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Resumo 

 

Silva ELFM. Colônias e sertões sob as lentes da medicina: encontros e desencontros 

entre Portugal e Brasil na trilha das tripanossomíases humanas, 1901-1924 [tese]. São 

Paulo: [Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo]; 2021.  

 

Este estudo analisa o contato médico-científico entre Brasil e Portugal, nos anos de 1901 

a 1924, tendo como eixo condutor as contribuições de brasileiros e portugueses para a 

produção de conhecimentos sobre as tripanossomíases humanas – a doença do sono e a 

doença de Chagas. A primeira ganhou visibilidade na agenda científica portuguesa em 

virtude de sua incidência nas colônias africanas de Angola e Ilha do Príncipe; e a segunda 

significou uma importante descoberta científica brasileira, realizada no estado de Minas 

Gerais. As balizas temporais justificam-se, pois, em 1901, os portugueses enviaram a 

primeira missão científica europeia para estudar, em África, a etiologia da doença do sono 

e, em 1924, Carlos Chagas, afamado internacionalmente, viajou para a Europa a fim de 

representar o Brasil na Organização de Saúde da Liga das Nações, quando foi convidado 

por colegas portugueses para conferenciar sobre a doença de Chagas em Lisboa. Por meio 

da consulta a um conjunto documental diversificado e constituído por atas de associações 

médicas, teses inaugurais de medicina, publicações em periódicos científicos, artigos 

jornalísticos, correspondências, relatórios institucionais e boletins sanitários 

disponibilizados em arquivos históricos e bibliotecas públicas no Brasil e em Portugal, 

procurou-se compreender a repercussão da descoberta científica de Carlos Chagas em 

Portugal e as ressonâncias, no Brasil, das pesquisas europeias sobre a doença do sono, 

com ênfase nas contribuições portuguesas, identificando, desta forma, a circulação de 

conhecimentos, na perspectiva da apropriação pelas comunidades receptoras, entre os 

dois países. Paralelamente, investiu-se em uma análise comparativa entre o exercício da 

medicina pelos portugueses nas colônias africanas para combater a doença do sono e o 

papel assumido pelos médicos brasileiros nas zonas rurais e interioranas do Brasil em 

busca dos insetos transmissores e de casos da doença de Chagas. Por fim, a presente tese 

de doutoramento, contextualiza a história das relações médico-científicas luso-brasileiras 

ao abordar as negociações para um congresso médico que prometia reunir os profissionais 

dos dois lados do Atlântico.  

 

Descritores: Tripanossomíase; Tripanossomíase africana; Doença de Chagas; Brasil; 

Portugal; Medicina tropical.  

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Silva ELFM. Colonies and hinterlands under the lens of medicine: encounters and 

mismatches between Brazil and Portugal on the path of human trypanosomiasis, 1901-

1924 [thesis]. São Paulo: [Faculty of Medicine, University of São Paulo]; 2021.   

 

This study analyzes the medical-scientific contact between Brazil and Portugal, from 

1901 to 1924, having as a guiding principle the contributions of Brazilians and Portuguese 

to the production of knowledge about human trypanosomiasis – sleeping sickness and 

Chagas disease. The first gained visibility in the Portuguese scientific agenda due to its 

incidence in the African colonies of Angola and the island of Principe; and the second 

meant an important Brazilian scientific discovery, carried out in the state of Minas Gerais. 

The temporal markers are justified because, in 1901, the Portuguese sent the first 

European scientific mission to study, in Africa, the etiology of sleeping sickness and, in 

1924, internationally famous Carlos Chagas traveled to Europe in order to represent 

