
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 

KROPF, S. P., and AZEVEDO, N. Construindo a doença e a nação: a história da descoberta da 
doença de Chagas. In: CARVALHEIRO, J. R., AZEVEDO, N., ARAÚJO-JORGE, T. C., LANNES-
VIEIRA, J., SOEIRO, M. N. C., and KLEIN, L., eds. Clássicos em Doença de Chagas: histórias e 
perspectivas no centenário da descoberta [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2009, pp. 
23-30. ISBN: 978-65-5708-101-3. https://doi.org/10.7476/9786557081013.0004. 

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. 

2 – Construindo a doença e a nação: a história da descoberta da 
doença de Chagas 

Simone Petraglia Kropf 
Nara Azevedo 

https://doi.org/10.7476/9786557081013.0004
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/


~onstruindo a Doença e a Nação: 
a história da descoberta da doença de Chagas 

Simone Petraglia Kropf 
Nara Azevedo 

Progra ma de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde 

Casa de Oswa ldo Cruz/Fiocruz 

D e aco rdo com es timativas recentes, a doença de Chagas atinge entre 12 e 14 milhões 

de pessoas em 18 países endêmicos na América Latina. No Brasil, em função das migrações 

internas das últimas décadas, a ma ioria (cerca de 70%) dos infec tados vive nas cidades, 

sobretudo do Sudeste. H á medicamentos especí fi cos para o tra tamento, mas eles causam 

efe itos colatera is e, em geral, não são eficazes para a fase crônica da doença (Dias, 2007; Dias, 

Pra ta & Correia, 2008; Fiocruz, 2007). 

Em 2006, o Brasil recebeu da Orga nização Mundia l da Sa úde (OMS) o certi ficado de in
terru pção da transmissão pela principa l espécie de ve tor, o Triatoma infestans. Apesar d isso, em 

vá rias regiões, há espécies de triatomíneos silvestres que podem vir a domiciliar-se, cri ando 
novos focos de transmissão da doença. Os especialistas chamam a atenção para a necessidade 
de manter a vigilânci a epidemiológica e as ações de controle e enfa tizam, em particular, a 

im portância dos aspectos socioambientais, uma vez que o convívio do vetor com os seres 

hum anos está relacionado ao desmatamento e à precariedade das condições habi tacionais. 

A doença de Chagas permanece, portanto, como relevante problema de sa úde pública, tal 

como alertou Carlos C hagas desde o início de suas investigações em 1909. Ao afirmar que a 

' nova entidade mórbida ' identificada no sertão mineiro, intimamente relac ionada à pobreza 
e às más condições de vida das populações ru rais, era um grave obstáculo à modernização 
do pa ís, o jovem cien ti sta provoco u perplexidade entre vários segmen tos sociais da capital 

federa l, recém-reformada como vit rine do 'progresso' da República brasileira, proclamada 

vinte anos antes. M ui tos aderiram à sua denúncia sobre os 'males' deste Bras il desconhecido 

do interior, mas out ros iriam reagir a ela intensamente. A Academia acional de Med ici na, 
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que em 1910 o recebera como membro titular, representante de um a das maiores 'g lóri as' 

da ciência naciona l, se ria palco de intensa con trovérsia na décad a de 1920. Algun s méd icos 

questionaram os trabalhos de C hagas e o ac usa ram de 'a nti patriota' e 'pe ~imista', por 

considerarem que o diagnóstico de um ' país doente', asso lado por endemias, era 'exagerado' e 

prej udicava a imagem do país no exterior. C iência e política iri am marcar, de modo decis ivo, 

a trajetóri a desta enfermidade, cuj a descoberta completa o primeiro ce ntenário. 

A DOENÇA DE CHAGAS COMO NOVO OBJETO CIENTÍFICO 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas nasceu em julho de 1878, em um a fazenda de café 

próxima à pequena cidade de Oliveira (MG), e veio para a então capital federa l em 1897, 

para estudar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou cm I 903. Sua tese 

de doutorado, sobre malária, foi desenvolvida no Instituto de Manguinhos sob orien tação de 

Oswaldo Cruz (1872-1 917) . 1 Vivia-se na época grande efervescência em torno das teorias de 

Louis Pasteur (1822- 1895) e Robert Koch (1843-191 O) sobre a ação de microrgani smos como 

causas e pecíficas de doenças e sobre a produção de soros e vacinas para combatê- Ias. No 

campo da chamada 'medicina dos climas quentes', comemoravam-se as descobertas acerca do 

papel dos insetos na transmissão de temidas enfermidades, como a malária e a febre amarela. 

