela, e também da-
queles nos quais a importância da endemia chagásica ainda não havia
sido identificada mediante pesquisas epidemiológicas ou não era reco-
nhecida, como Bolívia, Equador, Panamá e Antilhas Holandesas.89

Apesar do apoio que angariava, Dias ia ficando cada vez mais impa-
ciente com a falta de medidas concretas por parte da RSPA. Ele passaria
a responsabilizar a prioridade concedida pelas agências internacionais à
malária – segundo ele, um problema “já resolvido” e que não justificava
uma campanha global de erradicação – pela falta de atenção ao problema
da endemia chagásica.90

Em carta a Marcolino Candau, diretor da OMS (enviada também a
Fred Soper, diretor da RSPA), Dias queixou-se de que, na iminência do
cinqüentenário da descoberta da doença de Chagas, apesar dos estudos
que confirmavam sua importância como causa de cardiopatias em diver-
sos países, não havia sido organizado um plano de caráter internacional
destinado a equacionar sua profilaxia.

Aparentemente não mais será possível que os organismos sani-
tários internacionais continuem negligenciando este magno pro-
blema de saúde pública, persistindo em lamentável falta. Enquanto
que milhões são gastos com problemas que, embora importantes,
já foram superados do ponto de vista sanitário, a doença de Cha-
gas continua praticamente ignorada por eles.91
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Referindo-se à “feliz circunstância” de estar um brasileiro à frente da
OMS, Dias reivindicava que esta promovesse uma reunião de especialistas
para discutir a erradicação dos vetores do “terrível mal pan-americano,
paradoxalmente tão grande quanto descurado”, proporcionasse os re-
cursos necessários à realização de ensaios com este objetivo em diversos
países e estimulasse a criação de serviços nacionais de erradicação dos
transmissores da doença de Chagas, “nos moldes criados para outras
endemias”.92 Em resposta, Soper comunicou que a RSPA, apesar de “ci-
ente da importância social da doença de Chagas”, já estava com seu orça-
mento para 1959 comprometido.93

Diante destas dificuldades, as críticas do diretor do CEPMC torna-
ram-se cada vez mais incisivas. Em agosto de 1958, enviou carta a Fernando
Lobo, presidente do Conselho da Organização dos Estados Americanos,
em Washington, a fim de “denunciar a negligência com que vem sendo
tratado pelos organismos sanitários internacionais um dos mais graves
problemas do continente”. Solicitou que ele intercedesse no sentido de
viabilizar sua participação na sétima reunião anual da American Society
of Tropical Medicine and Hygiene, a se realizar em Miami, com o objeti-
vo de “martelar o assunto nos Estados Unidos”.94

Os VI Congressos de Medicina Tropical e Malária, realizados em
Lisboa em setembro de 1958, marcaram o ápice das reivindicações de Dias
junto à RSPA. Com uma apresentação da qual constava um balanço da
evolução dos conhecimentos sobre a doença na década anterior e acentu-
ando que já se podia contar com “farta literatura que demonstra sobeja-
mente a significação da esquizotripanose como fator relevante ou princi-
pal de cardiopatia em grandes áreas sul-americanas” (Dias, 1958b: 79), ele
discorreu sobre a viabilidade da erradicação e reiterou, mais um vez, seu
descontentamento com a atuação das agências sanitárias internacionais em
relação à doença de Chagas: “Poderá ser considerado como fato mais grave
e lamentável da última década o alheamento praticamente total da Reparti-
ção Sanitária Panamericana ao problema, a despeito dos múltiplos apelos e
recomendações que lhe têm sido endereçados, inclusive como conclusões
formais de certames científicos importantes” (Dias, 1958b: 85).

Ao concluir seu pronunciamento, citou declarações de Soper, em
seu discurso pela comemoração dos dez anos da OMS, em que este afir-
mou que “à medida que se vão coroando de êxito os programas de
erradicação ora em curso, outras enfermidades, é de esperar-se, revelar-
se-ão como erradicáveis e erradicadas serão, em seguida” (apud Dias,
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1958b: 81), e cobrou do diretor da RSPA, que o ouvia como chairman da
sessão: “Confiemos em que não continue tardando mais o dia em que
comecem a concretizar-se em relação ao grave problema da
esquizotripanose estas confortantes palavras do diretor da Repartição
Sanitária Panamericana, certamente um dos maiores pioneiros da
erradicação de vetores de doenças” (Dias, 1958b: 81).95

Em 1959, em comemoração ao cinqüentenário da descoberta, rea-
lizou-se, no Rio de Janeiro, o I Congresso Internacional de Doença de
Chagas, organizado por Carlos Chagas Filho e que reuniu, no IOC, cer-
ca de quatrocentos pesquisadores de diversos países. Ao proporcionar,
pela primeira vez, o intercâmbio entre investigadores de todo os conti-
nentes, o encontro foi um marco fundamental a expressar a
institucionalização do tema como objeto de uma cada vez mais ampla e
definida comunidade científica.96

Do ponto de vista da campanha política empreendida por Dias,
embora prosseguissem as divergências com Pinotti quanto aos métodos
de profilaxia da doença, a ocasião serviu para amplificar a reivindicação
dos cientistas pela inclusão do assunto na agenda das agências internaci-
onais para o continente americano. Aprovou-se moção solicitando à RSPA
que formulasse planos de combate à endemia e que se editasse um Tratado
de Medicina Latino-Americana, cujo primeiro número seria dedicado à
doença de Chagas (Jornal do Commercio, 1959). A caracterização da
enfermidade como obstáculo ao progresso nas Américas foi enfatizada por
Pinotti: “Do ponto de vista da epidemiologia, ficou reconhecido que a
doença de Chagas está estreitamente relacionada ao subdesenvolvimento”
(Correio da Manhã, 1959).

Um Fato da Ciência e da Saúde Pública:
novas perspectivas e desafios

Em março de 1960, a OMS promoveu, em Washington, uma reu-
nião de estudos sobre doença de Chagas, atendendo às reivindicações
dos cientistas. Congregando especialistas de diversos países, o objetivo
era traçar um panorama dos avanços no conhecimento, discutir os aspec-
tos “relacionados à importância da doença para a saúde pública” e citar
linhas de pesquisa que deveriam ser impulsionadas, a fim de se avançar
na apreciação do problema e na busca de soluções. Emmanuel Dias e
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Pedreira de Freitas foram designados, respectivamente, chairman e relator
da reunião (WHO, 1960: 3). Um primeiro ponto ressaltado foi a necessi-
dade de dados mais precisos sobre a dimensão geográfica da doença nas
Américas. O chileno Abraham Horwitz, diretor da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas, designação da RSPA a partir de 1958), afir-
mou que, embora sua existência tivesse sido identificada em praticamen-
te todos os países do continente, “dista de estar resuelto el problema de la
real incidencia de la enfermedad de Chagas en las Américas”.97 Segundo
Horwitz, devia-se a estas lacunas “[la] dificultad para organizar y justifi-
car programas adecuados de control en los países donde evolucionan
simultáneamente otros procesos que tienen un peso mayor aparente en la
morbilidad y en la mortalidad”.98

No relatório final do grupo, este diagnóstico foi corroborado. Ain-
da que mencionando a necessidade de investigações mais aprofundadas,
de modo a “indicar claramente a magnitude do problema de saúde pú-
blica representado pela doença de Chagas”, os pesquisadores estimaram
em 35 milhões o número de indivíduos expostos ao risco de contrair a
infecção e em sete milhões o total de pessoas infectadas com o T. cruzi nas
Américas (WHO, 1960: 3). A principal recomendação foi a de que se
promovessem inquéritos clínicos e epidemiológicos sistemáticos, medi-
ante metodologias e técnicas padronizadas, de forma a viabilizar a com-
paração entre dados de diferentes áreas endêmicas e a traçar um quadro
estatístico mais completo da situação global da infecção no continente,
bem como de suas peculiaridades em cada região. Outro aspecto enfatizado
foi a necessidade de aperfeiçoar os critérios para registro dos casos da
doença e das mortes a ela atribuídas, de forma a permitir melhores esta-
tísticas sobre o problema (WHO, 1960). Tal orientação firmava-se na im-
portância que as agências internacionais conferiam à produção de esta-
tísticas vitais e à realização de estudos de campo nos países, de modo a
gerar instrumentos de avaliação mais precisos do impacto econômico e
social das doenças, do planejamento de medidas para seu enfrentamento
e dos benefícios gerados por tais medidas (Winslow, 1955).

