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Atualidade de Carlos Chagas.
Os 90 anos do descobrimento e a importância social da doença de Chagas.
João Carlos Pinto Dias *
Mais tarde, quando a historia tiver que lhe apontar os feitos e
serviços extraordinários, sua obra benemérita há de impressionar
as gerações porvindouras, tocando-lhes o espirito agradecido na
suave emoção do gozo intellectual. Então já será o passado a
attestar-se pelo seu brilho, e o passado é a verdade suprema...
Clementino Fraga (Fraga, 1911)
I. Introdução.
As circunstâncias da notável descoberta de Carlos Chagas permeiam toda a história de Manguinhos,
no contexto que Oswaldo Cruz imprimira ao construir o Instituto. Os ideais do mestre jamais seriam
exeqüíveis à margem de grandes homens, sem imenso trabalho e sem o respaldo político que, por
sua vez, dependeria do impacto imediato e visível que a Casa exercesse sobre o país. Já nos
primórdios desta história, a salubridade do Rio de Janeiro e dos principais portos brasileiros, junto com
a superação da febre amarela, da peste e da varíola, eram peças fundamentais para alcançar de vez a
abertura do país. O povoamento sadio do território era indispensável para viabilizar a jovem República.

Note-se que Oswaldo Cruz, a par de seus dotes e da enorme consciência social, fora formado por
Roux, em Paris, ao final do século XIX. Ao alvorecer de novos tempos, em meio à época áurea da
microbiologia e à Revolução Industrial, toda a Europa respirava o alento da liberdade e se empenhava
em espantar os velhos fantasmas das doenças endêmicas e epidêmicas, que nos séculos
precedentes disseminavam a morte e impediam o progresso. Os espaços urbanos eram consolidados,
e mesmo ampliavam-se, às custas de novos modelos e relações de produção, de colônias ainda
existentes e, também, com destaque, de uma saúde pública incipiente, baseada em imunizações, em
pesquisa e em saneamento. Época também, no Brasil, de Mauá, de Emílio Ribas e de Adolpho Lutz,
assistindo-se à explosão de instituições européias e norte-americanas dedicadas à medicina tropical.
Tudo isso foi guia e modelo para Oswaldo, que forjou seu Instituto mirando o nascimento de um novo
país. Olhava para os portos, para a Amazônia, para o Nordeste e para o desenvolvimento dos
transportes e da agropecuária. Abriu-se ao desenvolvimento tecnológico e perseguiu desde cedo, com
seus Cursos e com extremo rigor científico, a formação de uma massa crítica que se tornaria o
embrião da moderna biociência nacional (Dias, 1918; Stepan,1976).

Carlos Chagas surge neste quadro, após brilhante curso acadêmico e à sombra de Miguel Couto, seu
ídolo maior, até então. Adorava a clínica e a propedêutica. Instalou consultório e freqüentava hospitais.
No dizer de Magalhães: "teria sido, se o quisesse, um dos maiores clínicos do seu tempo, no Brasil"
(1957, p. 16). Não obstante, a veia acadêmica induziu-o ao doutoramento, tendo escolhido a malária
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como tema e o Instituto de Manguinhos como a Instituição para desenvolvê-lo. Ali, encontrou
Oswaldo Cruz à busca de companheiros. Uma nova referência para Chagas, o seria de então para
sempre. Destino. Pelo resto de sua vida, Chagas irá dividir-se entre a academia e a saúde pública.
Uma alocução de Chagas, de 1926, trazia aos estudantes de Medicina uma postura nova, tipicamente
sua, ao transcender, em nome da ética e do amor ao seu país, questões menores de rivalidade, de
ciúmes ou revanchismo entre instituições e grupos de trabalho:

Nos objectivos da sciencia, nos encargos de zelar a fama e o
renome da medicina brasileira, eu não sei limites, eu não posso
admittir divisas entre Manguinhos e esta Faculdade. Quero, sim, todos
devemos querer, que numa cooperação estreita de intelligencias e de
capacidades technicas, numa ação parallela e sempre solidaria, estes
dois grandes institutos se prolonguem e se completem, e assim
attendam a quanto delles exigem, ao muito que de uma e outra
exigem, o nosso aperfeiçoamento technico e o prestigio de nossa
cultura médica
(Chagas, 1928, p. 185).
No extraordinário e incansável trabalhador, à argúcia clínica somavam-se os conhecimentos básicos e
a metodologia científica proporcionados pelo mestre. No cenário, um Brasil jovem, tudo por fazer, ao
alvorecer de profundas modificações na ciência e na medicina. Oswaldo fazia sua escola para fazer o
país, ponto que Chagas imediatamente compreendeu e assumiu. Santos fora um primeiro desafio;
Lassance, a decorrência; mais tarde, a Amazônia. Muitos estudiosos reconhecem que a contribuição
de Chagas à profilaxia da malária tem rasgos de genialidade e importância, na prática, comparáveis
aos da descoberta da tripanossomíase. Além disso, despertava Carlos Chagas para o mundo da
saúde pública, com seus apelos à ética e à cidadania, colocando-o definitivamente a serviço de sua
terra e de seu povo:
Entre nós, a iniciativa de medidas sanitarias justifica-se, sem
duvida, em considerações bem mais elevadas: é o futuro de um
grande povo que se deverá zelar; são deveres de humanidade e de
patriotismo que devem actuar no espirito progressista dos homens de
estado; é a vida humana, é progresso material, o aperfeiçoamento de
uma raça que degenera, o obstaculo ao trabalho productivo, é á
grandeza economica de vastas zonas do paiz; é, finalmente, o alto
problema do povoamento do sólo por individuos fortes, tudo indicando
a urgencia de medidas sanitarias
(Chagas, 1911, p. 27-28).
Passados 90 anos, vale a pena uma pequena reflexão sobre este homem e sua descoberta, uma
doença endêmica. Atualmente, segundo se estima, há entre 16 e 18 milhões de latino-americanos
infetados pelo Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi (Schmunis, 1997). Como mote inicial, ao se
relembrarem alguns momentos históricos, evidenciam-se aspectos incontestes da genialidade
científica de Chagas, lado a lado com um excepcional caráter e uma incomensurável consciência
ética. Volta à baila a descoberta, em si, mas se destacam, em especial, os achados posteriores de
Chagas sobre a doença crônica, na verdade muito mais difíceis de interpretar e discutir do que a
própria identificação inicial da doença aguda. Mais adiante, são trabalhados alguns aspectos sociais
da enfermidade, atinentes à sua expansão e aos agravos individuais e coletivos que produz, como
contraponto à história de Carlos Chagas e como subsídios adicionais à batalha política que hoje
envolve o definitivo controle da endemia.
II. Alguns aspectos da descoberta.
No episódio da descoberta da doença, não é rara uma especulação interessante: não fora Carlos
Chagas, quem teria descoberto a tripanossomíase americana e como teria sido esta história? Em
paralelo, causa admiração como se dispuseram os elementos históricos e pessoais para que
Chagas completasse este trabalho, especialmente da maneira como o fez. Lembre-se uma vez
mais que todo o contexto impulsionava Carlos Chagas, que em Lassance se incorporava na
imensa tarefa de interiorizar o país. Se a malária era o grande desafio naquele momento, ao
clínico, ao naturalista e ao epidemiologista não escaparam as nuances de um outro Brasil, o que
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se queria conquistar. No clima da época, somou-se ao clínico Carlos Chagas a excepcional

formação básica recebida em Manguinhos (protozoologia, microbiologia geral, entomologia,
patologia etc.), destacando-se em especial a metodologia científica veiculada por Oswaldo Cruz,
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das escolas de Pasteur, de Roux e de Koch. Segundo Perleth (1997), foi crucial a formação
recebida por Chagas nas modernas técnicas e concepções de parasitologia e medicina tropical. Já
familiarizado com as excitantes teorias das doenças transmitidas por vetores, como a malária e a
febre amarela, logo reconheceu a nova espécie, ao deparar-se com um tripanossomatídeo no tubo
digestivo de um vetor hematófago. Sabedor dos hábitos deste último, uma doença humana foi
imediatamente pesquisada.

Iriam, por acaso, outras missões do Instituto, das muitas que Oswaldo fez sair, defrontar-se com o
quadro da doença de Chagas? Daqueles cientistas, teria sido possível a Lutz (médico e
naturalista), ou a Ezequiel (já doente em 1908, mas montando a filial de Minas Gerais, com vistas à
patologia regional), ou a Neiva (eminente entomologista encarregado por Oswaldo de levantar a
fauna entomológica de várias regiões), ou a Vianna (genial clínico e patologista, ceifado tão
prematuramente) encontrar um indício pioneiro da esquizotripanose? De qualquer forma, à época,
a doença só seria descoberta em zona rural, interiorana, onde fosse muito grande a densidade
triatomínico-tripanossômica no interior das casas, aí capaz de produzir muitos e freqüentes casos
agudos. No próprio caso de Chagas, as circunstâncias ajudaram, pois, ao início dos trabalhos em
Lassance tudo indica que a infestação domiciliar por triatomíneos fosse muito baixa (vide nota 6,
abaixo). As pistas iniciais de então, certamente, passariam pelo quadro agudo e/ou pelo
triatomíneo infetado, ambos os casos dependentes de uma alta infestação domiciliar pelo inseto.
Já os quadros crônicos mais severos, verdadeiramente constituintes do maior peso social da
moléstia, embora já precocemente apontados por Chagas, só viriam a ser reconhecidos e a ter seu
componente etiológico estabelecido a partir dos anos 40 e 50, especialmente por meio dos estudos
de campo sobre a cardiopatia crônica, realizados pelo grupo de Manguinhos, diretamente derivado
de Chagas, e mais tarde pelos de Ribeirão Preto, sobre as formas digestivas, liderado por Köberle
(Coura, 1997).