A preocupação dos europeus em enfrentar as doenças em suas colônias levou à cri ação, em 

1899, na Inglaterra, das primeiras escolas dedicadas ao estudo e ensino da med icin a tropical 

(Arnold, 1996; Worboys, 1997). Esses conhecimentos e prát icas marcaram de modo decis ivo 

a trajetória profissional de Chagas, consagrada por contribuição inovadora aos estudos sobre 

as doenças parasitárias transmitidas por insetos-ve tores. 

Logo depo is de fo rmado, o jovem médico fo i des ignado por Oswaldo C ruz para combater 

epidemias de malária que prejudicavam importantes obras de modernização em ltatinga 

(SP), onde a Companhia Docas de Santos construía uma hidrelétrica para abastecer aquele 

porto, e em Xerém (RJ), onde a Inspetoria de Obras Públicas realizava a captação de água 

para a capita l. Em junho de 1907, partiu em outra missão contra a doença, jun to aos operários 

que trabalhavam na extensão da Estrad a de Ferro Central do Bras il no norte de Minas 

Gerais, entre Corinto e Pi rapora. Essa ferrovia era um importante meio de integração 

e povoamento do território nacional, bem como de escoamento da produção ag rícola 

brasi leira. 2 Foi no decorrer des ta campanha que Chagas rea lizou sua ' tripl a' descoberta: 

iden tifi cou um a nova doença hum ana, se u agente causal e o inse to que o tran smitia . 

No povoado de São Gonçalo das Tabocas - que passou a chamar-se Lassance com a 

inauguração da estação fe rroviári a, em 1908, em homenagem ao enge nhe iro da Central do 

Brasil Ernesto Lassa nce Cunha -, Chagas instalou um pequeno labora tório num vagão de 

trem, que também usava como dormitório. Enquanto coordenava as ações contra a malária , 

observava espécies da fauna brasi leira, mot ivado por seu interesse pela entomologia e pela 

protozoologia. Em 1908, ao examinar o sangue de um sagüi, identificou um protozoário do 

gênero Tiypanosoma, que denominou de Tiypanosoma minasense (Chagas, I 908). A nova espécie 

era um parasito não patogênico do macaco. 

1 Sobre Ca rlos C hagas, ver C hagas Filho (1993), Kropf & Hoc hman (2007). O a rqui vo pessoa l de Ca rlos 

Chagas encontra-se sob a guarda do Departamento de Arquivo e Docu mentação da Casa de Oswaldo C ruz da 

Fundação Oswa ldo C ruz (COC/Fiocruz). 

' Sobre as campanhas de Chagas contra a malária no co111exto da modernização republicana no iníc io do sécu lo XX . 

ver Benchimol & Silva (2008). 



aquele período, o es tudo dos tripanossomas atraía a atenção de pesquisadores europeus, 
sobretudo desde que se comprovara que, além de doenças animais, eles ca usavam enfermidades 
humanas, como a doença do sono ou tripanossomíase africana. Além do interesse por novos 
parasitos, Chagas tinha a atenção dirigida a insetos que pudessem atuar como vetores. Em uma 
viagem a Pirapora, o médico Belisário Penna (1868-1939), que o acompanhava na campanha 
contra a malária, capturou exemplares de um inseto sugador de sangue comum na região, 

sobre o qual lhes havia fa lado Cornélio Cantarino Mota (1869-1959), chefe dos engenheiros 

da es trada de ferro. Era chamado popularmente de 'barbeiro', pelo fato de picar suas vítimas 
preferencialmente no rosto. O inseto proliferava nas choupanas de pau-a-pique, escondendo-se 
nas frestas das paredes de barro durante o dia e atacando os moradores à noite. 