Também como expressão dos significados atribuídos às doenças
transmissíveis com base na concepção do ‘círculo vicioso entre doença e
pobreza’ e da importância do capital humano (Winslow, 1955), o relató-
rio da reunião da OMS evidenciava que já se havia produzido um con-
senso em torno da idéia de que a tripanossomíase americana, pela
incapacitação ao trabalho provocada, sobretudo, em sua fase crônica, era



499

um problema real para o desenvolvimento dos países americanos.
Os enunciados formulados por Carlos Chagas, sob o novo arranjo que
lhe foi conferido por Dias, Laranja, Pellegrino e seus colaboradores do
CEPMC, estabilizavam-se, assim, na posição oficial da OMS:

Although no special evaluation of the economic harm caused by
Chagas’ disease has been made, existing data show that it must be
very considerable. In the first place, the incapaciting symptoms of
the chronic forms of the disease generally develop in the second
half of life when the individual is making his greatest contribution
to society. Secondly the disease is found principally in rural areas
where those affected are often rendered incapable of the heavy
physical work demanded of them. (WHO, 1960: 11; grifos meus)99

Em relação aos métodos de prevenção, Horwitz afirmou que, ape-
sar de parecer possível a eliminação dos vetores, um programa de profilaxia
deveria centrar-se na melhoria das condições de habitação e de vida das
populações afetadas e na perspectiva de “promover el desarrollo
económico y el bienestar”.100 O relatório final estabeleceu conclusões con-
ciliatórias entre as diferentes posições que, no contexto brasileiro, dividi-
am os cientistas e sanitaristas. Se, por um lado, destacou a necessidade de
melhorias habitacionais e do aumento nos níveis socioeconômicos das
populações, por outro lado, reconhecendo que se tratava de medidas de
longo prazo, assinalou que deveria ser estendida a luta contra os vetores
por meio de inseticidas de ação residual, como o BHC (WHO, 1960: 15).
Sobre a perspectiva da erradicação, o relatório afirmou que o ataque aos
triatomíneos “should be directed towards as radical a control as possible
of the vector species, in particular those most adapted to human
dwellings”,101 mas recomendou que prosseguissem os programas experi-
mentais em distintas regiões, de modo a comprovar, de fato, a possibili-
dade de eliminação total das espécies de vetor mais relevantes, bem como
os custos de programas desta natureza (WHO, 1960: 16).

O grupo concluiu suas recomentações reiterando a importância
do apoio por parte dos governos nacionais e sugerindo que as organiza-
ções internacionais deveriam oferecer as mais completas condições para
o treinamento técnico de profissionais capacitados a atuarem em inquéri-
tos epidemiológicos e campanhas profiláticas, bem como encorajar a tro-
ca de experiências entre os países engajados nestas iniciativas.

The Group urged WHO and the Pan American Health
Organization (PAHO) to arouse the interest of national and
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international institutions or foundations, whether official or private,
in giving their support to projects for research on the biological,
medical and public health aspects of Chagas’ disease with the aim
of extending knowledge of the disease and its control. It was also
recommended that WHO and PAHO promote and co-ordinate
projects for scientific investigation and facilitate interchange of
bibliographical information. (WHO, 1960: 21)102

Além da necessidade de implementação de políticas sanitárias vol-
tadas para a doença, o relatório final do encontro enfatizou a importân-
cia do estímulo a pesquisas de natureza básica, ainda como forma de
viabilizar, a médio e longo prazos, melhores condições para atingir aque-
les objetivos: “Any organized programme of action should include measures
for the effective promotion of scientific investigations” (WHO, 1960: 18).103

Se o encontro em Washington expressou os elementos gerais do
consenso em torno da doença de Chagas como fato científico e social,
mesmo enfatizando a necessidade de maiores investigações destinadas ao
mapeamento preciso de sua dimensão epidemiológica, um marco impor-
tante desta produção de consenso também ocorreu no Brasil, naquele
mesmo ano, simbolicamente eloqüente da ‘era JK’ pela inauguração da
nova capital. Em dezembro de 1960, o DNERu promoveu a reunião de
Grupos de Trabalho para discutir e avaliar os resultados das diversas
campanhas sanitárias sob sua responsabilidade, com a participação de
técnicos do MS e convidados de outras instituições. No Grupo de Traba-
lho sobre doença de Chagas, as conclusões se assemelharam bastante àque-
las da reunião de peritos promovida pela OMS. Para superar as deficiên-
cias dos trabalhos que vinham sendo realizados desde 1950, foram suge-
ridos a realização de estudos e levantamentos mais aprofundados – a fim
de identificar o estado do problema em cada região do país –, a sistema-
tização de normas técnicas para a profilaxia e a padronização de critérios
para avaliar seus resultados (DNERu, 1962).104

Embora as agências internacionais e nacionais estivessem declaran-
do, ao menos no plano das intenções, a disposição em prover meios para
o combate à endemia chagásica neste momento, o entusiasmo ilimitado
do início da década de 1950 quanto às campanhas de controle e/ou
erradicação das doenças havia se esvanecido. Isso se dava tanto pelos pro-
blemas que tais campanhas vinham enfrentando (como a resistência dos
vetores aos inseticidas e os danos ambientais provocados pela ‘guerra quí-
mica’) quanto pela tendência internacional de valorizar a posição segundo
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a qual, antes de tudo, as campanhas deveriam ser parte de programas
horizontais e amplos de melhoria nas condições socioeconômicas das
populações (Farley, 2004).105 O ‘pêndulo’ da relação entre saúde e desen-
volvimento estava se afastando da posição que norteara a militância de
Dias, desde que este recebeu de Soper, em 1942, a primeira bomba para
matar barbeiros e a concepção de que era possível erradicá-los.106

Em 1962, na Reunião de Debates sobre Doença de Chagas (promovi-
da no Rio de Janeiro sob o patrocínio do Laboratório Eaton, dos Estados
Unidos, e que visava a discutir a terapêutica da doença), o relatório do
grupo de discussão que abordou o tema da profilaxia reiterou as recomen-
dações do Grupo de Trabalho do DNERu de 1960. Dias, que tomou parte
nos debates, votou em separado, mantendo sua concepção de que o pro-
grama de controle fosse transformado em programa de erradicação (Revis-
ta Goiana de Medicina, 1963: 279). Esta reunião constituiu mais uma evi-
dência da estabilidade que a doença havia alcançado como objeto médico-
científico: a associação de interesses em torno da tripanossomíase contava,
a partir de então, com mais um poderoso elemento: a indústria farmacêu-
tica. Este foi o último evento do qual o diretor do CEPMC participou.
Vítima de acidente rodoviário, ele faleceu aos 23 de outubro de 1962.