As maiores possibilidades da descoberta da doença, fora de Carlos Chagas, em Lassance, de
início, estariam no estado de São Paulo, onde uma plêiade de cientistas da linhagem de Ribas e
de Lutz se empenhava por consolidar a supremacia paulista em plena expansão das lavouras
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cafeeiras, já então infestadas pelo mais colonizador dos triatomíneos, o Triatoma infestans, ou na
Argentina, com idêntica ou maior densidade epidemiológica e também já com boa massa crítica de
investigação. Em ambos os lugares, era emergente a interiorização das populações e do
progresso, à época que Chagas fez sua descoberta, estando este processo aparentemente mais
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acelerado em São Paulo.

Como marco histórico, um trabalho clássico de Carini e Maciel ( (1914) mapeou os triatomíneos em
São Paulo e registrou a associação das maiores densidades com o T. infestans, nas áreas
cafeeiras servidas pela ferrovias Paulista e Mogiana, registrando-se a enorme rapidez de sua
dispersão "por termos sido informados por pessoas fidedignas que as chupanças eram
desconhecidas até há pouco tempo em várias localidades onde hoje são freqüentes" (Carini,
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Maciel, 1914, p.78). À mesma época, Bayma (1914, p. 3) iria notificar que "divulgados em S. Paulo
os notaveis trabalhos do Dr. Carlos Chagas, sobre a molestia a que ligou seu nome, trataram os
nossos institutos experimentaes de investigar da existencia da nova trypanose no territorio do
Estado. Não foi difícil encontrar os transmissores da molestia - os triatomas, representados pelas
suas tres principaes especies, com que se achava familiarizada a população rural". Neste trabalho,
Bayma dá conta de triatomíneos infetados e relata o achado de um primeiro caso humano, uma
criança de Ribeirão Preto, por meio de exame direto positivo, seguido de inoculação em cobaia e
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repique em meio Novy e MacNeal e em outros animais (gato e camundongos).

Na literatura até 1930, excluindo-se os trabalhos de Chagas e de seus seguidores mais próximos,
pontificam os achados na área triatomínico-tripanossômica (biologia, interação, distribuição), com
raras referências à doença humana (muito poucos casos agudos e, menos ainda, crônicos).
Pesquisando-se a Bibliografia Brasileira Sobre a Doença de Chagas (Prata, Sant'anna, 1979), é
interessante notar que, até 1935, 232 trabalhos são referenciados sobre diferentes aspectos da
endemia, correspondendo 60 ao próprio Carlos Chagas. No contexto internacional, até 1934
aparecem 184 publicações, a partir de 1911, em sua total maioria emuladas a partir dos escritos de
Chagas e dando conta da presença de triatomíneos e de eventuais casos humanos em diversos
países (Brasil/CNPq, 1959).
II. Alguns aspectos da descoberta.
No episódio da descoberta da doença, não é rara uma especulação interessante: não fora Carlos
Chagas, quem teria descoberto a tripanossomíase americana e como teria sido esta história? Em
paralelo, causa admiração como se dispuseram os elementos históricos e pessoais para que
Chagas completasse este trabalho, especialmente da maneira como o fez. Lembre-se uma vez
mais que todo o contexto impulsionava Carlos Chagas, que em Lassance se incorporava na
imensa tarefa de interiorizar o país. Se a malária era o grande desafio naquele momento, ao
clínico, ao naturalista e ao epidemiologista não escaparam as nuances de um outro Brasil, o que
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se queria conquistar. No clima da época, somou-se ao clínico Carlos Chagas a excepcional
formação básica recebida em Manguinhos (protozoologia, microbiologia geral, entomologia,
patologia etc.), destacando-se em especial a metodologia científica veiculada por Oswaldo Cruz,
das escolas de Pasteur, de Roux e de Koch.3 Segundo Perleth (1997), foi crucial a formação
recebida por Chagas nas modernas técnicas e concepções de parasitologia e medicina tropical.
Já familiarizado com as excitantes teorias das doenças transmitidas por vetores, como a malária
e a febre amarela, logo reconheceu a nova espécie, ao deparar-se com um tripanossomatídeo no
tubo digestivo de um vetor hematófago. Sabedor dos hábitos deste último, uma doença humana
foi imediatamente pesquisada.

Iriam, por acaso, outras missões do Instituto, das muitas que Oswaldo fez sair, defrontar-se com
o quadro da doença de Chagas? Daqueles cientistas, teria sido possível a Lutz (médico e
naturalista), ou a Ezequiel (já doente em 1908, mas montando a filial de Minas Gerais, com vistas
à patologia regional), ou a Neiva (eminente entomologista encarregado por Oswaldo de levantar
a fauna entomológica de várias regiões), ou a Vianna (genial clínico e patologista, ceifado tão
prematuramente) encontrar um indício pioneiro da esquizotripanose? De qualquer forma, à
época, a doença só seria descoberta em zona rural, interiorana, onde fosse muito grande a
densidade triatomínico-tripanossômica no interior das casas, aí capaz de produzir muitos e
freqüentes casos agudos. No próprio caso de Chagas, as circunstâncias ajudaram, pois, ao início
dos trabalhos em Lassance tudo indica que a infestação domiciliar por triatomíneos fosse muito
baixa (vide nota 6, abaixo). As pistas iniciais de então, certamente, passariam pelo quadro agudo
e/ou pelo triatomíneo infetado, ambos os casos dependentes de uma alta infestação domiciliar
pelo inseto. Já os quadros crônicos mais severos, verdadeiramente constituintes do maior peso
social da moléstia, embora já precocemente apontados por Chagas, só viriam a ser reconhecidos
e a ter seu componente etiológico estabelecido a partir dos anos 40 e 50, especialmente por
meio dos estudos de campo sobre a cardiopatia crônica, realizados pelo grupo de Manguinhos,
diretamente derivado de Chagas, e mais tarde pelos de Ribeirão Preto, sobre as formas
digestivas, liderado por Köberle (Coura, 1997).

As maiores possibilidades da descoberta da doença, fora de Carlos Chagas, em Lassance, de
início, estariam no estado de São Paulo, onde uma plêiade de cientistas da linhagem de Ribas e
de Lutz se empenhava por consolidar a supremacia paulista em plena expansão das lavouras
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cafeeiras, já então infestadas pelo mais colonizador dos triatomíneos, o Triatoma infestans, ou
na Argentina, com idêntica ou maior densidade epidemiológica e também já com boa massa

crítica de investigação. Em ambos os lugares, era emergente a interiorização das populações e
do progresso, à época que Chagas fez sua descoberta, estando este processo aparentemente
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mais acelerado em São Paulo.

Como marco histórico, um trabalho clássico de Carini e Maciel ( (1914) mapeou os triatomíneos
em São Paulo e registrou a associação das maiores densidades com o T. infestans, nas áreas
cafeeiras servidas pela ferrovias Paulista e Mogiana, registrando-se a enorme rapidez de sua
dispersão "por termos sido informados por pessoas fidedignas que as chupanças eram
desconhecidas até há pouco tempo em várias localidades onde hoje são freqüentes" (Carini,
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Maciel, 1914, p.78). À mesma época, Bayma (1914, p. 3) iria notificar que "divulgados em S.
Paulo os notaveis trabalhos do Dr. Carlos Chagas, sobre a molestia a que ligou seu nome,
trataram os nossos institutos experimentaes de investigar da existencia da nova trypanose no
territorio do Estado. Não foi difícil encontrar os transmissores da molestia - os triatomas,
representados pelas suas tres principaes especies, com que se achava familiarizada a população
rural". Neste trabalho, Bayma dá conta de triatomíneos infetados e relata o achado de um
primeiro caso humano, uma criança de Ribeirão Preto, por meio de exame direto positivo,
seguido de inoculação em cobaia e repique em meio Novy e MacNeal e em outros animais (gato
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e camundongos).

Na literatura até 1930, excluindo-se os trabalhos de Chagas e de seus seguidores mais
próximos, pontificam os achados na área triatomínico-tripanossômica (biologia, interação,
distribuição), com raras referências à doença humana (muito poucos casos agudos e, menos
ainda, crônicos). Pesquisando-se a Bibliografia Brasileira Sobre a Doença de Chagas (Prata,
Sant'anna, 1979), é interessante notar que, até 1935, 232 trabalhos são referenciados sobre
diferentes aspectos da endemia, correspondendo 60 ao próprio Carlos Chagas. No contexto
internacional, até 1934 aparecem 184 publicações, a partir de 1911, em sua total maioria
emuladas a partir dos escritos de Chagas e dando conta da presença de triatomíneos e de
eventuais casos humanos em diversos países (Brasil/CNPq, 1959).