Brazil at the League of Nations Health Organization, when he was invited by Portuguese 

colleagues to lecture about Chagas disease in Lisbon. By consulting a diverse set of 

documents consisting of minutes of medical associations, inaugural medical theses, 

publications in scientific journals, journalistic articles, correspondence, institutional 

reports and health bulletins available in historical archives and public libraries in Brazil 

and Portugal, an attempt was made to understand the repercussions of Carlos Chagas’ 

scientific discovey in Portugal and the resonances, in Brazil, of European research on 

sleeping sickness, with an emphasis on Portuguese contributions, thus identifying the 

circulation of knowledge, from the perspective of appropriation by the receiving 

communities, between the two countries. At the same time, we invested in a comparative 

analysis between the practive of medicine by the Portuguese in African colonies to 

combat sleeping sickness and the role assumed by Brazilian doctors in rural and interior 

areas of Brazil in search of transmitting insects and cases of the disease. Finally, this 

doctoral thesis contextualizes the history of Portuguese-Brazilian medica-scientific 

relations by addressing the negotiations for a medical congress that promised to bring 

together professionals from both sides of the Atlantic.   

 

Descriptors: Human trypanosomiasis; Trypanosomiasis african; Chagas disease; Brazil; 

Portugal; Tropical Medicine.  
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Introdução 

 

O historiador precisa olhar em torno de si, perceber as 

necessidades do presente e formulá-las, transformá-las em uma 

investigação histórica, que traga informações aos homens do 

presente. É o homem vivo que se interessa pela história, é a ele 

que o historiador se dirige, devendo tratar de temas de seu 

interesse. Na verdade, a historiografia sempre foi do presente, 

mesmo aquelas que o excluíram de seu ponto de vista. (Reis, 

2012) 

  

 

As tripanossomíases humanas constituem ainda uma história inacabada. Tanto a 

doença de Chagas, quanto a doença do sono integram, no início do século XXI, o rol das 

chamadas doenças tropicais negligenciadas – em conjunto com a esquistossomose, a 

leptospirose, a hanseníase e as leishmanioses – pois despertam pouco interesse em 

pesquisa e inovação por parte das grandes empresas farmacêuticas e das agências 

financiadoras de ciência e tecnologia, e ocorrem, com maior incidência, em áreas rurais 

e urbanas pobres, com precário acesso aos serviços de saúde, em países de renda baixa e 

média ao redor do globo. (Zicker et al., 2019) Aliás, esta negligência tem aumentado com 

a atual pandemia da covid-19.1   

No entanto, e para além das doenças, são as populações suscetíveis a elas, 

vulneráveis, desassistidas e muitas vezes incapazes de arcar com o custeio dos 

medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica, que são negligenciadas. Apesar 

dos avanços científicos e tecnológicos da medicina, poucos recursos foram empregados 

na pesquisa e na produção de medicamentos ou vacinas para o combate dessas doenças. 

O estudo de Patrice Trouiller et al. (2002), publicado pela revista The Lancet, identificou 

que apenas 16 das 1.393 novas entidades químicas comercializadas entre 1975 e 1999 

foram destinadas ao tratamento das doenças tropicais e que a chance de um medicamento 

chegar ao mercado para tratar essas doenças era 13 vezes menor em comparação aos 

fármacos destinados ao tratamento do câncer ou das doenças do Sistema Nervoso Central.  

Apesar dos programas de controle vetorial, no Brasil foram reportados, entre 2003 

e 2018, 4.556 casos agudos de doença de Chagas, (Santos et al., 2020) a maioria deles na 

 
1 Em 28 de março de 2021, o jornal A Folha de São Paulo denunciou o risco de desabastecimento do 

programa de combate à malária no Brasil com o desvio, determinado pelo Ministério da Saúde, de 2 milhões 

de comprimidos de cloroquina para o tratamento de pacientes diagnosticados com a covid-19. A 

hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada contra os sintomas provocados pelo Sars-CoV-2 e a 

decisão do governo federal brasileiro contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Ver em: Sassine, 2021.  
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região norte do país e com predomínio da transmissão oral, através da ingestão de 

alimentos contaminados, como a cana-de-açúcar e o açaí, com as fezes do barbeiro ou 

partes do inseto trituradas. (Estarque; Prado, 2018) Além do Brasil, a doença de Chagas 

é endêmica em outros vinte países da América Latina: Argentina, Chile, Uruguai, 

Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana 

Francesa, Belize, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras e 

México. (Cortez et al., 2012)  