As perspectivas de uma campanha global coordenada pela Opas
contra a doença de Chagas no continente americano não se concretiza-
ram. O primeiro sucesso na interrupção da transmissão vetorial da
doença seria alcançado em São Paulo, no início da década de 1970.107 Em
âmbito nacional, o controle seria implementado na década de 1980 por
outra geração de cientistas, também herdeira de Carlos Chagas e Emmanuel
Dias. Depois do Inquérito Sorológico Nacional realizado entre 1975 e
1980 para mapear a prevalência da infecção no território brasileiro, um
programa nacional de controle da tripanossomíase americana foi condu-
zido, a partir do início da década de 1980, sob a coordenação da Supe-
rintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam), do MS, em par-
ceria com a USP (por meio do Departamento de Medicina Preventiva da
Faculdade de Medicina de São Paulo e do Laboratório de Imunologia do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo). O filho de Emmanuel Dias,
João Carlos Pinto Dias, foi figura proeminente neste processo.108 Os dados
do inquérito permitiram estimar que cerca de quatro milhões de brasilei-
ros (3,5% de uma população em torno de 120 milhões) estavam infectados
pelo T. cruzi, numa área que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul e
que correspondia a 36% do território (Vinhais & Dias, 2000).109
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No início da década de 1960, ao mesmo tempo que comemorou
importantes conquistas na institucionalização da doença de Chagas como
objeto de um campo específico de pesquisa científica e das políticas pú-
blicas de saúde, Dias testemunhou a configuração de novos caminhos
nesta trajetória. Por um lado, o aprofundamento do processo de
profissionalização da ciência, num contexto internacional de renovação
metodológica das ciências biológicas propiciada com a biologia molecular
e a engenharia genética, iria direcionar investimentos e interesses de
pesquisa para o domínio das disciplinas biológicas básicas, reestruturando
o próprio escopo cognitivo e institucional da parasitologia. Este proces-
so, intensificado com a política de desenvolvimento científico e tecnológico
promovida pelo regime militar na década de 1970, imporia novos con-
tornos e demarcações à comunidade acadêmica organizada em torno da
tripanossomíase americana.110

Além disso, a profissionalização ocorrida também no domínio das
estruturas públicas da saúde geraria novos perfis profissionais e espaços
institucionais para os que lidavam com o tema sob o ponto de vista do
planejamento e da implementação das ações sanitárias. O início da déca-
da de 1960 marcava, assim, a conclusão de uma fase na atuação do CEPMC
não apenas pelo falecimento de seu diretor, mas porque a ciência e a
saúde pública às quais ele estava referido já assumiam novas característi-
cas e perspectivas, assim como o próprio país, às vésperas do golpe civil-
militar de 1964.

Ainda que o itinerário da tripanossomíase americana prosseguisse
em novas direções, com outros desafios e encaminhamentos, alguns dos
quais diferentes daqueles vivenciados e idealizados por Dias, o discípulo
e afilhado de Carlos Chagas encerrou sua trajetória num momento em
que já se havia produzido o acordo básico de que este era um objeto
médico-científico real, bem definido em seus contornos clínicos, e um
assunto relevante para a saúde pública brasileira e para o continente
latino-americano. A ‘doença do Brasil’ havia se transformado em ‘fato’.

Notas
1 “Os homens de hoje percebem (...) que o mundo unido que eles pretendem cons-

truir não pode se estabelecer nem se manter com nações bloqueadas pelas cargas
esmagadoras da pobreza e da doença (...). (...) as doenças que existem na Ásia, na



503

África ou nos mares do Sul podem criar problemas econômicos para os comercian-
tes de Londres ou de Nova York” – Tradução livre.

2 “A pobreza é causa de doença e a doença cria maior pobreza, num círculo vicioso.
Portanto, a saúde pública é um problema que está relacionado intimamente ao
progresso econômico e social que se alcança numa dada coletividade” – Tradução
livre.

3 O trabalho foi produzido sob os auspícios do Serviço Especial de Saúde Pública
(Sesp). Manoel Ferreira e Ernani Braga eram importantes médicos sanitaristas
vinculados ao Ministério da Educação e Saúde (MES). O primeiro havia dirigido o
Serviço de Malária do Nordeste, por ocasião da campanha contra o Anopheles
gambiae. Braga, que na ocasião era superintendente do Sesp, seria uma importante
liderança das discussões sobre saúde e desenvolvimento no Brasil na década de
1950. Paulo de Assis Ribeiro era funcionário do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

4 Os médicos sanitaristas Mário Magalhães da Silveira, Carlos Gentile de Melo – que
integrou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), criado em 1955 como
um dos principais espaços de formulação do ideário nacional-desenvolvimentista –
e Samuel Pessoa foram algumas das lideranças deste grupo (Labra, 1988).

5 Outra dimensão desta polaridade seria a oposição entre a crença de que as campa-
nhas deveriam ser dirigidas verticalmente contra doenças específicas e a noção de
que elas deveriam se estabelecer horizontalmente em relação a um conjunto
de enfermidades e envolver a promoção de condições básicas de infra-estrutura
sanitária (Farley, 2004).

6 É importante ressaltar que a análise de Farley (2004) não sugere um esquema
simplificador, ou seja, uma contraposição ‘dura’ e dicotômica entre as duas posi-
ções. A partir da análise empírica de diversas campanhas da Fundação Rockefeller,
o autor mostra que, ainda que seja possível identificar tendências hegemônicas em
cada momento, as posições equivalentes aos dois extremos do ‘pêndulo’ constitu-
em, antes de tudo, referenciais heurísticos para a análise dos processos históricos,
muito mais complexos e multifacetados.

7 Para uma análise das concepções sobre saúde e desenvolvimento contidas no pro-
grama apresentado por JK em sua candidatura à presidência, ver Hochman (2009).

8 Esta foi a primeira e maior campanha promovida pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), em termos de países envolvidos e recursos mobilizados, para preve-
nir, controlar ou erradicar doenças (Packard, 1998; Farley, 2004; Cueto, 2007).

9 Segundo classificação vigente na época, as ‘doenças de massa’ eram aquelas que
atingiam grandes contingentes da população, geralmente de natureza endêmica e
profundamente associadas à pobreza nos chamados países subdesenvolvidos, como
a malária, o bócio, as verminoses, a tuberculose, as doenças venéreas, as doenças de
nutrição, entre outras enfermidades. A doença de Chagas era referida como parte
deste grupo. As ‘doenças degenerativas’, como o câncer, as doenças cardíacas e
endócrinas, eram problemas que predominavam nos países ricos e exigiam assis-
tência muito mais individualizada e especializada. As ‘doenças pestilenciais’ eram
enfermidades de natureza epidêmica, para cuja eliminação dependia-se pouco do
desenvolvimento econômico ou da modificação nos hábitos dos indivíduos, como
o cólera, a varíola, a febre amarela, a peste bubônica e o tifo (Athayde, 1957).
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10 É interessante como o texto estabelece a filiação de Pinotti à tradição sanitarista de
Manguinhos: “No campo do sanitarismo, desde Oswaldo Cruz, através de Carlos
Chagas, Belisário Pena e, nos últimos anos, Mário Pinotti, temos realizado conquis-
tas notáveis” (Kubitschek, 1955: 53).

11 O programa menciona, entre as medidas para o desenvolvimento do interior, a
extensão da legislação social às “numerosas comunidades dos obreiros rurais”
(Kubitschek, 1955: 20).

12 Carta de Emmanuel Dias a Cecilio Romaña. Belo Horizonte, 27 de agosto de 1951.
Fundo Centro de Pesquisas René Rachou, Seção Posto Avançado de Pesquisas
Emmanuel Dias (doravante FCPqRR/SPAPED), caixa 31, maço 2. Em 1952, o Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC) estabeleceu entendimentos com o Serviço Nacional de
Malária (SNM) para que o Instituto Nacional do Cinema Educativo produzisse o
filme sobre a doença idealizado por Dias, para o qual já haviam sido registradas
algumas cenas em 1950. Ofício de Emmanuel Dias a Mário Pinotti, em 7 de maio de
1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 1. Roteiro de filme sobre a doença
de Chagas, 1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 16, maço 1.

13 Reportagem do jornal Tribuna de Minas (1951: 7) sobre o congresso reiterou esta
noção: “Para que se possa ter uma idéia do desfalque que a doença de Chagas causa
à economia mineira, é bastante assinalar que em 233 municípios do Estado [60%]
está constatada a existência do barbeiro”.