Já muito cedo, Chagas informara sobre a ocorrência do vetor e de sua infeção natural em vários
sítios de Minas Gerais, S. Paulo, Goiás, Bahia e Nordeste, assim como em alguns países de onde,
por solicitação sua ou espontaneamente, eram-lhe enviados insetos e/ou informações (Chagas,
1911). Dentre as descrições ou estudos regionais, fora os de Chagas e os de seus discípulos em
Minas Gerais, inicialmente aparecem os trabalhos de B. Vital sobre a moléstia (aspectos gerais),
em S. Paulo, e uma tese de A.E. Gonçalves, sobre a doença na Bahia (1912), seguindo-se os
estudos de Bayma e Carini em S. Paulo (1913 e 1914), um trabalho de J.F.Gomes sobre
triatomíneos em S. Paulo (1916), um trabalho de E. Villela sobre o primeiro caso agudo em S.
Paulo (1918), estudos de E.C. Souza-Araújo sobre a esquizotripanose no Paraná (1919) e no Pará
(1922), assim como a menção à doença e a triatomíneos no Ceará, por R. Dias, em 1923.
Realmente interessantes são os trabalhos de E. Vampré, em S. Paulo, sobre o megaesôfago
endêmico (etiologia até então suspeitada por Chagas, 1911) e seu tratamento cirúrgico pela
técnica de Heller (1923,1924), destacando-se também os importantes trabalhos de Souza Campos
em S. Paulo sobre infeções experimentais e transmissão congênita. Um outro gigante de São
Paulo, Samuel Pessôa, começou a publicar suas pesquisas em 1922, época de seu doutoramento.
Até 1977, já divulgara 351 trabalhos em periódicos, dos quais 21 sobre a esquizotripanose, o
primeiro deles em 1941 (Pessôa et al., 1941). Pessôa descreveu casos agudos em Pedregulho,
Franca e Assis, atento para esta forma importante da doença que, ao que se vê pela literatura, não
foi muito detectada no estado neste século, apesar de alta prevalência nas zonas endêmicas
(Villela, 1918; Ramos et al., 1949).

Durante os primeiros anos, Chagas estimulou, entre outros, os importantes trabalhos
entomológicos de Arthur Neiva e César Pinto, a aplicação da técnica de Bordet e Gengou para
diagnóstico imunológico, detectada por Guerreiro e Machado em 1913, a pesquisa epidemiológica
de Souza Araújo no Paraná, os estudos de patologia de Crowell, G. Vianna e M. Torres,
sobressaindo-se também sua participação direta e estímulo aos estudos clínicos de E. Villela e de
seu filho Evandro, entre 1919 e 1935. Chagas foi o responsável direto pela iniciação de Villela,
Evandro, Emmanuel Dias e M. Torres na pesquisa da moléstia, exatamente os seus seguidores
mais fiéis e produtivos, durante o triste período que vai do episódio da Academia (1922) até o final
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dos anos 30.
Com certa analogia ao ocorrido com Chagas, a partir de 1926 iria na Argentina o grande Salvador
Mazza deparar-se com uma florida epidemiologia da moléstia nas cercanias de Jujuy, onde
inicialmente estudou a fauna triatomínica e os casos agudos nas regiões chaquenhas, santafesinas
e norte-cordovesas, ao trasladar-se em missões de patologia regional argentina, estimulado por
Patterson e Nicolle.9 Especulações à parte, na Argentina houve grandes possibilidades da
descoberta e do estudo da doença, tanto pela altíssima endemicidade (infestação triatomínica
domiciliar e casos agudos), como pelo número e formação dos pesquisadores. Historicamente, no
entanto, pela literatura se observa que a evolução dos conhecimentos e da pesquisa sobre a
esquizotripanose foi lenta, discreta e pouco diferenciada naquele país, até o advento de Mazza, no
final dos anos 20 (Brasil/CNPq, 1959). As primeiras menções da nova entidade aparecem em
citações do próprio Chagas (1911), de A. Neiva, E. Brumpt e N. Lozano, entre 1911 e 1912, todas
referindo-se ao encontro de triatomíneos infetados, especialmente Triatoma infestans, com ampla
distribuição no país, principalmente nas províncias do Norte e Noroeste.
Desde 1914, o grupo de Maggio, Rosembush e Kraus, inspirado em Chagas, já buscava
sistematicamente triatomíneos infetados no país, passando depois à procura de casos humanos.
Afirmava-se difícil o encontro de formas agudas, por serem fugazes e mais comuns em crianças de
áreas rurais de pouco acesso. Já a busca de casos crônicos se fazia por exames de sangue direto,
ou subinoculação, em pacientes com bócio ou cretinismo, sempre resultando negativos e
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dificultando o reconhecimento da doença. Seguem-se até 1920 algumas pesquisas e publicações
sobre a esquizotripanose na Argentina, com relatos sobre triatomíneos, alguns trabalhos
experimentais, registros esparsos de casos humanos e algumas pesquisas na área da patologia,
destacando-se os questionamentos de Kraus, sobre a ocorrência da moléstia e sobre suas
relações com o bócio endêmico e o cretinismo. Neste contexto, é fundamental a evolução científica
de Mazza e sua progressiva inserção no tema da doença de Chagas, o que viria realmente a
suceder, após 1924, e, literalmente, a explodir, entre 1930 e 1932.
Mazza nasceu em Buenos Aires, em 1886. Filho de sicilianos, formou-se em medicina, em 1910, e
defendeu sua tese doutoral sobre acidentes com animais peçonhentos, em 1911. Por muito tempo,
parece ter tido pouco contato com as incipientes pesquisas sobre a doença de Chagas na
Argentina. Entre os antecedentes mais conhecidos desta história, destacam-se a ida de Carlos
Chagas a Buenos Aires, em 1916, o contato com Nicolle e a interiorização dos estudos de
patologia regional, por Mazza, a partir de 1925.
Chagas fora à Argentina para um congresso médico, em 1916, no qual ficou famosa sua discussão
com Kraus, importante patólogo que tinha dificuldades em admitir a ocorrência da doença,
principalmente nas áreas de bócio. Chagas proferiu brilhante conferência que convenceu a todos,
inclusive a Kraus, o qual, com elevado espírito científico, de público aceitou os argumentos do
brasileiro (Chagas Filho, 1968). Indubitavelmente, essa viagem motivou interesse e novas
investigações na Argentina, sendo provável que àquele congresso estivesse presente o jovem
Salvador Mazza.11

Entre a descoberta de Chagas e 1926 (início das Missões de Patologia Regional), os primeiros
relatos da doença humana no exterior aparecem com Segovia, em 1913 (primeiro caso humano
em El Salvador), na Argentina, em 1914 (Maggio e Rosembush), na Venezuela (primeiros casos

entre 1914 e 1919), no Peru (trabalhos de Escomel, 1919), sendo sempre mais freqüente a
temática da fauna triatomínica em diversos países, dos EUA à Patagônia (Brasil/CNPq, 1959).
Particularmente na Argentina, casos humanos começam a registrar-se mais amiúde após 1925,
com relatos de Borzone, Diós e Flavio Niño, aparecendo os três primeiros trabalhos de Mazza
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sobre a doença de Chagas em 1926. Até a morte de Chagas, serão relatados casos humanos no
Uruguai (1928), no Equador (1929), no Chile (1931), no Panamá, na Costa Rica, na Guatemala,
nos EUA etc., pouco a pouco sendo cumpridos os vaticínios que fizera em sua memorável
Segunda Conferência na Academia Nacional de Medicina (Chagas, 1911; Chagas Filho, 1968;
CNPq, 1959).

Nessa perspectiva, é fundamental a contribuição argentina, na década de 30, época que Köberle
apelidou de oblivion (esquecimento). Segundo Chagas Filho (1968) e Lewinsohn (1998), além do
arrefecimento da pesquisa médica no Brasil, nos anos deste esquecimento, foi o episódio da
Academia que maiores impactos negativos causou ao seguimento dos estudos da
esquizotripanose, pelo fato previsível de que, ano após ano, formaram-se no país turmas e mais
turmas de médicos que nunca ouviram falar da doença de Chagas.

No Brasil, permaneceram trabalhando Evandro, Neiva, Emmanuel Dias, Magarinos Torres e Villela,
mais restritos ao âmbito laboratorial. Foi de Mazza a grande contribuição do período, levantando a
epidemiologia da doença em extensas regiões do país e, com seus colaboradores, estudando
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particularmente a sua forma aguda. Mazza ainda introduziu na Argentina a técnica de Guerreiro e
Machado para a detecção de casos crônicos, competindo a Romaña a descrição dos dois
primeiros casos de cardiopatia crônica fora do Brasil, em 1934 (Laranja, 1949; Sierra Iglesias,
1990). No entanto, este tema só avançou de fato no país nos anos 50, com Rosembaun e Cerisola,
a partir dos inquéritos e da sistematização da cardiopatia crônica chagásica, levados a cabo, no
Brasil, por Dias, Laranja, Nóbrega, Ramos e outros (Dias, 1982; Coura, 1997). Da mesma forma e
com menor intensidade, a doença foi estudada de modo pontual e esparso em outros países
endêmicos até 1934, praticamente restrita à fase aguda e tendo como denominador comum e
referência, basicamente, os trabalhos originais de Chagas, quando não o seu estímulo direto. Dado
importante coloca Laranja (1949), computando o registro de casos de cardiopatia crônica
chagásica (CCC) no Brasil e exterior, até 1948:
o
o
o
o
o

a) Até 1930 foram descritos casos de CCC apenas em
Lassance (Chagas, Villela).
b) De 1930 a 1944, são descritos mais 45 casos no Brasil,
fora de Lassance.
c) O primeiro caso fora do Brasil aparece na Argentina, em
1934, computando-se, até 1944, 134 casos.
d) No Brasil, de 1944 a 1948, acrescentam-se 600 casos (a
maioria de Bambuí).
e) Em contraste, de 1909 a 1948, somam-se na literatura
mais de 2.000 casos agudos.

Em síntese, fica patente que, durante a sua vida, além de descobridor da doença, foi Chagas o
maior impulsionador dos estudos a ele contemporâneos. Foi dele a visão mais completa da
doença, de sua distribuição e dos inúmeros aspectos clínicos, epidemiológicos e parasitológicos
envolvidos, assim como foi ele quem, com clarividência, anteviu de modo excepcional vários
aspectos da fase crônica que só viriam a ser confirmados décadas depois. A história produziu
Carlos Chagas e deu-lhe um lapso para descobrir, sozinho, os elementos essenciais. Assim não
tivesse sido, as possibilidades e os caminhos da descoberta provavelmente iriam distender, no
tempo e no espaço, os acontecimentos e pessoas destinados a juntar as distintas peças do

complicado quebra-cabeças, até a síntese final, como se passou com a totalidade das doenças
metaxênicas.
III. Carlos Chagas consolida a sua descoberta.
Though with the mind of a bacteriologist, he possessed remarkable
orientation as a physician, and succeeded in conceiving all the vast
significance of his discovery (Anônimo, 1920).