C iente do papel dos inse tos hematófagos na transmissão de doenças, Chagas examinou 
alguns barbeiros e encontrou, em se us intestinos, um protozoário. Ao observar suas 
carac terísti cas, cogitou que poderia ser um parasito natural do inse to ou então um tripanossoma 

de ve rtebrados. Uma hipótese, nesse caso, se ria tratar-se de estágio evolutivo do próprio 
T minasense que acabara de identificar nos macacos da região. Por não di spor em Lassance 
de condições laboratoriais para prosseguir na pesquisa, enviou alguns barbeiros a Oswaldo 
C ruz no Rio de Janeiro. D epois de colocar os inse tos em contato com macacos criados em 
laboratório, portanto, livres de qualquer infecção, Cruz percebeu que alguns animais haviam 
adoecido e apresentavam parasitos no sangue. De volta a Manguinhos, Chagas concluiu que 

o protozoário em questão não era o rninasense, mas uma nova espécie de tripanossoma, que 
batizou de Tiypanosoma cruzi em homenagem ao 'mestre'. A nota anunciando a descoberta 

fo i redigida em 17 de dezembro de 1908 e publicada na revista do Instituto de Doenças 

Marítimas e Tropicais de Hamburgo, no início de 1909 (Chagas, 1909a) . 

No Instituto Oswaldo Cruz, Chagas iniciou estudos sistemáticos sobre as características 
biológicas e o ciclo evolu tivo do novo parasito. O barbeiro passou a ser minuciosamente 
investigado por Arthur Neiva, também pesquisador do instituto. Em busca de outros 
hospedeiros vertebrados do T cruzi e suspeitando que o homem pudesse ser um deles -
hipótese reforçada por seus conhecimentos sobre a malária, também transmitida por um inseto 
hematófago domiciliário e causada por um hematozoário - , Chagas retornou a Lassance. Ali 

examinou o sangue de animais domésticos e de moradores. Depois de verificar a presença do 

parasito em um gato, finalmente identificou, no dia 14 de abril de 1909, a presença do T cruzi 
no sangue de uma criança febril , de dois anos, chamada Berenice. Em nota publicada no 
Brasil Médico, uma das principais revistas médicas do país, anunciou o primeiro caso do que 
se ria considerada, a partir de então, uma nova tripanossomíase humana: 

Num doente febricitante, profundamente anemiado e com edemas, com plêiades 
ganglionares engurgitadas, encontramos tripanossomas, cuja morfologia é idêntica à do 
7Jypanosoma cruzi. Na ausência de qualquer outra etiologia para os sintomas mórbidos 
observados e ainda de acordo com a experimentação anterior em animais, julga mos 
tratar-se de uma tripanossomíase humana, moléstia ocasionada pelo 7Jypanosoma cruzi, 
cujo transmissor é o Conorrhinus sanguissuga (?). -' (C hagas, 1909c: 161 ) 

No mesmo dia em que essa revista publicava o trabalho de Chagas, outro texto seu foi lido 
por Oswaldo Cruz na Academia Nacional de Medicina (Chagas, l 909e). O fato foi anunciado 
também em artigos que Chagas publicou em importantes revistas estrangeiras, na Alemanha 
(C hagas, 1909{) e na França (C hagas, 1909b). 

' Interrogação do autor relativa à dúvida acerca da es péc ie da qua l faz ia pan e o ba rbeiro. Logo depois. 
o inseto fo i ide ntificado como se ndo da espécie Co11orrhi1111s 111egis1 11s (posteriormente denominada 

Pa11s1mngvlus 111egis1us). 
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A descoberta e os primeiros es tudos da doença ti veram impac to im ed iato na ca rreira 

científica de Chagas. Em 19 10, alcançou o primeiro lugar cm conc urso rea li zado no Instituto 

Oswa ldo Cruz para preencher a vaga de 'chefe de se rviço', im portante ca rgo na in sti tuição. 

Em 26 de outubro desse mesmo ano, fo i admitido como membro titul ar da Acade mi a 

Nacional de Med icin a, em caráter excepcional, um a vez qu e não hav ia vaga d isponíve l. 

No ano seguin te, na Exposição Intern acional de Higiene e Demografi a, rea li zada cm 

Dresden, Alema nh a, o pavilhão brasil eiro deu des taqu e à nova doe nça, pro jetando o nome 

de Chagas no cenário científico intern ac ional, o q ue lh e renderia , cm 19 12, a conq ui sta do 

Prémio Schaudinn de protozoologia , pelo Instituto de D oenças Marí tim as e Trop ica is de 

Hamburgo. Em 1913, receberia sua primeira indicação ao Prémio Nobe l de J\l ed icina . 