Todavia, com o desenrolar do fenômeno emigratório na América Latina, a doença 

de Chagas tornou-se um problema de saúde pública global, e casos foram reportados em 

lugares não endêmicos, como os Estados Unidos e a Europa. No Brasil a emigração 

ganhou terreno durante as décadas de 1980 e 1990, como resposta à recessão econômica, 

à hiperinflação e ao alto desemprego, milhares de brasileiros deixaram o país com destino 

aos Estados Unidos, Japão e Europa. (Castro e Lima; Barbosa de Castro, 2017) Em 

Portugal, país que concentra uma das maiores populações de imigrantes brasileiros no 

continente europeu, a doença de Chagas desperta alguma preocupação, pois embora 

inexistam triatomíneos pelo país, a doença pode ser transmitida por transfusão sanguínea, 

transplantação de órgãos e pela via transplacentária, isto é, da mãe para o feto. (Ferrão et 

al., 2013) No entanto, a tripanossomíase americana é ainda pouco conhecida e 

subdiagnosticada em Portugal, com cerca de 1.000 casos estimados no país. (Cortez et 

al., 2012)    

A doença do sono, por seu turno, é endêmica atualmente em 37 países na África 

subsaariana, dentre eles: Angola, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, 

República Centro-Africana, Chade, Guiné Equatorial e Gabão – países que enfrentam 

altos índices de extrema pobreza, má nutrição e escassos serviços de assistência médica 

e de saneamento básico. (Simarro et al., 2012)  

A última grande epidemia da doença terminou no final dos anos 1990 e, de acordo 

com os dados da Organização Mundial da Saúde, houve redução de 95% nos casos 

relatados de tripanossomíase africana entre 2000 e 2018, ano em que foram registrados 

977 novos casos da doença em toda a África. (World Health Organization) Entre os 

PALOP,2 Angola registra a situação mais preocupante. Embora as notificações de doença 

do sono tenham diminuído após o término da guerra civil – em 2002 foram 4.546 casos e 

em 2016 foram 20 – a imprensa angolana informou sobre o recrudescimento dos casos 

 
2  Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe. 
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registrados em 2018, quando 60 pessoas foram diagnosticadas com a tripanossomíase 

africana nas províncias de Uíge, Cuanza-Norte, Zaire e Bengo, localizadas na porção 

setentrional do país e próximas à fronteira com a República Democrática do Congo. 

(Dala, 2018) 

Além da atualidade do tema, a ideia para construir este estudo nasceu no ano de 

2015, em Lisboa, durante a realização do 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da 

Medicina Tropical. A iniciativa, seguida pelas edições em Manaus (2018) e em São Paulo 

(2021), congregou pesquisadores de diversos países, especialmente brasileiros e 

portugueses, interessados na temática da história da medicina, particularmente da 

medicina tropical. Apesar da qualidade das apresentações, poucos foram os trabalhos 

individuais que efetivamente se debruçaram sobre o contato médico-científico entre 

Brasil e Portugal. Tema, aliás, pouco explorado pelas pesquisas acadêmicas, não obstante 

o compartilhamento do mesmo idioma e os laços históricos que unem os dois países. 

Publicado dois anos depois da realização do Congresso Luso-Brasileiro de 

História das Ciências, ocorrido em Coimbra no ano de 2011, o livro História da ciência 

luso-brasileira, editado por Carlos Fiolhais, Carlota Simões e Décio Martins, reuniu 

contribuições de investigadores portugueses e brasileiros e tornou-se uma das poucas 

referências sobre a história da produção científica centrada nos dois países lusófonos. 

Entre as suas contribuições, destaco aqui o capítulo escrito por Jaime Benchimol sobre a 

triangulação Brasil-Portugal-África com relação à febre amarela. Na ocasião, o autor 

apontou para o tema das tripanossomíases humanas como um possível terreno fértil e a 

ser desbravado por historiadores interessados nas relações médico-científicas entre 

Portugal e Brasil. (Benchimol, 2013)  

O desafio lançado reforçou a minha determinação em desenvolver este estudo, 

particularmente para saber se a repercussão da descoberta da doença de Chagas em 

Portugal e as ressonâncias das pesquisas europeias sobre a doença do sono no Brasil, com 

ênfase às contribuições portuguesas, estimularam o fortalecimento das relações médico-

científicas luso-brasileiras.  