Entre outros, aqui se colocam alguns pontos já sugeridos, cujo aprofundamento é de grande
interesse para aclarar-se a história e instrumentar o justo e necessário juízo sobre um dos maiores
homens e cientistas deste continente e sua obra. Isto porque, ao longo dos anos, e mesmo
recentemente, algumas dúvidas e principalmente uma inconcebível falta de melhor reconhecimento
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nacional e internacional ainda pairam sobre Chagas.

De um lado, a dúvida científica é válida dentro da racionalidade e na dialética dos fatos, quando
ocorrem dúvidas ou discrepâncias sobre o material, os métodos e os resultados. Isto se passou
com Chagas, com Pasteur, com Sabin ou Einstein, naturalmente, servindo à causa da ciência,
aperfeiçoando o método, aplainando arestas, avançando o saber e o conseqüente fazer. Chagas o
sabia, aliás, mais do que a grande maioria, engrandecendo-se nas disputas com Kraus, no tema
do bócio e em outros aqui mesmo narrados. Além do mais, por tão grandiosa e inusitada, a
descoberta em si chega a obscurecer, em vários relatos e apreciações, o brilho e a genialidade de
outros trabalhos de Chagas - principalmente aqueles sobre malária - também já citados, suas
concepções e feitos sobre a emergente saúde pública e suas observações sobre as formas
crônicas da esquizotripanose, especialmente a cardiopatia. De outro lado, observam-se perversos
juízos de valor e críticas morais dos detratores, secundários ou mesmo antecedendo a
pseudocrítica científica, sobre o homem em questão. Tudo isto fazia Chagas sofrer. Apaixonado,
compartilhava os ideais de Oswaldo Cruz e também o seu rigor. Sua ciência não admitia desvios.
Prezava-a tanto que jamais poderia revesti-la de carreirismo, mentiras ou arranjos. A vida inteira de
Chagas é um primor de cidadania, de correção científica e de nobreza de caráter, muito acima do
juízo secundário e sorrateiro que emerge das mesquinharias do episódio da Academia e da
conferência de Delaporte.

Do ponto de vista científico, Chagas é brilhante, tanto na descoberta quanto nos estudos
posteriores, principalmente naqueles relativos à forma crônica cardíaca e à significação clínica e
epidemiológica envolvida. No contexto que se segue à descoberta, a par do trabalho pessoal,
Chagas irá direta ou indiretamente estimular a grande maioria das investigações nos diferentes
campos do conhecimento envolvendo a esquizotripanose. Importante acentuar que, já muito
precocemente, Chagas discute, com prudência, os temas da terapêutica e da profilaxia da doença,
não lhe faltando, desde 1909, a firme convicção de que a enfermidade se constituía num
verdadeiro flagelo nacional, a merecer tratamento especial por parte do governo e da comunidade
científica. Afirmava peremptoriamente que o combate ao vetor seria a pedra angular da prevenção,
ligada prioritariamente à melhoria habitacional das áreas infestadas, tudo isso dependendo de
vontade política (Chagas, 1911). Aqui se nota, claramente, o mundo novo que então se
desvendava: transcendendo a grande descoberta, Chagas prenuncia uma etiopatogenia formulada
sobre diversos fatores, inclusive sobre aqueles ligados a uma imunologia emergente, explicando a
pauciparasitemia da fase crônica e as lesões teciduais tardias. Além do mais, Chagas é brilhante
ao avançar numa epidemiologia multifatorial e ao estabelecer as primeiras bases para a profilaxia.
Mas, vai além, ao formatar a saúde pública de sua época e ao manter Manguinhos, a duras penas,
na trajetória sonhada por Oswaldo Cruz. Como exemplo, os tópicos abaixo mostram sua
competência e excepcional clarividência num tema à época muito mais complexo do que a própria
descoberta, a cardiopatia chagásica crônica (CCC), ao assinalar fatos e processos que só muito

mais tarde os especialistas viriam a reconhecer e que, hoje, os mais modernos métodos
propedêuticos confirmam plenamente (Coura, 1997; Dias, 1988; Laranja, 1949; Laranja et al.,
1956, Rassi et al., 1997). Antes de enunciá-los, parece ilustrativo transcrever um pequeno trecho
do primeiro trabalho em que se mencionam as manifestações crônicas da doença e já se
especificam aspectos da CCC (em total dissonância com a leviandade do francês, ao acusar
Chagas de copiar os sintomas da tripanosssomíase africana):
Na segunda modalidade clínica, que comprehende a maioria dos
doentes da shizotrypanose ...especialmente em adultos, são muito
frequentes as perturbações do rythmo cardiaco, sendo dellas a mais
constante o rythmo couplé (bi ou trigeminismo cardiaco), com extrasystoles e repousos compensadores que bem caracterizam a
natureza exacta do phenomeno (Chagas, 1910, p.264).
Sumariam-se abaixo alguns dos registros e observações de Chagas quanto à CCC (Quadro 1):
Quadro 1: Algumas observações de C. Chagas quanto à CCC (Dias
1988, ampliado)
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o

o

A CCC é extremamente freqüente entre indivíduos
soropositivos;
a CCC geralmente incide por volta da 3a e 4a décadas de
vida;
a CCC é a principal causa de letalidade na tripanossomíase
americana;
ocorrem duas modalidades clínico-evolutivas na CCC: a)
deficiência muscular (insuficiência cardíaca) e b) desordens
de ritmo e freqüência, associadas entre si. Em sua história
natural, a CCC evolui normalmente para a insuficiência
cardíaca terminal, muitas vezes sendo esta evolução
acrescida ou interrompida pelas desordens do ritmo;
a CCC é geralmente progressiva, evoluindo para
insuficiência cardíaca e grandes cardiomegalias, sem
regressão; não obstante, em muitos casos a evolução é
lenta, e em outros permanece estacionária (latente),
compatível com vida normal;
a CCC apresenta diversos tipos e graus de perturbação do
ritmo, sendo de prognóstico reservado os bloqueios AV
completos e parciais avançados, as extrassístoles
ventriculares freqüentes e as desordens atriais,
especialmente a fibrilação;
as extrassístoles freqüentemente não são eficazes e podem
sofrer influência do decúbito do paciente. Também com
freqüência se associam distúrbios do ritmo com bloqueios
intra-ventriculares;
a injeção de atropina tem influência benéfica nos bloqueios
AV parciais, sendo nula nos AV totais;
a CCC não apresenta quadros anginosos;
a morte súbita é freqüente na CCC, desencadeada por
assistolia, acidentes sincopais dos bloqueios AV, pelas
sucessões rápidas de numerosas extrassístoles e, talvez,
pela fibrilação ventricular;
a CCC tem caráter geral evolutivo, com substrato básico de
uma inflamação crônica, difusa e intersticial, evoluindo para

o

o

o

o

o

o

o

uma fibrose focal ou disseminada;
salienta-se a degradação anatômica do músculo cardíaco,
diminuindo progressivamente a energia contrátil, com a
evolução da CCC;
distinguem-se, na CCC, um processo histológico antigo,
caracterizado pela fibrose, um processo consolidado mas
ainda em evolução, composto por áreas de fibrose
associadas a focos de inflamação com exudato, e um
processo francamente ativo, recente, caracterizado pelo
predomínio da inflamação;
ressalta-se a escassez de parasitos na CCC, fato
possivelmente relacionado a um processo alérgico. No
entanto, é o processo inflamatório do miocárdio,
condicionado pela presença do parasito, o maior
responsável pelas alterações clínicas observadas;
observa-se o franco predomínio dos processos de dilatação,
na gênese da cardiomegalia da CCC, praticamente aí não se
registrando hipertrofia muscular;
ressalta-se a raridade ou inexistência de alterações
endocárdicas e oro-valvulares, ocorrendo sopros na vigência
de insuficiências valvulares secundárias à CCC;
geralmente, as alterações ventriculares precedem as
auriculares, estas últimas indicando estágios muito
avançados na CCC;
a CCC é reprodutível em animais de laboratório, como nas
cobaias e no cão novo.