A repercussão científica da descoberta de Ca rlos C hagas trouxe també m ,·a liosos 

d ividendos científi cos e políticos para o Instituto Oswa ldo C ru z, ao qua l foram conced id as 

ve rbas federa is para equipar um pequeno hospital cm Lassa nce (onde se riam dese nvolvidos 

estudos clínicos sobre a doe nça), bem como para erguer em Manguinhos um hosp ita l 

destinado às pesquisas e ao acompanh amento dos doentes identi ficados no norte de Minas 

Gera is e em outras reg iões do país (or igem do atu al In stituto de Pesq ui sa C lí n ica Eva ndro 

C hagas - Ipec). A nova tripanossomíase assumiu centralid ade na agen da de investi gações 

de Manguinhos, mobilizando o trabalho de vár ios pesquisadores, como Gaspa r Via nn a, 

Arthur Neiva, Astrogildo Machado, Ezequie l Dias, Eurico Villcla, Ca rl os Bastos de 

Magarinos Torres. 

Sob a liderança de Chagas, a doença passo u a se r estudada em seus d iferentes aspec tos, 

como as carac terísticas biológicas do ve tor e do parasito, o ciclo evolutivo do T cruzi, o 

quadro clínico e a patogenia da infecção, as característi cas ep idemiológicas, os mecani smos 

de transmissão e as técnicas de diagnósti co. A priorid ade conferida ao tema em Nl anguinhos 

e a visibilidade pública alcançada por Chagas, que divulgava seus estudos nas principais 

associações médicas do país, pavi mentaram o ca minho que o levaria ao ca rgo de diretor do 

instituto após a morte de Oswaldo C ruz, em fevereiro de 19 17, posição que ocuparia até o 

fin al da vida, em 1934. 

CIÊNCIA, POLÍTICA E SOCIEDADE 

Para os con tem porâneos de Ca rlos C hagas e os memoriali sta s que se dedicara m 

a narrar a descobe rta da doença que leva se u nome, es ta representou um ' feito único' 

na hi stóri a da med icina. Em prim eiro lugar, pelo caráte r incomum d a seq üência sob 

a qua l ocorreu: foram inicialmente iden tificados o tran smi ssor e o age nte ca usa l para , 

em seguid a, determinar-se a doença a eles assoc iada. E, principalmente, pelo fato de 0 

mesmo pesquisador have r descoberto, em curto interva lo de tempo, um novo vetor, um 

novo pa ras ito e um a nova doença, além de ter dedicado toda a vida a es tud á-la em se us 

múltiplos aspec tos (ver, entre outros, Almeid a, 1938; Maga lh ães, 1944; Reze nde, 1959; 

Brener, 1989; Coura, 1997; Morei , 1999; C hagas Filho, 1993). 

Os hi sto ri adore que abo rdara m o te ma da descoberta ressa ltam sua inse rção no con

texto de afirmação e institucionali zação da medicina tropica l européia, em função tanto 

dos referenciais teóricos que a viabilizara m, quanto da contribuição que ela signifi cou para 

consolidar a nova espec ialidade cri ada na Inglaterra por Patrick Manson nos últimos anos 

do século XIX (Stepan, 1976, 200 1; Benchimol & Teixe ira, 1993; Per le th , 1997; Worboys, 

1997; Coutinho, 1999, 2003; Dei aporte, 2003; Sá , 2005 ; Kropf, 2009). 



Sá (2005) aponta a importância do estudo do T. cruzi para a compreensão de complexas 
questões relativas à relação parasito-hospedeiro no caso das infecções causadas por 
tripanossomas.4 Outro aspecto salientado é a importância da descoberta como fonte de 
legitimação, visibilidade e recur os para o Instituto O waldo Cruz. Stepan (1976) e Benchimol 
e Teixeira (1993) enfatizam que o episódio contribuiu fortemente para a consolidação da 
protozoologia, como área de concentração das pesquisas na instituição, e impulsionou seu 
reconhecimento na comun idade científica internacional, como centro de investigação sobre 
doenças tropicais. 

A descoberta da doença de Chagas foi também um fator decisivo para o debate político 
sobre a importância do sa neamento rural do Brasi l e a necessidade de reorganização dos 
serviços federais de sa úde, que culminaria na criação do D epartamento acional de Saúde 
Pública em 1920, do qual Chagas foi o primeiro diretor (1920-1926). De acordo com Kropf 
(2009), a doença de Chagas foi definida, desde o início, não apenas como fato médico
científico, mas também como fato social, problema de sa úde pública. Configurou-se, assim, 
como 'doença do Brasil ': o emblema de um país assolado pelas endemias rurais e da ciência 
que identificava tais problemas e propunha as medidas para enfrentá-los. 