O recorte temporal deste estudo situa-se entre 1901, ano em que foi enviada a 

primeira missão científica portuguesa para estudar a etiologia da doença do sono nas 

colônias africanas, e 1924, quando Carlos Chagas, afamado internacionalmente, viajou 

para a Europa a fim de representar o Brasil na Organização de Saúde da Liga das Nações 

e foi convidado por colegas portugueses para conferenciar sobre a doença de Chagas em 

Lisboa. A periodização repousa, portanto, nos primeiros anos do século XX, o tempo das 
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descobertas das tripanossomíases humanas, quando a doença do sono, relatada por 

médicos e cirurgiões navais europeus desde o século XVIII, passou a ser compreendida 

como uma tripanossomíase que acometia os seres humanos, com a incorporação do 

modelo parasitário na explicação causal daquela doença, a partir de 1903, e com a 

descoberta, no interior do estado de Minas Gerais, em 1909, de uma nova 

tripanossomíase, a doença de Chagas.    

A escolha pelas tripanossomíases humanas justifica-se pelo interesse que 

despertaram entre cientistas portugueses e brasileiros. Em Portugal, país colonizador de 

territórios em África, a doença do sono ocupou um lugar de relevo na agenda científica 

da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, traduzido na quantidade de missões médicas 

enviadas ao continente africano para estudar a doença – das oito missões efetuadas nas 

colônias africanas até 1935, seis delas foram dedicadas à doença do sono: à Ilha do 

Príncipe (1904, 1907 e 1911-1914), a Moçambique (1910 e 1928) e à Guiné (1926). 

(Amaral, 2015) Mas também na proporção de artigos dedicados à tripanossomíase 

africana publicados no periódico oficial da referida escola, os Archivos de Hygiene e 

Pathologia Exoticas.3  

No Brasil, também a doença de Chagas ocupou um lugar de destaque pois 

significou, por um lado, uma importante descoberta científica realizada no país, digna dos 

maiores holofotes, e, por outro, refletiu a pobreza e o abandono de milhares de brasileiros 

nos rincões do país. (Kropf, 2009a) Além de ter contribuído para alavancar a carreira do 

mineiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (1879-1934), que chegou a ser cotado ao 

prêmio Nobel de Medicina. (Stepan, 2001)  

A tese está estruturada em quatro capítulos. O primeiro deles, Diálogos entre 

História e Medicina: a emergência da medicina tropical e o interesse pelas 

tripanossomíases humanas, de caráter introdutório, versa sobre algumas reflexões na 

interface da História com o campo da Saúde Coletiva; apresenta a emergência da 

medicina tropical no final do século XIX, em um contexto histórico marcado pela 

ascensão das teorias microbianas e dos impérios coloniais europeus impostos à África e 

à Ásia; e aborda conhecimentos no início do século XX sobre os tripanossomas e os 

vetores da doença do sono e da doença de Chagas.  

 
3  Entre 1905 e 1926, nos Archivos de Hygiene e Pathologia Exoticas, foram publicados 71 artigos, destes, 

25, ou 35%, versaram sobre a doença do sono, as glossinas e os tripanossomas gambiense e rodhesiense. 

Este cálculo não inclui a edição de 1915, dedicada inteiramente à campanha contra as glossinas na Ilha do 

Príncipe. Ver em Archivos de Hygiene e Pathologia Exoticas, anos de 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1912, 

1913, 1915, 1918 e 1926.  
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O capítulo seguinte, Portugal: a medicina a serviço da colonização, traz as 

contribuições dos médicos para a experiência colonial portuguesa em África, tendo como 

fio condutor a incidência da doença do sono, mas também associa a disseminação dessa 

doença às condições impostas pelo colonialismo português, entre elas o trabalho forçado. 