Estas observações, em grande parte feitas em Lassance, foram produto de um enorme trabalho,
aliado a uma excepcional argúcia clínica e à conjunção dos profundos conhecimentos que possuía
Carlos Chagas nos campos da fisiologia e da patologia. Além do mais, Chagas buscava
incessantemente a melhor propedêutica possível, por exemplo, ao realizar os primeiros estudos
eletrocardiográficos da CCC, ou mesmo, antes disso, ao mapear a dissociação átrio-ventricular do
bloqueio AV total por meio de registros com o polígrafo de Jacquet do pulso jugular (freqüência
atrial) e do choque da ponta (freqüência ventricular), nos seus pacientes com pulso lento
permanente (Chagas,1910-A e 1916; Dias, 1988). Vai além disto, discutindo com precisão os
limiares de resposta ventricular à fibrilação atrial. Com paciência, não dispondo de aparelho de RX,
diligentemente percute a região inter-escápulo-vertebral de seus doentes e verifica que o
crescimento atrial representa péssimo prognóstico da CCC, em particular quando associado à
fibrilação. Inovador, Chagas registra seus casos em películas cinematográficas, já em 1911,
fotografa-os em sua maioria e, com Vianna, Crowell, Torres e Vilella, procura todas as
oportunidades para estabelecer as correlações anátomo-clínicas nos pacientes falecidos. Tudo isto
revela, no Chagas mais maduro, a mesma disposição daquele moço de 29 anos ao empreender
sua descoberta, agora às voltas com os problemas muito mais intrincados da doença crônica.
Igualmente brilhante, talvez ainda mais do que em 1909, desta vez Chagas encontrará muito mais
resistência e incompreensão. Suas interpretações sobre a doença crônica, aliadas à sua menor
disponibilidade e a diversas limitações da época, foram apontadas como elementos dificultadores
ao reconhecimento da doença, com conseqüências importantes e perceptíveis, assinaladas em
análises recentes (Coura, 1997; Dias, 1988):
a) Elementos dificultadores:
o

a grande distância na percepção e na profundidade de

o

o

o

o

o

o

Chagas frente aos seus contemporâneos, sendo que muitas
de suas idéias somente foram entendidas décadas depois
de sua morte;
a fixação dos autores da época nos aspectos
microbiológicos e na fase aguda, com dificuldades de
percepção e entendimento da doença crônica: a CCC
somente foi reconhecida após os anos 40, e as alterações
digestivas, na prática, somente após a década de 60;
a falta de trabalhos de campo, onde estavam os doentes,
assim como a falta de estrutura e de massa crítica de
pesquisa entre os facultativos do interior. Note-se que os
grandes impulsos foram obtidos a partir de Lassance (1909),
Jujuy (1927), Bambuí (1941) e Cássia dos Coqueiros
15
(1947) ;
a demora e as dificuldades na utilização maciça do
imunodiagnóstico (reação de Guerreiro e Machado) e do
eletrocardiógrafo, que realmente só deslancharam a partir de
Bambuí;
a falta de massa crítica humana e de trabalho científico nas
áreas de patologia e cardiologia, o que prevalece ainda em
vários países endêmicos e que, no Brasil, foi nítida até a
década de 40. Como ilustração, cite-se que, dos 134 casos
crônicos da literatura estrangeira até 1948, somente nove
foram autopsiados; e nos 45 casos no Brasil, fora os de
Lassance, apenas três (Laranja, 1949);
a menor disponibilidade e um certo isolamento de Carlos
Chagas, a partir de 1917 - quando assumiu a direção de
Manguinhos -, agravados pelo episódio da Academia (191922);
a questão do bócio endêmico.

b) Conseqüências perceptíveis:
o
o

o

o
o
o

poucos trabalhos e grupos de pesquisa, geralmente
limitados à doença aguda, ao parasito e ao vetor;
poucos seguidores no Brasil, praticamente restritos ao
pequeno núcleo de Chagas e a São Paulo, entre 1920 e
1940;
expansão das áreas endêmicas no Brasil, especialmente por
meio da dispersão do Triatoma infestans, por carência de
pesquisas e de trabalhos de profilaxia, até 1943 (criação do
Centro de Bambuí);
redução do interesse universitário, com várias gerações de
médicos e pesquisadores alheios ao problema;
restrição ao estudo da doença crônica até os anos 40;
falta de registro de morbi-mortalidade da doença de Chagas,
principalmente da doença crônica e nas áreas endêmicas,
acentuando o desinteresse pelo assunto e retardando
decisões e prioridades quanto a sua pesquisa e combate.

Aos poucos, no entanto, consolida-se o sonho de Chagas, ao reconhecer-se a doença em toda
sua extensão e, principalmente, ao encaminhar-se o seu controle. Até 1948, detectaram-se casos
da doença e vetores infetados em cerca de quinze países (Laranja, 1949). A partir dos anos 50,
mas principalmente dos 60, o conhecimento e o controle da doença vão realmente avançar,

principalmente no Brasil, Venezuela, Argentina, Chile e Uruguai. Fatores importantes nesta
história serão dados pela prioridade alcançada na pesquisa brasileira, especialmente nos anos 70,
com a implantação no CNPq do Programa Integrado de Doenças Endêmicas (PIDE) e a
realização dos dois grandes inquéritos nacionais (o de prevalência da infeção humana, com 2
milhões de amostras, e o de triatomíneos domiciliados, abrangendo mais de 2 500 municípios).
Mais tarde, a própria OMS se insere no processo, criando o programa TDR. Aqui, foram
fundamentais a união e o consenso da comunidade científica, que saiu dos muros acadêmicos e
mostrou ao governo a importância do problema e os caminhos para resolvê-lo (Dias, 1988).
Revivia-se Chagas, à distância, agora pelo empenho de seus discípulos, a sentir-se pela
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similitude das posturas, intervaladas por 68 anos de história e de heroísmo:

A tragédia reside no fato de que a doença, até agora praticamente incurável, finca os dentes e se
nutre na subdesenvolvida estrutura habitacional da área rural do continente americano, o que lhe
permitiu acometer milhões de habitantes [...]. Este livro pretende representar uma contribuição
brasileira ao melhor conhecimento da doença de Chagas. Finalmente, chama a atenção para o
fato de que a endemia chagásica não deve ser encarada como realidade histórica. O seu combate
é um ato de vontade das nações deste Continente (Brener, Andrade, 1979, p. 1).
Tenho hoje a honra de ser ouvido por individualidades das mais prestigiosas na administração, na
política e nas sciencias de meu paiz; pelo Exmo. Sr. Presidente da Republica, depositario
supremo do poder, pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negocios Interiores [...], pela mais alta
intellectualidade medica brasileira [...]. A eminencia de um auditorio assim constituido, em
contraste saliente com a ausencia de autoridade de quem lhes falla, ao envez de collocar-me em
difficuldade, só me traz a confiança de que desta conferencia vão resultar as mais beneficas
consequencias na iniciativa de uma obra sanitaria salvadora. É que eu espero, na demonstração
pratica dos factos, tornar irrecusavel a minha convicção de que esse assumpto constitue problema
de Estado cuja solução é imposta pelos deveres de civilização e de humanidade, senão pelo
interesse mesmo do progresso economico de grandes zonas do paiz (Chagas, 1911, p. 2).
Mais adiante, em 1991, os ministros de saúde dos países do Cone Sul, também instrumentados
pela comunidade científica, reconhecem formalmente a grande transcendência da endemia
chagásica na região e firmam um protocolo de trabalho comum pela eliminação do Triatoma
infestans, principal transmissor, e pelo controle integral da transmissão da doença transfusional
(OMS/OPS, 1997). Inédita e sem precedentes, esta iniciativa consegue fazer avançar os
programas nacionais da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai e, principalmente, deflagrar as ações
na Bolívia e Paraguai, países com os mais graves índices de incidência. Mais ainda, a iniciativa
prospera e estimula outras duas semelhantes, em 1997, na América Central e na região do Pacto
Andino. Outra vez Carlos Chagas, em seu sonho maior. A ciência a serviço da humanidade, sem
divisar fronteiras, a comprometer pessoas e países e a creditar fé e a esperança num continente
em formação:
Meus senhores: as realizações praticas da hygiene e da medicina tropicaes vieram destruir o
velho preconceito de uma fatalidade climatica, a que se traduzia na inadaptação das raças [...]. O
methodo scientifico vae dominando a doença nos tropicos e assim desaparecem as restricções
geograficas á vida sadia e á actividade humana [...] e é por isso que os destinos de nossa Terra, a
sua grandeza e a felicidade de sua gente, não prescindem dos benefícios de vossa acção
profissional, que se vae exercitar nesse vasto territorio sem limites, para povoá-lo e enriquecê-lo
(Chagas, 1926, p.166).
IV. Carlos Chagas e as questões socioeconômicas da tripanossomíase americana.
Estas questões foram prioritariamente tratadas por Carlos Chagas em vários de seus trabalhos,
como fartamente exemplificado nos tópicos acima. Aqui se destaca uma faceta adicional de
Chagas, que extrapola sua formação científica e amplia - como em Oswaldo - a dimensão ética de