14 Alguns trabalhos deste encontro foram publicados pela Revista Goiana de Medici-
na, 4(2), abr.-jun., 1957.

15 Do total de cem trabalhos apresentados, que abrangiam diversos temas, 39 foram
sobre a tripanossomíase (SBH, 1952).

16 “A era dos inseticidas de efeito residual e a nova consciência que a medicina preven-
tiva tem desenvolvido no mundo farão com que a cruzada que Chagas iniciou no
Brasil tenha o nobre final que todos esperamos” – Tradução livre.

17 O discurso de JK foi publicado também no Estado de Minas (1952f).
18 Carta de Fred Soper a Emmanuel Dias. Washington, 1º de abril de 1952. FCPqRR/

SPAPED, caixa 39, maço 1.
19 Sobre as investidas de Dias para garantir a participação desses cientistas no evento,

ver correspondência enviada por ele em maio de 1952. FCPqRR/SPAPED, caixa 39,
maço 1.

20 O nome de Dias foi sugerido por Henrique da Rocha Lima, pesquisador brasileiro
que trabalhara com Oswaldo Cruz em Manguinhos nos primeiros anos e que, a
partir de 1909, seguiu carreira na Alemanha. Dias, por sua vez, indicou Pinotti
para a parte relativa à malária. Ver Carta de Emmanuel Dias a E. Rodenwaldt, U. S.
Naval Forces, Technical Section, Heidelberg. Belo Horizonte, 4 de outubro de
1949; Carta de A. R. Behnke, captain, Force Medical Officer, U. S. Naval Forces,
Germany, para Emmanuel Dias. 8 de agosto de 1950; Carta de Mário Pinotti a
Emmanuel Dias, 28 de novembro de 1950. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 1.

21 À medida que ia produzindo os textos sobre a doença em cada país ou região, Dias
os encaminhava para publicação na Revista Brasileira de Malariologia e Doenças
Tropicais, como parte de uma série de artigos intitulada “a doença de Chagas nas
Américas”, publicada entre 1951 e 1955. Para a correspondência entre Dias e os
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pesquisadores dos vários países visando a tal objetivo, ver FCPqRR/SPAPED, caixa
31, maços 1 e 3.

22 O International Scientific Committee for Trypanosomiasis Research (ISCTR) foi
criado, em 1949, em Londres, no âmbito da preocupação das novas agências inter-
nacionais com as perspectivas de desenvolvimento econômico nos países do Tercei-
ro Mundo no pós-guerra e, em especial, com o processo de descolonização no
continente africano. O relatório desta viagem de Dias encontra-se em “Conselho
Nacional de Pesquisas”, Jornal do Commercio, 24 de outubro de 1954. FCPqRR/
SPAPED, caixa 36, maço 9. Entusiasmado com os avanços terapêuticos contra a
tripanossomíase africana divulgados no encontro, Dias passou a enviar, a alguns
pesquisadores que ali conheceu, soros de pacientes chagásicos para serem testados
mediante técnicas adotadas para tratar aquela doença. Ver FCPqRR/SPAPED, caixa
31, maço 5.

23 Para o programa da exposição, ver Le Palais de la Découverte présente une
exposition. Un aspect inconnu du Brésil: l’oeuvre de Carlos Chagas. 1879-1934.
Paris, Université de Paris, Palais de la Découverte, 1955. Fundo Carlos Chagas
Filho (organização preliminar). Para uma descrição das cenas do filme que Dias
selecionou para serem exibidas na exposição, ver Carta de Emmanuel Dias a Carlos
Chagas Filho. Bambuí, 16 de novembro de 1954. FCPqRR/SPAPED. Caixa 15,
maço 2.

24 Maurício, João Valle. “A doença de Chagas”, Jornal de Montes Claros, 22 de setem-
bro de 1951. FCPqRR/SPAPED, caixa 36, maço 3.

25 “Itacambira”, Jornal de Montes Claros, 19 de janeiro de 1952. FCPqRR/SPAPED,
caixa 36, maço 3.

26 É certo que o próprio fato de se tratar de linguagem escrita, ainda que precária, já
indica que estes indivíduos possuíam condição social minimamente diferenciada
entre os trabalhadores rurais da época ou então que solicitaram a outros que
escrevessem tais cartas.

27 Carta de Francisco José da Silva a Emmanuel Dias. Cláudio, 16 de outubro de 1954.
FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 4.

28 Carta de Emmanuel Dias a Francisco José da Silva. Bambuí, 20 de novembro de
1954. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 4.

29 Carta de Antonio Martins de Souza a Emmanuel Dias. Cláudio, 28 de dezembro de
1954. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 4.

30 Carta de Emmanuel Dias a Antonio Martins de Souza. Bambuí, 7 de janeiro de
1955. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 4.

31 Carta de Maria Alves a Emmanuel Dias. Belo Horizonte, 23 de julho de 1958.
FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 14.

32 Carta de Maria Olinda Nepomuceno a Emmanuel Dias. Uberaba, s.d. FCPqRR/
SPAPED, caixa 33, maço 18.

33 Carta de Joaquim Simões de Oliveira Filho a Emmanuel Dias. Araxá, 7 de novem-
bro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 13.

34 Carta de Emmanuel Dias a Joaquim Simões de Oliveira Filho. Bambuí, 8 de dezem-
bro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 13.
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35 Cartas de Joaquim Graciano da Rocha a Emmanuel Dias. Uberaba, 16 de julho e 6
de agosto de 1956. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 8.

36 Carta de Emmanuel Dias a Joaquim Graciano da Rocha. Bambuí, 13 de outubro de
1956. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 8.

37 Carta de João Valle Maurício a Emmanuel Dias. Montes Claros, 20 de novembro de
1955. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 6.

38 Os próprios estudantes assumiram papel destacado nesta conscientização, criando,
em 1956, a Liga Brasileira de Combate à Doença de Chagas, órgão do Centro
Acadêmico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), que promoveria
iniciativas de educação sanitária e mobilização popular em torno do tema, engajando-
se diretamente nas campanhas de profilaxia empreendidas na região. O filho de
Emmanuel Dias, João Carlos Pinto Dias, que estudou na FMRP entre 1957 e 1963,
foi diretor da Liga. Ver Folha da Manhã (1957b) e “Realizam os estudantes de
Ribeirão Preto importante trabalho contra o barbeiro. As atividades da Liga de
Combate à Moléstia de Chagas”, s.l., [maio], 1958. FCPqRR, SPAPED, Caixa 36,
maço 10. Sobre a escola de Samuel Pessoa e as contribuições da FMRP, na década de
1950, para o conhecimento da doença de Chagas, ver os depoimentos orais
de Joffre Rezende (2001), José da Rocha Carvalheiro (2002), Francisco Ferrioli
Filho (2002), Erney Camargo (2002) e Ricardo Ribeiro dos Santos (1995).

39 Ver depoimentos orais de Aluizio Prata (2000) e Joffre Rezende (2001). Sobre as
atividades de pesquisa sobre a doença, nas décadas de 1950/1960, em institutos de
pesquisa e universidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte e em
Salvador, ver, respectivamente, os depoimentos de José Rodrigues Coura (1999),
Erney Camargo (2002), Zigman Brener (1995) e Zilton Andrade (2000).

40 Em 1963, a Revista Goiana de Medicina (RGM) tornou-se o periódico oficial da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Ver Rezende (2001b).

41 Em 1958, novamente a RGM reuniu trabalhos sobre a doença, por parte de pesqui-
sadores de diversos estados. Em 1959, um número comemorativo seria destinado
aos estudos dos principais especialistas sobre o assunto em diversos países do con-
tinente americano. Emmanuel Dias era um dos cientistas que colaboravam regular-
mente com a revista. Ver Rezende (1958, 1959b).