Além de produzir, no laboratório, os conhecimentos sobre a nova doença , Chagas lançou
se cm intensa mobilização para convencer a sociedade de que a tripanossomíase americana 
afet ava amplas regiões do Brasil e, por prejudicar o desenvolvimento físico e mental das 
populações do interior (sobretudo cri anças e jovens), comprometia se riamente a construção 
de uma nação 'civilizada' (Chagas, 1910). No contexto do forte debate nacionalista durante 
a Primeira Guerra , esta idéia tornou-se uma das principais 'bandeiras' do movimento 
sanitarista (1916-1920).1 Mobilizando intelectuais, políticos, médicos e cientistas, entre eles 
Ca rlos Chagas e vários pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, o movimento preconizava 
que o 'atraso' do país se devia não ao clima tropical ou à ua composição racial, mas às 
endemias rurais e à falta de atenção e de medidas por parte do Estado vo ltadas para as 
popu lações do interior. A campanha pelo saneamento dos 'sertões' conferiu grande projeção 
à doença de Chagas como símbolo do 'Brasil imenso hospital', célebre expres ão cunhada 
em 1916 pelo médico Miguel Pereira (1871-1918) para denunciar a 'ca lamidade sa nitária' do 

interior do país (Kropf, 2009). 

Ao associar, de modo tão estreito, ciência, aúde e debate político sobre a nação, a 
descoberta e as pesquisas de Carlos Chagas significaram a ' tradução' da medicina tropical 
européia às questões e desa fios específicos da realidade brasileira. Segundo Chagas (que em 
1925 assumi u a então criada cátedra de medicina tropical da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro), o estudo das doenças tropicais no Brasil era fundamental não apenas do ponto de 
vista dos novos conhecimentos científicos produzidos internacionalmente no âmbito desta 
especialidade, mas, principalmente, porque "representam tais doenças o mais relevante de 
nossos problemas médico-sociais" (Chagas, 193Sf: 138). 

Apesar do 'marco' de 1909, é importante considerarmos que a doença de Chagas tornou

se um fato científico validado e um problema de saúde pública socialmente reconhecido por 

meio de um processo longo e coletivo, que envolveu não apenas cientistas, mas outros grupos 

1 Ver, em especial, o tra balho de Chagas (1909d) pu blicado no primeiro volume das Memórias do ! 11s1/11110 

Oswaldo Cruz. 

' Sobre o movimento sanitarista e a reforma dos se1viços de saúde pública, ver: Castro-Santos (1985, 1987). Labra 
(1985), Britto (1995), Lima & Britto (1996), Lima & Hochman (1996, 2004), Hochman (1998) e Lima (1999). 
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e esferas da vida soc ial (Kropf, 2005 , 2009; Kropf, Azevedo & Ferreira, 2003) .0 A part ir da 

década de 1950, pa sou a integra r a pauta d as campanhas do Ministé ri o da Saúde' e tornou

se tema de pesquisa nas universid ades e outros espaços in s tituciona is . Garant ia-se, ass im , 

a continuidade d a tradição de pesquisa criada em Manguinhos por Oswaldo Cruz e Ca rlos 

Chagas, destinada a associar excelência c ien tífi ca e compromisso soc ia l com a sa úde d a 

população brasileira. 

Cem anos depoi s, a mobili zação quanto à importância médico-soc ia l d es ta e nfe rmidade 

ganha novos sentidos, em novos contextos e com n ovos d esafio s, na age nda sa nit á ri a e polí ti ca 

em torn o das chamadas 'doenças tropicai s neglige nciadas' e de sua re lação com a pobreza 

nos países em desenvolvimento. Assim como no tempo d e Ca rlos Chagas, é fundamenta l 

compreendermo a produção dos conhecimentos e os d ebates e ações públicas sobre a d oença 

de Chagas, levando-se em consideração as características da sociedade em que estes se 

inserem. A história , neste sentido, permite não a penas conhecer o passado, mas reíl e tir sobre 

perspectivas e ações no presente e no futuro. 
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Ministério da Educação e Sa úde, ina ugurando-se. em Uheraha, a primeira ca mpanha de profil ax ia 
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