seu trabalho. Põem-se em evidência o homem, o cidadão e o cientista, igualmente engajados e
comprometidos na construção da sociedade. Emergindo de um período positivista e de uma
formação cartesiana, Chagas se mostra prematuramente inquieto e preocupado com as
dimensões e o contexto que envolvem a nova doença. Certamente, este espírito emana do clima
de Manguinhos, da vivência de campo e das lutas contra a peste, a febre amarela e a malária.
Remonta a Pereira Passos, à República conquistada, aos ideais libertários e às nascentes
ciências sociais. Emergiam à época o socialismo utópico e a Rerum Novarum, frutos tardios de
Rousseau, num momento em que uma nova ética social se punha em discussão. Mais do que a
ordem, como pressuposto ao progresso, o novo século irá caminhar para os temas da cidadania e
da eqüidade, com píncaros no desfecho da II Guerra e na Declaração dos Direitos Humanos. Na
área da saúde, o cume estará na conferência de Alma-Ata, que reedita a questão da vontade dos
povos pela saúde de todos, almejada por Chagas sessenta e cinco anos antes. Em especial, esta
inquietude vai materializar-se no Brasil em 1922, com a Semana de Arte Moderna, um libelo pela
liberdade e pelo papel social das artes e das ciências.
Chagas sonha, tem pressa. Entende o impacto da doença, mas não pressente grandes avanços,
nem interesse real em resolvê-la. Após o episódio da Academia, estará entristecido, mesmo com
Lutz, Araújo, Faria, Torres, e principalmente com Villela, diariamente ao seu lado. Mas Chagas
sabe que é preciso seguir, manifestar a certeza de suas convicções. É preciso mostrar-se forte e
garantir a seqüência e o futuro, com Evandro e os outros jovens. A estes se dedica, concitando-os
ao labor. O processo será lento, certamente trabalhoso, já não há lógica em pensar terminá-lo
sozinho. Sabe que transitará melhor no âmbito da ciência, que enxerga como um caminho e um
processo em construção. E leva aos moços, como Ruy, um apelo ao ideal, à ética e à vida. Por
uma ciência comprometida, num de seus mais lindos trechos:
E não vae demorar que passemos adiante, mais aperfeiçoando o methodo, corrigindo falhas,
eliminando abertas, e melhor attendendo, no apuro do estudo e da experiencia, na logica e no
determinismo do raciocinio inductivo, o alto escopo de uma grande sciencia, de uma grande e
bella sciencia, que se faz arte na defesa da vida (Chagas, 1928).
Ao fazê-lo no plural, divide suas angústias e esperanças. Pede trabalho e união. Só admite
grande, a sua ciência. Mas a mostra bela, tanto quanto lógica. E a quer arte, numa utopia a
transcender a frieza da matéria e dos números, muito além das circunstâncias menores e do limite
das ferramentas disponíveis. Chagas aqui se alça pelo espírito, nos âmbitos da criação e do amor.
Não parecem coincidências as posturas de Chagas, ele mesmo um rebelde e profético visionário,
a debater-se entre o formalismo científico e as aspirações mais utópicas de uma sociedade mais
justa para todos. Sem dúvida, foi este o Chagas sonhador, que um dia tratou de bela e grande, a
sua ciência, alçada à liberdade da arte, pela defesa da vida. Por ela, Chagas foi à política e não
aceitou o comodismo da neutralidade e da assepsia do laboratório, especialmente quando se
deparou com miseráveis e cretinos. Por eles, e por seu país, Chagas de imediato relacionou aos
Conorhynus toda a miséria da habitação que os abrigava, chegando a entender que era nas
relações de produção e nas relações políticas entre os homens envolvidos que residiam as
principais causas mediatas e contextuais da doença que acabara de descobrir. Por isso e por
eles, Chagas volta outras vezes a Lassance, peregrina pelo Brasil, vai à Argentina, vai às
faculdades, à Academia, à Europa e à América do Norte, vai ao Presidente da República.
Também aí faz-se pioneiro, como Oswaldo, ao buscar a cumplicidade dos cientistas e das
instâncias de poder. E manda, em outras jornadas, seus filhos e colaboradores. Lutz, Machado,
Neiva, Villela, Evandro, Emmanuel, Souza Araújo, César Pinto, Carlinhos, Torres e outros não se
fazem de rogados. Inspira-se Mazza nas mesmas emoções, uma ciência maior e peregrina. É
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preciso ver a doença em toda sua dimensão, é preciso acabar com ela. Chagas já o percebe
muito precocemente, ao concentrar-se no tema da habitação. Em 1918, irá induzir o célebre
trabalho de Souza Araújo, no Paraná, que resultou no primeiro projeto de lei a tentar disciplinar e
tornar dignas as vivendas rurais (Souza Araújo, 1919). Fala da casa e do povoamento do solo,

mas o exige através de indivíduos hígidos e dignos, em nome da nacionalidade e dos deveres de
humanidade:
Quanto á trypanosomiase americana nada custará a erradica-la das zonas extensas onde é
endemica, uma vez que tudo ahi depende da providencia elementar de melhorar a residencia
humana e não mais consentir que o nosso camponez tenha como abrigo a cafua primitiva,
infestada pelo insecto que lhe suga o sangue e que lhe injecta o parazito, cafúa ás vezes
imprestável como habitação de suinos e de todo incompatível com a civilização de um povo
(Chagas, 1934).
Chagas pressente que a história do Conorhynus depende dos homens e das relações de poder
estabelecidas, passando pela habitação injusta e insalubre. Define os danos individuais e
coletivos decorrentes da doença, mas não poderia supor que hoje ela constituiria a quarta causa
de perdas médico-sociais na América Latina, atrás apenas da somatória das doenças pulmonares
e diarréicas agudas, e da AIDS (Schmunis,1997). Menciona mortes e devastação, mas talvez não
imaginasse que, no final do século, ainda morressem anualmente no Brasil entre cinco e seis mil
pessoas, por conta da doença (WHO, 1997). Chagas também interpretou o papel preponderante
do Estado no enfrentamento da endemia, justamente ao entender que o chagásico é pária e
marginal, um excluído que depende, para sua redenção, de um programa específico de governo e
de uma ampla reformulação social. Esses pressupostos serão mais tarde totalmente explicitados
em momentos e documentos pontuais, de consenso universal, como em Alma-Ata (1976) e na VIII
Conferência Nacional de Saúde (1986).
Chagas contemplou com clareza muitas das conseqüências médico-sociais da endemia,
notadamente nos campos da morte e da incapacidade prematuras, como elementos
determinadores do agravamento de diferenças sociais pré-existentes e no sentido de que a
viuvez, a orfandade e a diminuição da capacidade laborativa enfraqueciam ainda mais os pobres
núcleos sociais afetados (Chagas, 1934; Dias, 1988). E foi além, correlacionando a dispersão do
vetor domiciliado às migrações humanas e à ação antrópica, especialmente vinculada à abertura
de novas fronteiras agrícolas e de mineração. Mas também pressente a urbanização da moléstia,
ao contemplar pacientes migrados do interior, nos bairros pobres da jovem "Capital de Minas"
(Chagas, 1911).
Hoje já são muitos os estudos médico-sociais sobre a doença de Chagas, principalmente no
Brasil. À semelhança da malária e de outras doenças metaxênicas, a esquizotripanose apresenta
forte componente social e econômico em sua gênese e em suas conseqüências, requerendo
abordagem transdisciplinar. Da enzootia primitiva, surge a doença de Chagas, uma história que
remonta à conquista da América Latina e às relações de poder e de produção, que dispersaram
populações e resultaram em cafuas e numa estrutura agrária perversa e privilegiadora de poucos
(Dias, 1988; Martins, 1968; Silva, 1980).
Numa etapa inicial, ocorrem focos menores e mais esparsos da doença, em áreas de domiciliação
incipiente de alguns triatomíneos. A explosão da doença humana vai ocorrer na segunda metade
do século XIX, especialmente na primeira do XX, principalmente com a rápida dispersão do
Triatoma infestans, deslocado pelo homem de seu nicho original dos vales de Cochabamba. Aí se
envolvem, inicialmente, as migrações quíchuas, especialmente após a invasão espanhola, uma
saga que envolve ouro, dominação e um intrincado jogo de poder nas cortes européias. Processo
similar provavelmente se passará na Venezuela, onde o Rhodnius prolixus - habitante original de
palmeiras - será introduzido por pobres camponeses diretamente em suas casas, ao construí-las
cobertas pelas folhas infestadas com os ovos do inseto. Pobreza induzida e provisoriedade como
estratégia de sobrevivência são fatores epidemiológicos essenciais, desencadeando a cafua, o
analfabetismo e a inexistência de representação política das populações em causa.
A história seguirá pelo século XX sem mudanças fundamentais no seu escopo mais geral. No
plano internacional, o domínio externo seguirá acentuado, cambiando-se para uma economia

moderna e globalizante, esvaziando o campo e marginalizando países e segmentos
populacionais. O modelo leva ao fracasso do campo e do meio rural, criando a doença de Chagas
urbana, em que milhões de infetados enchem a cidade. Aí se discute a nova endemia chagásica,
em função de fatores de migração e do papel desempenhado pelo migrante como força de
trabalho. Aí se amplia a transmissão transfusional, não suspeitada por Chagas, aumenta a
demanda por atenção médico-hospitalar e se agudiza a questão da doença de Chagas no sistema
previdenciário (Dias, Coura, 1997; Silva et al., 1979).
Hoje, superpõe-se a AIDS, como indutora de uma doença de Chagas inusitada e fatal, assim
como a dengue, a distrair a atenção de governos e populações, enfraquecendo as ações contra a
esquizotripanose. Numa outra vertente, a endemia se alastra na Amazônia e se dispersa em
novas frentes de expansão agropecuária do continente, como antevia Chagas, fruto da ação
antrópica, da falta de planejamento e de respeito ambiental, de sede insaciável de lucros, do
imediatismo (Dias, 1988-A; Schmunis,1997).
Também novos são os aspectos mais restritos da área médica, com o surgimento de drogas e
procedimentos mais efetivos, principalmente no manuseio da CCC. Por décadas, a despeito dos
esforços de poucos abnegados, teimava-se em desconhecer a doença no meio médico em geral,
e no cardiológico em especial. Hoje, modernos procedimentos diagnósticos e terapêuticos abrem
novas perspectivas ao cardiopata chagásico, com substancial aumento na qualidade e quantidade
de vida. E da clínica desta doença, dois outros desdobramentos ainda se materializaram na
atualidade, ambos suspeitados por Chagas: um deles foi a questão médico-trabalhista, cabendo
ao médico e à sociedade organizada as fundamentais decisões sobre quais destes milhões de
infetados podem ou não trabalhar (Dias,1988); o outro, mais sutil, advém da silenciosa
desnervação autonômica do chagásico, ao induzir-lhe um perene estado de stress e insegurança,
com reações adversas ao clima, aos esforços e posturas, às elementares emoções (Vieira, 1984).
O problema é importante, face aos mais de 16 milhões de infetados existentes, com uma
proporção entre 10 e 30% de cardiopatas (Dias, Coura, 1997; WHO, 1991): a par da evolução
técnica, afloram-se as questões do acesso e da cobertura ao chagásico, geralmente
marginalizados no processo social, portanto a requerer a proteção do Estado. Novamente Chagas
e Oswaldo, quixotescamente a reivindicar políticas sociais conseqüentes e eticamente aceitáveis.
O problema é que o chagásico não aparece na maioria das contabilidades oficiais; pobre,
excluído, sem peso político, disperso e sem arregimentação, analfabeto e rural, vive um estado de
anomia que o deixa muito fragilizado.
No entanto, a luta contra a enfermidade vale a pena, especialmente na sua prevenção, ainda que
o argumento se restrinja ao mero aspecto econômico: o investimento governamental em controle
químico racional, por exemplo, irá propiciar uma taxa de retorno não menor do que 19%, em
poupança de custos diretos de atenção médica e previdenciária (Schofield, Dias, 1991). Segundo
Akhavan (1997), de 1983 a 1996 o Brasil investiu cerca de US$400 milhões em seu programa de
controle, com isto poupando, no mesmo período, US$900 milhões apenas no âmbito da
sobrevida. Sob outro ângulo, este também não cogitado por Chagas, o mercado de insumos
pertinentes à endemia chagásica elevou-se substancialmente a partir dos anos 80, em especial
nos tópicos de inseticidas e de reagentes para o diagnóstico sorológico, emulando o interesse de
grandes empresas multinacionais e obrigando os países e a OPS a grandes exercícios de
competência para comprá-los em condições dignas, sem superfaturamento (Dias, 1995).
A partir dos 80 e alavancados pela comunidade científica, programas governamentais extensivos
lograram drástica redução na incidência da doença de Chagas em vários países, sob a égide de
Carlos Chagas e baseados em princípios que ele e seus discípulos estabeleceram. Como
encruzilhada maior, entre a plena reformulação social e a superação da iniqüidade, de um lado, e
as ações específicas contra o vetor e contra a transmissão transfusional, de outro, alguns países
não tiveram como optar pela primeira e arrancaram com seus programas específicos. Outros
países desconheceram a doença e passaram estes últimos vinte anos burocraticamente à espera
de indicadores que não se animaram a levantar.