42 Entre as resistências à tese da etiologia chagásica do megaesôfago, havia o temor de
que a associação com o ‘mal de engasgo’ reeditasse o ‘equívoco’ da correlação com
o bócio, cometido por Carlos Chagas. Além disso, elas expressavam as dificuldades
e os preconceitos enfrentados, em seu processo de afirmação profissional, pelos
clínicos do interior, vistos com desconfiança pelos ‘papas do litoral’, como relatou
Joffre Rezende em seu depoimento (Rezende, 2001). Ver Rezende (2001a). Além
do megaesôfago, a forma digestiva compreende também o megacólon.

43 Rassi (2001: fita 1, lado B) conta que, formado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro (FMRJ) em 1953, voltou a Goiânia para clinicar e logo se interessou pela
cardiopatia chagásica, em função da grande quantidade de doentes com sintomas
desta forma clínica que atendia em seu consultório e no hospital da cidade. Conhe-
cedor da importância de Laranja como liderança no assunto, em alguns meses o
médico goiano colecionou grande quantidade de “eletrocardiogramas interessan-
tes” e os mostrou pessoalmente a Laranja, no Rio de Janeiro.
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44 As principais reivindicações da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) eram o estabelecimento do tempo integral, criação da carreira de pesquisa-
dor nas universidades e nos institutos públicos, melhoria salarial, financiamento
para a pesquisa, autonomia das universidades e dos institutos frente ao governo e
concessão de bolsas de estudo para treinamento de cientistas no Brasil e no exterior
(Fernandes, 1990).

45 O primeiro inquérito nacional para mapear a prevalência da infecção chagásica no
Brasil seria feito somente na década de 1970. Sobre o controle da doença de Chagas
no Brasil, ver Dias e Schofield (1999).

46 Ver Relatório dos trabalhos realizados pelo dr. Emmanuel Dias em 1952, 1º de
janeiro a 1º de dezembro. FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 4.

47 Em meados de 1953, por ocasião da reforma que separou o MES em duas pastas
distintas e criou o Ministério da Saúde, Olympio da Fonseca Filho, que vinha
enfrentando sérias críticas em sua gestão no IOC, renunciou ao cargo, para o qual
foi nomeado Francisco Laranja, que passou, assim, a ser o primeiro diretor da
instituição que não pertencia formalmente a seus quadros. Laranja, amigo pessoal
de Vargas, deixou o cargo em 1954. A direção do IOC passou então a Antonio
Augusto Xavier (1955-1958) e, posteriormente, a Amilcar Vianna Martins (1958-
1960). Sobre a trajetória de Manguinhos durante a década de 1950, ver Fonseca
Filho (1974) e Benchimol (2001).

48 Em agosto de 1953, pesquisadores enviaram ao ministro da Saúde um memorial
solicitando que o IOC ficasse subordinado ao Ministério da Educação e Cultura
(MEC), e não à pasta da Saúde, como havia sido estabelecido pela lei que desmembrou
o MES (Hamilton & Fonseca, 2003). Tomando  como referência a antiga proposta
da Reforma Capanema, defendiam que as atividades diretamente associadas à saú-
de pública (como produção de soros e vacinas e controle e fabricação de medica-
mentos) fossem transferidas para um instituto com tal finalidade precípua. Reivin-
dicavam que Manguinhos deveria, assim, recuperar o que consideravam sua verda-
deira vocação, constituindo-se como “um centro de pesquisas e de cultura biológi-
cas, com feição ultra universitária”. O documento foi assinado pela maioria dos
cientistas. Emmanuel Dias foi um dos poucos que se recusou a fazê-lo. As reivindi-
cações dos cientistas não foram atendidas. Ver Memorial dos técnicos do Instituto
Oswaldo Cruz ao Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura. Rio de Janeiro, 21 de
agosto de 1953. Fundo Instituto Oswaldo Cruz, Série Administração Geral
(doravante FIOC/SAG), caixa 7, maço 2, pasta 1. Sobre a profissionalização da
ciência na década de 1950, ver Fernandes (1990), Andrade (1999) e Azevedo, Kropf
e Hamilton (2003).

49 Desde 1952, o Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas (CEPMC)
recebia verbas do SNM, que, tendo iniciado campanhas contra a esquistossomose,
passou a financiar, sobretudo mediante pagamento de pessoal técnico, estudos
experimentais realizados por Dias em Bambuí com vistas a desenvolver um método
profilático de controle biológico dos caramujos. Em 1953, o CEPMC tornou-se um
Posto Experimental de Esquistossomose vinculado ao SNM. Ver FCPqRR/SPAPED,
caixas 5 e 6.

50 O Instituto Nacional de Endemias Rurais (Ineru) era composto de núcleos de pes-
quisa sobre endemias rurais em distintas regiões do país, para “ampliar o conheci-
mento das mesmas e aperfeiçoar os métodos profiláticos destinados a combatê-las,
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bem como estabelecer normas para inquéritos sobre as referidas doenças e promo-
ver sua realização”. Ver Lei 2.743, de 6 de março de 1956, que cria o Departamento
Nacional de Endemias Rurais, publicada no Diário Oficial de 7 de março de 1956.
FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 3. O Centro de Pesquisas de Belo Horizonte foi a
origem do atual Centro de Pesquisas René Rachou, da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). Sobre Zigman Brener, pesquisador daquele centro e colaborador de
Pellegrino, que constituiu grande liderança no campo da parasitologia mineira e
nas pesquisas sobre a doença de Chagas (sobretudo nos aspectos relacionados à
terapêutica), ver Klein et al. (2003).

51 Ofício de Mário Pinotti endereçado a Emmanuel Dias, 23 de novembro de 1956.
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 4.

52 Segundo o diretor do DNERu, a verba total destinada às campanhas contra
endemias para o ano de 1957 foi de quase quatro milhões de dólares, “dez vezes
mais do que a contribuição do Instituto Interamericano para o Serviço Especial
de Saúde Pública” (Estado de Minas, 1956). O DNERu manteve os recursos que
o CEPMC recebia do SNM para pagamento de seu pessoal. Ver FCPqRR/SPAPED,
caixas 5 e 6.

53 Palavras pronunciadas pelo presidente Juscelino Kubitschek por ocasião da inau-
guração da Fábrica de Produtos Profiláticos do DNERu, Circular n. 8/57 do Dire-
tor Geral do DNERu ao senhor chefe do Posto Experimental de Bambuí, encami-
nhando discurso do Exmo. Sr. Presidente da República[1957]. FCPqRR/SPAPED,
caixa 15, maço 4.

54 O programa de JK menciona que “na região mineira de Bambuí existem 1.800
doentes” (Kubitschek, 1955: 17).

55 Carta de Emmanuel Dias a Cecilio Romaña, Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1956.
Por intermédio de Josué Montello, Dias enviou a JK o atlas publicado em 1954
sobre a doença de Chagas nas Américas. Carta de Emmanuel Dias a Josué Montello.
Bambuí, 2 de março de 1956. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 7.

56 Ofício do diretor da Comissão do Vale do São Francisco, Assis Scaffa, ao diretor do
IOC, Antonio Augusto Xavier, em 19 de junho de 1956. FCPqRR/SPAPED, caixa
15, maço 3. A Constituição Federal de 1946 determinou a execução de um plano de
aproveitamento das possibilidades econômicas do rio São Francisco e de seus aflu-
entes, num prazo de vinte anos, prevendo recursos anuais não inferiores a 1% da
renda tributária da União. Em decorrência desta orientação, a Comissão do Vale do
São Francisco (CVSF) foi criada pela lei n. 541, de 15 de dezembro de 1948 (Brasil,
1950: 220).

57 A conferência pronunciada por Dias na sessão de 29 de novembro de 1956 da
Academia Nacional de Medicina (ANM), publicada no Jornal do Commercio em 2
de dezembro de 1956, foi publicada também na revista O Hospital (Dias, 1957a).

58 Durante 1956, o Ministério da Saúde (MS) promoveu expurgos em 328 municípi-
os nos estados da Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás e do
Paraná e realizou inquéritos sobre a infestação dos domicílios em 74 municípios de
Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul (ver Jornal do Commercio, 1957).