O capítulo terceiro, Brasil: a doença como o espelho de uma nação, trata dos primeiros 

anos após a descoberta científica de Carlos Chagas, bem como a procura de casos da 

doença e a captura de insetos transmissores do Trypanosoma cruzi em estados da 

federação brasileira, com ênfase para o estado de São Paulo. Esses dois capítulos 

evidenciaram a presença dos médicos em lugares secundarizados e associados ao atraso 

civilizacional: os sertões brasileiros e as colônias portuguesas em África.   

Por fim, o quarto e último capítulo, Encontros e desencontros entre Brasil e 

Portugal na senda das tripanossomíases humanas, escrito a partir dos fios extraídos dos 

capítulos anteriores, versa sobre as ressonâncias mútuas entre as contribuições de 

brasileiros e portugueses no terreno das tripanossomíases humanas, as negociações 

encetadas para a realização de um congresso médico luso-brasileiro e os significados 

atribuídos à medicina tropical nos dois países.  
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Capítulo 1 
 

Diálogos entre História e Medicina: a emergência da medicina tropical e o 

interesse pelas tripanossomíases humanas 
 

 

O advento da medicina tropical, que pode ser descrita como a 

adaptação das regras da “ciência pasteurina” aos climas quentes, 

está estreitamente ligado ao colonialismo, mas não deve ser 

reduzido a ele. (Löwy, 2006) 

 

 

1.1 Breves reflexões teórico-metodológicas   
 

O termo História deriva do grego ιστορία [istori:a] com sentido original de 

“indagação” e, depois, “relato” de acontecimentos passados. (Williams, 2007) O 

historiador, por meio de seu ofício, busca textualizar e reatualizar o passado através de 

uma narrativa rigorosa, coerente e pautada em documentos – compreendidos como 

elementos de validação que devem ser interrogados por um historiador com o propósito 

de neles encontrar informações sobre determinados tempos vividos.4 Como lembrou 

Marc Bloch, as atenções do historiador devem estar centradas nos homens ao longo do 

tempo.  

 

O objetivo da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: os homens. 

[...] são os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será 

apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece 

com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. 

(Bloch, 2001: 54) 

 

Por tratar de seres humanos e, consequentemente, de seus corpos que adoeciam, 

bem como das práticas médicas que desenvolveram, a História, enquanto disciplina 

científica produtora de conhecimentos sobre o viver social, oferece contribuições 

analíticas potencialmente valiosas ao historicizar a dimensão social na determinação dos 

processos patológicos e nas práticas em saúde. (Mota; Schraiber, 2014) Assim, a História 

consolida-se como uma disciplina importante para o diálogo com a Saúde Coletiva.  

Nascida no final dos anos 1970, a Saúde Coletiva estruturou-se como um campo 

interdisciplinar construído pelas contribuições de pesquisadores da Epidemiologia e das 

 
4  Todavia, o documento histórico – como textos escritos, materiais iconográficos e pictográficos, artefatos 

arqueológicos e depoimentos orais – não pode ser compreendido como um simples, inocente e 

despretensioso vestígio ou rastro deixado pelas sociedades do passado. Pelo contrário, os documentos 

expressam intencionalidade e o poder das sociedades passadas sobre a memória e o futuro, pois aquilo 

sobreviveu não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas, sim, aquilo que ficou decidido conservar. 

Neste sentido, a noção de documento assemelha-se a de monumento, caracterizado pelo poder de 

perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas. Ver em: Le Goff, 1990.  
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Ciências Sociais e Humanas, com foco na saúde, como estratégia para ampliar os recursos 

analíticos disponíveis nas ciências naturais, considerando que o processo saúde-doença 

não se restringe ao registro biológico. (Birman, 2005) Se, por um lado, esta multiplicidade 

de contributos disciplinares pode resultar na formação de um campo fragmentado em 

termos epistemológicos, por outro, essa aparente fragilidade torna a Saúde Coletiva um 

terreno aberto à incorporação de propostas analíticas inovadoras. (Schraiber; Osmo, 