Para todos os países endêmicos, uma nova ordem social e política sobreveio, nesta etapa
recente, pondo em cheque suas liberdades e sua nacionalidade. No plano internacional, a
situação dos países em desenvolvimento - onde ocorre a doença - pressupõe uma situação de
crise, com aspectos políticos (fraqueza e baixa eficiência das estruturas, pequeno controle social
sobre as burocracias, crescente internacionalização das decisões, carência de ética e de
programação comprometida nos partidos), sociais (fragmentação de identidade, desarticulação e
enfraquecimento de movimentos sociais) e técnico-econômicos (internacionalização da economia,
ondas tecnológicas de produção e consumo, falta de análise e pesquisa para direcionamento de
ações, tibieza na vigilância sanitária e na política de ciência e tecnologia) (Max Neef et al., 1986).
Num plano bastante especial, as políticas de educação não têm conseguido, nestes países,
alcançar toda a população e configurar os aspectos libertadores e de promoção social. No âmbito
mais estrito, a mesma Escola de Chagas participou da tomada dos parâmetros universais de
liberdade e eqüidade para formular, em Alma-Ata, uma reforma sanitária que garantisse a
cidadania para todos, num Estado comprometido e democrático. Como se esperaria, os
interesses ligados aos negócios na saúde têm reagido ferozmente e obstaculizado todas as
iniciativas de avanço político e social desta reforma. Acrescem aqui a tibieza e a complacência
dos legislativos, em geral atrelados ao imediatismo e ao clientelismo, que se somam aos
executivos, reféns das forças supranacionais de globalização, das dívidas externas e das lógicas
de mercado (Dias, 1998-A). Teria Chagas previsto ou imaginado este quadro?
Nesse contexto, a superação de doenças como a de Chagas tem pouca significação e não emula
grandes decisões. Este é o lado perverso das lutas pelos excluídos e desamparados; a par do
pequeno crédito e da enorme tarefa política a ser realizada, só as assumem visionários e
idealistas, os Carlos Chagas. Em contraponto, a luta contra esta enfermidade tem se constituído
num dos mais bem-sucedidos programas de saúde pública, unindo países e dando oportunidade
à participação comunitária e experiências de descentralização responsável (Dias,1998-A;
Schmunis,1997).
Carlos Chagas, na sua grandeza, o sabia. Sabia-o também no seu silêncio e na sua dignidade, ao
priorizar o prosseguimento das pesquisas e da construção de seu trabalho, em vez de lamuriar-se
e perder tempo com invejosos, medíocres e oportunistas. E, em sua incrível maturidade, sabedor
de que o processo social é dialético e transcorre por etapas, deixou-nos as bases desta luta e
preparou seus seguidores para dar-lhe continuidade. Mirando a história, vê-se que isto tem sido
conseguido, e que hoje já se descortina o horizonte do controle desta doença. Isso não se
conseguirá, ainda, sem um grande esforço, pois faltam grandes áreas a sanear e outras onde a
consolidação das ações requer persistência e prioridade. Vê-se também que o sonho inicial, por
um país novo e digno, se ampliou na construção de um continente. Uma nova América Latina,
tendo como um dos motes justamente a superação de um problema eminentemente seu, por meio
de técnicos e cientistas eminentemente seus, forjados a partir do mesmo sonho. A requerer e a
preservar sua grande e bela ciência. Em outras palavras, um Chagas vivo e renovado nas
sucessivas gerações, uma história de bravos, um exemplo.
Ao longo destes 90 anos, Carlos Chagas segue atual e presente, uma referência maior. Hoje,
vive-se um momento privilegiado, em que as ortodoxias vêm sendo rompidas na coexistência de
muitas contradições que se chocam dialeticamente. Desta perspectiva, o processo histórico não
se determina exclusivamente pelas grandes estruturas, que no máximo definem um gradiente de
possibilidades. Muito além, o definitivo curso da história será plasmado pela compreensão e pela
efetividade de seus mais conseqüentes protagonistas (Garcia, 1987). Sem dúvida, como Carlos
Chagas, a quem devemos todo respeito e toda gratidão.
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NOTA FINAL:
Dedico esta pequena revisão a quatro dos discípulos de Chagas, dentre seus mais legítimos
continuadores. Emmanuel Dias e Carlos Chagas Filho foram companheiros inseparáveis, e cada
um, a seu modo, deu o melhor de si pela obra e em memória do mestre. Joffre Rezende e Aluísio
Prata, fundamentais nesta seqüência, no mesmo trilho, com a mesma paixão e os mesmos
compromissos, vivendo intensamente a defesa da vida. Entre tantos e em meio aos pequeninos,
todos eles, a mostrar-nos hoje um Carlos Chagas mais presente do que nunca.
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1. Sua tese, Estudos hematológicos no impaludismo, foi defendida em 1903, impulsionada pela
convivência e pelo aprendizado de Chagas com Fajardo, Hartmann e Prowazeck (Chagas Filho,
1968).

2. É interessante mencionar o depoimento de uma senhora nonagenária, em Lassance, aos
doutores Zigman Brener, J.R. Cançado e João Carlos P. Dias, em 1996: "Conheci o Dr. Chagas,
sim, era menina. Era um pouco loiro, muito educado e atencioso, trabalhava muito. Mas aqui em
Lassance, naquele tempo, era pura sezão! Bem depois vieram os outros, também muito bons, o
Dr. Eurico (Villela), o Dr. Emmanuel (Dias) , o Dr. Leocádio (Chaves) e o Dr. Carlinhos (Carlos
Chagas Filho)..."

3.Chagas e Manguinhos mostraram extraordinário grau de atualização no episódio da descoberta,
em tempos de difícil comunicação. Lembre-se que os principais tripanossomatídeos descobertos
ou estudados até então foram o evansi (Evans, 1880, mesma data da descoberta do parasito da
malária por Laveran), o brucei e o equiperdum (ambos em 1894, respectivamente por Brucei e
Rouget) e a Leishmania donovani por Leishman e Donovan em 1900, sendo a doença do sono
estudada por Dutton e Ford, em 1901. Por outro lado, apesar de a teoria da transmissão da febre
amarela por mosquitos ter partido de Beauperthuy, em 1854, só no final do século foi retomada por
Finlay, sendo comprovada por W. Reed em 1899 e assumida por Oswaldo Cruz, no Brasil, em
1902 (Dias, 1998).

4.Segundo Silva (1980), à época da descoberta de Chagas, marcadores históricos, como a
presença de disperistalse esofágica e o encontro de triatomíneos nativos, como Panstrongylus
megistus e Triatoma sordida, em baixa-média densidade, evidenciavam a existência da doença de
Chagas em São Paulo desde o século anterior, sendo justamente nos fins do século XIX que o
Triatoma infestans dispersou-se, a partir daquele estado, alcançando Minas Gerais, Goiás e
Paraná. Na região de Lassance, o vetor fundamental foi o Panstrongylus megistus que, com
características próprias ao Norte do Rio Grande, tem sido capaz de colonizar ecótopos artificiais e,
no intradomicílio, de alcançar importantes densidades (Forattini, 1980). A chegada de T.infestans
em Lassance e região só foi ocorrer depois de 1950, conforme inúmeros registros de
investigadores como Amílcar Martins, J. Pellegrino, E. Dias, ou do DNERu/Sucam/FNS-MG.

5.Consolidava-se a supremacia político-financeira do estado sobre a forte agricultura cafeeira,
como base da industria emergente, ao passo que, na Argentina, como quase até hoje, o
exacerbado modelo federalista conferia total predomínio a Buenos Aires, ficando isolado, pobre e
desassistido o interior mais remoto, particularmente no tocante à capacidade de investigação (Dias,
1984; Sierra-Iglesias, 1980; Silva, 1980).

6.Já Carlos Chagas descrevera a grande capacidade colonizadora do P. megistus, ao observar em
1911 (p. 27): "Assistimos o início de pequeno povoado e nessa época seria impossível, nas casas
recém- construidas,encontrar um único hematófago transmissor. Decorridos dous annos, Lassance
tornou-se um foco intenso da moléstia, sendo hoje naquelle logar, raríssimas as casas pobres
livres da infestação pelo insecto..."