59 Em 1957, em reunião em Bambuí, o ministro da Saúde Maurício de Medeiros, o
diretor do DNERu Mário Pinotti, o diretor da CVSF Assis Scaffa, prefeitos e
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autoridades sanitárias do oeste de Minas, o secretário de Saúde de Minas Gerais
Washignton Pires, o diretor do IOC Antonio Augusto Xavier e Emmanuel Dias
discutiram a ampliação da campanha para toda a região do oeste de Minas e do Vale
do São Francisco (Estado de Minas, 1957). Ver FCPqRR/SPAPED, caixa 39, maço 3.

60 Sobre os debates em torno da interiorização da capital, particularmente no que diz
respeito à salubridade dos ‘sertões’ e ao papel dos médicos do Brasil Central nestes
debates e na viabilização da construção de Brasília, ver Vieira (2007, 2009).

61 Sobre o desenvolvimento da economia rural e a valorização simbólica e política do
interior como eixo da integração nacional durante o governo JK, em especial no
âmbito da ‘operação Brasília’, ver Moreira (1998, 2003).

62 Carta de Isaac Barreto Ribeiro a Emmanuel Dias, em 7 de julho de 1957. FCPqRR/
SPAPED, caixa 15, maço 4. Segundo seu depoimento, motivado pelo ideal de
construir ‘algo novo’ no interior do país, Ribeiro se dirigiu, na passagem do ano de
1956 a 1957, à área demarcada para a nova capital e instalou seu consultório no
Núcleo Bandeirantes, para onde afluíam os ‘candangos’ que construiriam a nova
cidade (ver Ribeiro, 2006). A trajetória de Isaac Barreto Ribeiro é exemplar de
como a doença de Chagas propiciava oportunidades e espaços profissionais, até
de pesquisa, para clínicos do interior. No 7º Congresso do Triângulo Mineiro e
Brasil Central, em Uberlândia, em julho de 1955, Ribeiro apresentou seus estudos
sobre a doença na Colônia Nacional Agrícola de Goiás, qualificando-os como “o
esforço de um médico sertanejo que vive em pleno coração do Brasil, numa região
afastada dos grandes centros de cultura e que, há cinco anos de sua formatura,
tem, pela primeira vez, a oportunidade de assistir a um congresso médico. A
vontade de expor a conduta seguida neste drama íntimo desenrolado em nossa
alma, diante de tamanha calamidade, essa vontade venceu o complexo de inferio-
ridade do profissional anônimo que labuta no interior da nossa Pátria, fazendo-o
apresentar esta comunicação, apesar dos modestos recursos, próprios do meio em
que vive” (Ribeiro, 1955: 83).

63 Neste trabalho, os técnicos do DNERu informaram que, em levantamento feito em
23 municípios, o principal transmissor na região, o Triatoma infestans, não havia
atingido a área destinada ao novo Distrito Federal (Carvalho & Verano, 1956a).

64 A profilaxia da doença de Chagas em Goiás teve início em 1951, com desinsetizações
promovidas pelo então SNM. Ver Carvalho e Verano (1956b) e Carvalho e Castro
(1957).

65 O médico Isaac Barreto Ribeiro (1957: 199-200) sugeriu a aplicação de inseticidas
nas habitações que fossem surgindo em Brasília e também nas malas e nos utensílios
dos ‘pioneiros’, além de outras medidas, como a destruição sistemática dos tatus
(reservatórios silvestres do T. cruzi) e o controle de possíveis focos silvestres. A
“propaganda sanitária intensiva” era enfatizada como fundamental para prevenir
os moradores sobre o perigo da doença: “Constante vigilância, portanto, sobre os
novos moradores (...) e atenção permanente para com as habitações”.

66 Sobre a freqüência da ‘morte súbita’, o autor da reportagem, Neil Ferreira, regis-
trou: “Ouvimos 280 lavradores nos trinta e cinco municípios visitados. Perguntá-
vamos se algum (ou alguns) dos seus parentes haviam morrido entre os 20 e 40 anos
e qual o motivo de morte. Não houve sequer uma resposta negativa. (...) Cerca de
75% destas mortes (236 pessoas) tinham ocorrido ‘de repente’, isto é, por doenças
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cardíacas. E entre essas doenças era absoluta a preponderância do mal de Chagas”
(Ferreira, 1957: 38)

67 A partir de então, O Globo publicaria muitas reportagens sobre o assunto. Ver
FCPqRR/SPAPED, caixa 36, maço 11.

68 Reportagem do Correio Paulistano (1951) enfatizou que a colaboração dos peque-
nos fazendeiros e sitiantes no uso de inseticidas e na realização de melhorias
habitacionais vinha se intensificando. Dias recebeu algumas solicitações nesse senti-
do. Em 1952, por exemplo, o chefe do Centro de Saúde de Divinópolis, Minas
Gerais, escreveu-lhe encaminhando pedido de um fazendeiro do município de
Abaeté para que se investigassem suspeitas quanto à presença de barbeiros em sua
fazenda e, caso confirmadas, fossem feitas aplicações de inseticidas. Carta de João
Machado Veloso a Emmanuel Dias. Divinópolis, 28 de julho de 1952. FCPqRR/
SPAPED, caixa 15, maço 2.

69 Dias, Emmanuel. Palestra na Rádio Inconfiência em 9 de outubro de 1960. FCPqRR/
SPAPED, caixa 38, maço 6.

70 Carta de Emmanuel Dias ao diretor do IOC, Antonio Augusto Xavier, 24 de agosto
de 1956. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 9; Circular n. 46, enviada por Oswaldo
Urioste, diretor do Serviço de Profilaxia da Malária do Estado de São Paulo. São
Paulo, 30 de agosto de 1956. FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 3. Ver também
Buralli (1985: 103).

71 Dias, Emmanuel. Discurso em São Joaquim da Barra, S.P., 22-9-1956. FCPqRR/
SPAPED, caixa 29, maço 25.

72 Dias e Freitas discutiram suas divergências em: Carta de José Lima Pedreira de
Freitas a Emmanuel Dias. Ribeirão, 3 de fevereiro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa
32, maço 10; Carta de Emmanuel Dias a José Lima Pedreira de Freitas. Bambuí, 19
de abril de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 10.

73 Carta de José Lima Pedreira de Freitas a Mário Pinotti. Ribeirão Preto, 28 de
fevereiro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 4.

74 Ver também: Carta de Emmanuel Dias ao governador de São Paulo Jânio Quadros.
Bambuí, 4 de abril de 1957; Carta de Emmanuel Dias a J. N. Coutinho Cavalcanti,
Hospital dos Servidores do Estado. Bambuí, 3 de setembro de 1957; Urioste,
Oswaldo. Informações do Serviço de Profilaxia da Malária do Estado de São Paulo,
29 de maio de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 10; caixa 33, maço 12; caixa
39, maço 3.

75 Ver Ofício de Emmanuel Dias ao chefe da Circunscrição Minas Gerais do DNERu
Átila Gomes de Carvalho, em 25 de junho de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 36,
maço 10, caixa 15, maço 4. Para correspondência relativa a esta reunião organizada
em Bambuí, ver FCPqRR/SPAPED, caixa 39, maço 3.

76 Sobre a discussão BHC/BNH, ver Coura (1993).
77 No VII Congresso Brasileiro de Higiene, realizado em 1948, Pessoa havia propos-

to, em moção que foi rejeitada, que a principal medida para combater as endemias
rurais no Brasil era o fim do latifúndio e a realização de uma reforma agrária (SBH,
1949: 46).

78 Na ocasião, entusiasmado com o apoio do MES, Dias lamentou com Romaña:
“Afinal a Oficina Sanitária Panamericana caiu em ponto morto em relação aos seus
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planos sobre a doença de Chagas? Caramba! Temos mesmo que tocar para diante
sem esperar por ela, e ainda bem que o fizemos”. Carta de Emmanuel Dias a Cecilio
Romaña, Rio de Janeiro, 5 de maio de 1951. FCPqRR/SPAPED, caixa 31, maço 2.