7.Provavelmente, foi este o primeiro caso agudo descrito em S. Paulo, tudo indicando tratar-se de
uma forma inaparente, subfebril e sem porta de entrada detectável. Mais tarde, Villela (1918) iria
divulgar o que considerava, até então, o primeiro caso agudo em São Paulo.
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8. Aliás, é da maior importância ressaltar a tenacidade de Chagas (muito mais do que sua tristeza),
mantendo-se ativo e trabalhador, apesar dos lamentáveis fatos da Academia. Neste período, entre
outras mazelas, um episódio pouco comentado merece destaque: negaram-lhe o Prêmio Nobel. A
descrição do fato se coloca a seguir, pela visão do historiador argentino Sierra-Iglesias (1990, p.
225): "En 1921 era propuesto para el Premio Nobel de Medicina, y cuando todo presumía que le
sería otorgado, inconfesables influencias se interpusieron. El Instituto sueco se había dirigido a
organismos científicos del Brasil recabando datos sobre su personalidad, sobre su obra, pero
algunos sus propios compatriotas (increíblemente, entre ellos algunos no médicos, por lo tanto
primariamente inhabilitados para juzgar el descubrimiento de la tripanosomiasis), lo
desaconsejaron, siendo este año declarado desierto este codiciado lauro mundial". O arrazoado
brasileiro que apresenta Chagas à Academia Sueca encontra-se na Fiocruz e contempla os vários
aspectos da descoberta e a grande significação da vida e do trabalho de Chagas, até então
(Anônimo, 1920). Não se encontram comentários de Carlos Chagas sobre este episódio.
9. Charles Nicolle recebera Mazza em Tunis e mais tarde veio à Argentina a convite do amigo para
conferências e visitas. Fez questão de conhecer o interior, organizando-se memorável viagem ao
Norte, em fins de 1925, encontrando-se em Ledesma com Guilherme Patterson, médico de origem
inglesa que vivia na área, altamente respeitado por suas pesquisas e conhecimentos clínicos.
Leishmaniose, tracoma, febre ondulante, acidentes por animais peçonhentos (grande interesse de
Mazza até então), enteroparasitoses e outros problemas foram detectados, ficando a impressão de
que a patologia regional era muito exuberante, inclusive observando-se o "desamparo de los
médicos provinciales, tan alejados de los centros de estudio, com una Medicina rutinaria...sin
auxilio del laboratorio en el diagnóstico de las enfermadades regionales, muchas de las cuales les
eran desconocidas..." (Sierra Iglesias, 1990, p.62). Esta missão resultou numa proposta de Mazza
e Nicolle para que se instalasse na região o Instituto de Investigações da Patologia Regional, o que
veio a materializar-se com a criação oficial da Sociedade Argentina de Patologia Regional do
Norte, em 23/2/26. Foi o embrião da Mepra, que definitiva e oficialmente se implantou em Jujuy em
março de 1929 (Ivern, 1987).

10. Aqui se notam dois aspectos muito importantes, ligados à descoberta e a suas comprovações
em outros lugares: a) a necessidade de o pesquisador estar na área endêmica, b) o elemento
complicador do quadro clínico, representado pelo bócio e por formas de cretinismo, muito
destacado por Chagas em suas publicações até 1916, gerando equívocos. Note-se também que, já
em 1914, Brumpt descrevia o xenodiagnóstico, pouco depois da reação de Guerreiro e Machado
(esta por estímulo direto de Chagas), sendo ambas as ferramentas muito importantes para o
diagnóstico da doença na fase crônica, embora só tenham vindo a ser largamente usadas a partir
dos anos 30.

11.Mazza também se encontrou pessoalmente com Carlos Chagas em 1918, num congresso no
Rio de Janeiro, tendo assistido a uma apresentação de Chagas sobre formas nervosas e cardíacas
da tripanossomíase americana crônica (Ivern, 1987). Mais adiante, em plena ascensão das
atividades da Merpra, é notória a crescente e profunda admiração de Mazza em relação a Chagas,
inclusive a ele dedicando a célebre IX Reunião, em Mendoza, em 1935.

12. Além de uma descrição sobre a infeção natural de um edentado, Mazza relata pela primeira
vez a infeção natural do cão doméstico e um caso de doença humana, em adulto.

13. Mazza percorria o país em um vagão-laboratório e, em 1935, já contabilizava 100 casos
agudos registrados. Essa cifra sobe vertiginosamente, a partir de então, chegando a 240, em 1937,
e a 1.232, em 1946 (Mazza, 1949). Lembre-se que, no Brasil, afora os 29 casos agudos originais
de Chagas, não mais do que quatro ou cinco haviam sido descritos até então. Indubitavelmente,
neste contexto, em que pese a enorme reação de Mazza, tem papel fundamental a descrição por
Romaña (1935) do "complexo oftalmo-ganglionar", que apareceu, por exemplo, em 95,5% dos
casos de Canal Feijó, em 61,3% dos casos de Lugones, em 61,6% dos casos de Mazza, em 57%
dos casos de Rassi, em 49,5% dos casos de Bambuí e em 96% dos de Talice e Rial (Dias, 1982).

14. Como exemplo, destaca-se um lamentável artigo de F. Delaporte, que faz críticas morais à
descrição clássica da descoberta, especialmente no que toca à lógica e à seqüência desta,
acusando Chagas de arvorar-se no único descobridor da moléstia (em prejuízo de Oswaldo Cruz) e
de atribuir-se uma excepcional genialidade em função de uma cronologia arranjada dos
acontecimentos. Sem negar uma boa formação de Chagas como parasitologista, o professor
francês, em nome da verdade histórica, faz um pesado juízo de valor sobre a pessoa e o caráter
de Chagas, utilizando, entre outras, expressões como "essa desatenção [...] não deve surpreender"
(sobre Chagas não ter detectado logo o triatomíneo infetado no primeiro ano em Lassance, p.45).
Mais à frente, encontramos, sobre o resultado da infeção experimental de Oswaldo em sagüis
frente à descoberta anterior do T. minasense: "É preciso lembrar a questão latente da prioridade
para compreender por que Chagas substituiu a primeira linha de pesquisa por outra, fictícia,
segundo a qual encontrara o parasito patogênico, aquele que procurava. Com efeito, Chagas tinha
de viver, de maneira obscura, a sensação de frustração em benefício de seu mestre, para tentar
virar a situação, mostrando que havia encontrado o parasito patogênico [...] Tudo isto não teria
muita importância se o outro fosse um mero assistente, mas o outro, no caso, era seu mestre e pai
da nova medicina brasileira [...]" (p. 49). Na p.50, lê-se: "Chagas queria também mostrar que a
descoberta fora premeditada, por isso substituiu por um encadeamento lógico os acasos que
marcam seu procedimento inicial [...]. Para contornar o problema, Chagas introduz uma mentira por
trás de uma argumentação fundamentada em uma dedução lógica [...] a partir desse esboço
histórico, Chagas apresentará, alguns meses depois, uma versão retrospectiva de notável
coerência [...] [onde] tudo é colocado no lugar, segundo seus desejos". Mais adiante, ainda: "para
encontrar o parasito nos humanos seria preciso observar doentes que apresentassem uma
sintomatologia nova. A partir do quadro clínico da doença do sono, Chagas fez apressadamente
uma descrição da tripanossomíase [...]" (p. 51 e 52), (Delaporte, 1995).

15. Nesta linha, e a partir de então, novas áreas de pesquisa serão abertas e frutificarão com
importantes trabalhos, como Uberaba, em 1948 (E.Dias e A. Castro), Tucumán, em 1950
(C.Romaña), San Juan de los Morros, Venezuela, em 1951 (J.F.Torrealba), Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, em 1951 (Zeferino Vaz), Córdoba/S. Estero, Argentina, 1953 (Rosembaum e
Cerisola), Núcleo de Goiânia, em 1955 (Profs. J. Rezende, A. Rassi e outros), São Felipe, em 1964
(Profs. A . Prata e V. Macedo), Belén e Eneal, Venezuela, em 1964, (J.J.Puigbó), Pains e
Iguatama, nos anos 70 (Prof. J.R.Coura) e Mambaí, também nos anos 70 (Profs. A. Prata, V.
Macedo, P. Marsden).

16. Importante notar a verdadeira ação à distância, empreendida por Chagas por meio de seus
seguidores mais imediatos, especialmente do núcleo de Manguinhos: dali emergiram trabalhos
fundamentais entre os anos 30 e 50, como os de Villela, Evandro Chagas, G. Nóbrega e F. Laranja
(clínica), de M. Torres e A. Alencar (patologia), de J. Muniz e G. Freitas (imunologia, diagnóstico),
de Aragão e S. Araújo (profilaxia), de M. Aragão (ecologia) e os de Emmanuel Dias (protozoologia,
epidemiologia, clínica, entomologia e profilaxia). Em particular, a área de entomologia tem sido
extremamente profícua, desde Arthur Neiva, passando por C. Pinto, R. Barth, Costa Lima e H.
Lent.

17. Interessante como esta postura de Chagas contagiou seus seguidores mais diretos. É
exemplar o caso de Emmanuel Dias, em Bambuí, nos anos 40. Ao defrontar-se com uma situação
hiper-endêmica, cria seu centro de estudos em duas linhas principais: de um lado, com Laranja, se
reestuda e se sistematiza a cardiopatia crônica, entendendo-se esta como o elemento de maior
impacto social e motivador da doença; por outro, contando com o apoio de Mário Pinotti, lança as
bases da profilaxia atual da moléstia, e a isto se dedica de corpo e alma como motivo principal de
vida, até seu falecimento em acidente, no trabalho, em 1962 (Dias, 1993).