79 Carta de Cecilio Romaña a Emmanuel Dias. Tucumán, 15 de agosto de 1955.
FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 6.

80 Carta de Emmanuel Dias a Carlos Alberto Alvarado, Rio de Janeiro, 1º de fevereiro
de 1956; Carta de Emmanuel Dias a Carlos Alberto Alvarado. Bambuí, 30 de março de
1957; grifo do autor. FCPqRR/SPAPED, caixa 32, maço 7, maço 10.

81 Carta de Emmanuel Dias a José Francisco Torrealba. Rio de Janeiro, 1º de outubro
de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 12.

82 Dias, que mantinha contato sistemático e relação de amizade com Romaña, trocou,
nesta época, cartas com outros antigos colaboradores de Mazza, como Miguel Yorg
e Mauricio Rosembaum. O grupo da Misión de Estudios de Patología Regional
Argentina (Mepra) havia se desfeito com a morte de Mazza, em 1946, e com as
dificuldades políticas enfrentadas por conta da ditadura peronista. Com a
redemocratização, estes cientistas tentavam recriar um núcleo de trabalho sobre
a endemia chagásica no país e conquistar o interesse do governo. Em suas cartas a
Dias, Yorg sempre reforçava que o exemplo a ser seguido era o brasileiro, particu-
larmente a experiência do CEPMC, e que uma cooperação entre os diversos países
do continente fazia-se cada vez mais indispensável. Da mesma forma, Rosembaum
(que, como outros, havia perdido suas funções depois da ‘revolução’ e, em 1957,
fora nomeado chefe de cardiologia da Dirección de Lucha contra la Enfermedad
de Chagas), manifestou a Dias sua disposição em convencer as autoridades sanitá-
rias de seu país, afirmando que seria de grande utilidade apresentar os avanços na
‘luta antichagásica’ no Brasil. Ao saber que Dias iria à Argentina, ele propôs que o
diretor do CEPMC proferisse uma conferência naquele órgão do Ministério da
Saúde. Os argentinos também eram parceiros importantes nos estudos sobre a
cardiopatia chagásica, contribuindo para a sua difusão e reconhecimento. Comen-
tando o inquérito que realizara em 1956, Rosembaum informou a Dias que “en
total tenemos hechas unas 1.600 RFC [reações de fixação de complemento] y unos
900 electrocardiogramas (...) Lo que no cabe duda es que el problema chagásico es
sumamente importante en el país y tal vez más extendido aún que en Brasil ” (“ao
todo, temos feitas umas 1.600 RFC e uns 900 eletrocardiogramas (...). Não há dúvida
de que o problema chagásico é sumamente importante no país e, talvez, mais esten-
dido ainda que no Brasil” – Tradução livre). Carta de Mauricio Rosembaum a
Emmanuel Dias. Buenos Aires, 11 de agosto de 1957; Carta de Miguel Yorg
a Emmanuel Dias. Buenos Aires, 27 de setembro de 1956; Carta de Miguel Yorg a
Emmanuel Dias, Vicente López, 3 de agosto de 1957; Carta de Mauricio Rosembaum
a Emmanuel Dias. Buenos Aires, 8 de setembro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa
32, maços 9 e 11.

83 Para um relato da viagem, ver Carta de Emmanuel Dias ao diretor do IOC. Rio de
Janeiro, 29 de outubro de 1957; Ofício encaminhado por Emmanuel Dias a Mau-
rício de Medeiros, em 31 de outubro de 1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 39, maço 3.
Na ocasião, Dias dirigiu-se diretamente ao representante da Repartição Sanitária
Pan-Americana (RSPA) no Brasil (Carta de Emmanuel Dias a Kenneth Courtney,
Bambuí, 2 de novembro de 1957). Em sua resposta, datada de 8 de novembro,
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Courtney manifestou apoio à idéia e disse que poderiam discuti-la melhor na
reunião de dirigentes da RSPA no ano seguinte. FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço
13.

84 Dias, Emmanuel. Discurso del dr. Emmanuel Dias en la sessión de clausura de las
Primeras Jornadas Venezoelanas de Cardiologia, Caracas, 22, novembre, 1957.
FCPqRR/SPAPED, caixa 29, maço 32.

85 A conferência de Dias neste encontro foi publicada em Dias (1958a). Em 1954, uma
revisão da literatura sobre o tema desde a época de Carlos Chagas, produzida por
Laranja em 1949, foi publicada em livro, em espanhol, na Venezuela (Laranja,
1954).

86 “como o senhor muito bem disse, o estudo da Doença de Chagas na Venezuela
chegou à etapa cardiológica, já é impensável que não entre na etapa final de contro-
le” – Tradução livre. Carta de José Francisco Torrealba a Emmanuel Dias. San Juan
de los Morros, 5 de dezembro de 1957. Em carta a Laranja, relatando suas impres-
sões sobre as Jornadas, Dias afirmava: “A coisa aqui está muito adiantada, a doença
em plena fase cardiológica, confirmando-se os achados de Bambuí mais uma vez”.
Carta de Emmanuel Dias a Francisco Laranja, Caracas, 5 de dezembro de 1957.
FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 11.

87 Ofício de Emmanuel Dias ao ministro da Saúde, encaminhando relatório de via-
gem, em 2 de fevereiro de 1958. Anexo: Resumo das atividades do Centro de
Estudos e Profilaxia de Moléstia de Chagas do IOC e do Posto Experimental
de Bambuí, do Departamento Nacional de Endemias Rurais, durante o ano de
1957. FCPqRR/SPAPED, caixa 3, maço 1.

88 Ver FCPqRR/SPAPED, caixa 39, maço 4.
89 Os argentinos também criticavam, na época, a falta de providências por parte da

RSPA. Em 1958, Rosembaum publicou, no jornal La Nación, o artigo “grave pro-
blema sanitario: la enfermedad de Chagas”, denunciando a inoperância dos servi-
ços sanitários argentinos e o descaso das organizações internacionais. Ele e Dias
trocaram cartas sobre a grande repercussão da matéria. Dias parabenizou e estimu-
lou o colega: “Faça você, por seu lado, outro tanto. Impossível as coisas não melho-
rarem depois”. Carta de Mauricio Rosembaum a Emmanuel Dias. Buenos Aires, 2
de março de 1958; Carta de Emmanuel Dias a Mauricio Rosembaum. Rio de
Janeiro, 17 de abril de 1958. FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 14. Dias também
mantinha correspondência com o chefe do Servicio Nacional de Profilaxis y Lucha
contra la Enfermedad de Chagas, Manuel Vidaurreta, que se dispôs a convencer os
dirigentes argentinos quanto às suas reivindicações. Ver FCPqRR/SPAPED, caixa
15, maço 6. Para correspondência de Dias com os uruguaios e os venezuelanos, ver
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 6; caixa 33, maço 13. Para correspondência com
pesquisadores/médicos dos outros países, ver FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 13;
caixa 15, maço 4; caixa 13, maços 14 e 15.

90 Em 1958, o MS iniciou no Brasil uma campanha de erradicação da malária, que,
além dos recursos do ministério, contaria também com apoio da OMS e da
International Cooperation Administration (agência do governo norte-america-
no). Em carta ao diretor do Serviço de Profilaxia da Malária do Estado de São Paulo
(SPM-SP), Dias questionou: “Poderá comparar-se o dano que produz a doença de
Chagas, infecção cardiotrópica grave e incurável, com o produzido pelo paludismo
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residual? Ou mesmo como dano potencial, por um problemático recrudescimento
da malária, doença facilmente despistável, contra a qual dispomos de eficazes re-
cursos, não só da terapêutica, como da prevenção e do combate?” Carta de Emmanuel
Dias a Victor Homem de Mello. Bambuí, 20 de janeiro de 1959. FCPqRR/SPAPED,
caixa 15, maço 7.

91 Carta de Emmanuel Dias a Marcolino Candau. Bambuí, 23 de fevereiro de 1958.
FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 14.

92 Carta de Emmanuel Dias a Marcolino Candau. Bambuí, 23 de fevereiro de 1958.
FCPqRR/SPAPED, caixa 33, maço 14.

93 Carta de Fred Soper a Emmanuel Dias. [Washington], 25 de junho de 1958.
FCPqRR/SPAPED, caixa 15, maço 6.

94 Carta de Emmanuel Dias a Fernando Lobo. Bambuí, 4 de agosto de 1958. FCPqRR/
SPAPED, caixa 39, maço 6.

95 Em outubro de 1958, a XV Conferência Sanitária Pan-Americana, realizada em
Porto Rico, declarou que o Brasil e vários outros países sul-americanos estavam
livres do Aedes aegypti, vetor da febre amarela (Benchimol, 2001).

96 Ver Anais do Congresso Internacional sobre a Doença de Chagas. Rio de Janeiro,
Oficina Gráfica da Universidade do Brasil, volumes I a V, 1959/1964.

97 “está longe de ser resolvido o problema da real incidência da doença de Chagas nas
Américas” – Tradução livre. “Discurso pronunciado por el dr. Abraham Horwitz,
director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en la sessión inaugural”, Grupo de
Estudios sobre Enfermedad de Chagas, 7-11 marzo 1960, Washington D.C.,
Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, mimeo.,
p. 2. FCPqRR/SPAPED, caixa 38, maço 6.

98 “a dificuldade para organizar e justificar programas adequados de controle nos
países onde evoluem simultaneamente outros processos que têm maior incidência
aparente na morbilidade e na mortalidade” – Tradução livre. “Discurso pronunci-
ado por el dr. Abraham Horwitz…”, Grupo de Estudios sobre Enfermedad de
Chagas, 7-11 marzo 1960, Washington D.C., Organización Mundial de la Salud/
Organización Panamericana de la Salud, mimeo., p. 2. FCPqRR/SPAPED, caixa 38,
maço 6.

99 “Embora não exista uma avaliação específica sobre o prejuízo econômico causado
pela doença de Chagas, os dados existentes mostram que este deve ser bastante
considerável. Em primeiro lugar, os sintomas incapacitantes decorrentes das for-
mas crônicas da doença se desenvolvem, de modo geral, na segunda metade da
vida, quando o indivíduo está dando sua maior contribuição para a sociedade. Em
segundo lugar, a doença ocorre principalmente em áreas rurais, onde as pessoas
afetadas tornam-se, freqüentemente, incapazes de realizar o trabalho físico pesado
que lhes é demandado” – Tradução livre.

100 “de promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar” – Tradução livre.
“Discurso pronunciado por el Dr. Abraham Horwitz…”, Grupo de Estudios sobre
Enfermedad de Chagas, 7-11 marzo 1960, Washington D.C., Organización Mun-
dial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud, mimeo., p. 3. FCPqRR/
SPAPED, caixa 38, maço 6.
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101 “deve ser direcionado para um controle tão radical quanto possível das espécies de
vetores, em especial daquelas mais adaptadas às moradias humanas” – Tradução
livre.

102 “O Grupo recomendou à OMS e à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)
que despertassem o interesse de instituições ou fundações nacionais e internacio-
nais, oficiais ou privadas, no sentido de apoiarem projetos de pesquisa relativos aos
aspectos biológico, médico e de saúde pública da doença de Chagas, com o objetivo
de ampliar o conhecimento sobre ela e o seu controle. Também foi recomendado
que a OMS e a Opas promovessem e coordenassem projetos de pesquisa científica
e que facilitasse o intercâmbio de informação bibliográfica” – Tradução livre.

103 “Qualquer programa organizado de ação deve incluir medidas para uma efetiva
promoção de investigações científicas” – Tradução livre.

104 Além de sanitaristas do DNERu e do SPM-SP, participaram do grupo José Pellegrino
e Pedreira de Freitas.

105 Em 1960, o Comitê de Expertos em Malária declarou que os programas de combate
a esta doença não poderiam ser implementados de maneira isolada de outros
programas e ações nos serviços de saúde rural. Dois anos depois, este conceito foi
reafirmado por Emilio Pampana, que havia desempenhado papel decisivo no pro-
grama da OMS (Farley, 2004).

106 Em 1962, os chamados ‘sanitaristas desenvolvimentistas’ (Labra, 1988) assumiram
o controle da SBH, por ocasião do XV Congresso Brasileiro de Higiene. Na 3ª
Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 1963, o presidente João
Goulart e o ministro da Saúde Wilson Fadul avalizaram esta reorientação na políti-
ca de saúde brasileira, num processo que, no entanto, seria interrompido pouco
tempo depois com o golpe civil-militar de 1964 (Labra, 1988; Lima, Fonseca &
Hochman, 2005).

107 Em janeiro de 1960, inaugurou-se oficialmente em São Paulo uma campanha de
erradicação da malária, com recursos da OMS, da International Cooperation
Administration (EUA) e do governo do estado. Embora estivessem previstas ações
também contra os vetores da doença de Chagas, elas só viriam de fato a ser
implementadas a partir de 1964, de acordo com a metodologia estabelecida por
Pedreira de Freitas, que descartara a perspectiva de erradicação em função das
críticas e das revisões que esta vinha recebendo no cenário internacional (Buralli,
1985).

108 João Carlos Pinto Dias assumiu, com a morte do pai, a direção do CEPMC, que, em
meados da década de 1970, passou a vincular-se ao Centro de Pesquisas René
Rachou, após a integração deste à recém-criada Fiocruz. Em 1980, recebeu a deno-
minação de Posto Avançado de Pesquisas Emmanuel Dias. Sobre a trajetória de
João Carlos Pinto Dias, ver seu depoimento oral (Dias, 1998).

109 Em 1991, os governos dos países do Cone Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Paraguai e Uruguai) estabeleceram acordo para o combate à doença mediante a
aplicação de inseticidas (Dias & Schofield, 1999; Dias, 2002). Vinhais e Dias (2000:
10) afirmaram: “(...) indicadores entomológicos de uso rotineiro apontam para a
virtual eliminação da principal espécie vetora no país, Triatoma infestans, dos
domicílios”. Em junho de 2006, a Opas concedeu ao Brasil o certificado de inter-
rupção da transmissão por esta espécie de triatomíneo. Apesar disso, os cientistas
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continuam alertando para a importância da vigilância epidemiológica, de modo a
evitar a domiciliação de outras espécies de triatomíneos, sobretudo em certas regi-
ões, como o Nordeste. A situação da transmissão vetorial é considerada equacionada
também no Chile e no Uruguai (Vinhais & Dias, 2000). Ver também Brasil (2005),
Programa Integrado de Doença de Chagas da Fiocruz (2007), Dias (2007), Dias,
Prata e Correia (2008).

110 Na década de 1970, os principais marcos na institucionalização de uma comunida-
de de pesquisa de âmbito nacional em torno da doença de Chagas foram o Progra-
ma Integrado de Doenças Endêmicas (Pide) – organizado pelo CNPq e gerido,
com grande autonomia, pelos cientistas, de 1973 até meados da década de 1980
(Azevedo, Kropf & Coura, 2007) –, que impulsionou fortemente as investigações
sobre o tema, e as chamadas Reuniões Anuais de Pesquisa Básica em Doença de
Chagas, iniciadas em 1974 e que até hoje se realizam em Caxambu, Minas Gerais. As
pesquisas se beneficiaram também do apoio concedido pelo então criado Tropical
Diseases Research (TDR), programa da OMS iniciado em 1975 e do qual a doença
de Chagas foi e continua sendo um dos temas constitutivos. Ver Azevedo, Kropf e
Hamilton (2003) e depoimentos de Prata (2000), Morel (1992), Coura (1999)
e Brener (1995).