2015) A Saúde Coletiva também se constituiu como força político-acadêmica atuante no 

movimento da Reforma Sanitária Brasileira em defesa da democratização do acesso à 

saúde no Brasil, que teve como um de seus principais desdobramentos a criação do 

Sistema Único de Saúde, o SUS, em 1988. (Mota, 2017)  

De acordo com Jairnilson Paim e Naomar de Almeida Filho (1998), o objeto da 

Saúde Coletiva é construído no limite do biológico com o social, a partir da compreensão 

da dimensão social na elaboração dos processos patológicos e na constituição dos serviços 

e das práticas em saúde. No que tange às práticas médicas, os debates travados no campo 

denunciaram a “aura de neutralidade” comumente atribuída à medicina e o caráter quase 

sacerdotal do ofício exercido pelos médicos, para que fossem entendidos como práticas 

sociais, além de técnicas. (Ayres, 2016) Neste sentido, Maria Cecília Donnangelo, autora 

de expressiva contribuição para a Saúde Coletiva brasileira, escreveu:  

 

A medicina, que em uma primeira aproximação pode ser tratada como uma 

prática técnica, isto é, como manipulação de um conjunto de instrumentos 

técnicos e científicos para produzir uma ação transformadora sobre 

determinados objetos – o corpo, o meio físico – responde, enquanto tal, a 

exigências que se definem à margem da própria técnica, no todo organizado 

das práticas sociais determinadas, econômicas, políticas e ideológicas entre as 

quais se inclui. (Donnangelo; Pereira, 2011:29)    
 

Assim como as práticas médicas, as doenças também possuem dimensões sociais 

e o interesse por essa temática cresceu nas últimas décadas entre historiadores, 

antropólogos e sociólogos. Embora a dor, o sofrimento e a morte, relacionados à 

experiência da doença, sejam fenômenos inerentes aos seres humanos e, portanto, 

mantêm existência própria, independente do conhecimento científico, as formas de lidar 

com as doenças não foram idênticas entre as diversas sociedades humanas e tempos 

históricos. (Löwy, 2006) Ao enfatizar a historicidade do construto social em torno das 

doenças, Jacques Le Goff, expoente da terceira geração dos Annales, observou: 
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A doença pertence à História, em primeiro lugar porque não é mais do que uma 

ideia, um certo abstrato numa ‘complexa realidade empírica’, e porque as 

doenças são mortais. Onde estão as febres terçãs e quartãs dos nossos 

antepassados? (Le Goff, 1985: 8) 
 

 

O historiador Charles Rosenberg propôs uma definição para as doenças 

fundamentada na interface do biológico com o social. Pois, segundo o autor, as doenças 

manifestam desdobramentos físicos e psíquicos sobre os corpos adoentados, mas também 

são nomeadas, reconhecidas e despertam múltiplas reações sociais:  

 

Disease is at once a biological event, a generation-specific repertoire of verbal, 

constructs reflecting medicine’s intellectual and institutional history, an aspect 

of and potencial legitimation for public policy, a potentially defining element 

of social role, a sanction for cultural norms, and a structuring element in 

doctor/patient interactions. In some way disease does not exist until we have 

agreed that it does – by perceiving, naming, and responding to it. (Rosenberg, 

1992: 1-2)5    
 

 

As doenças constituem-se, portanto, como fenômenos biossociais, porque a 

nomeação de cada uma delas, como uma entidade nosológica específica, resulta de 

complexos arranjos e processos de negociação entre vários atores sociais e, uma vez 

reconhecidas e diagnosticadas, as doenças motivam ações de saúde pública, muitas das 

quais com profundas consequências sobre a vida social. (Hochman; Armus, 2004) A 

dimensão social também se traduz no medo do aniquilamento físico e moral dos 

indivíduos e da sociedade provocado pela incurabilidade e letalidade de algumas doenças, 

especialmente em contextos epidêmicos, como, por exemplo, a tuberculose e a AIDS, no 

início e no final do século XX, respectivamente (Nascimento, 2005), a gripe espanhola 

entre 1918 e 1920 (Bertolli Filho, 2003; Souza, 2009; Bertucci, 2012; Almeida, 2013) e, 

nos dias que correm, a pandemia de covid-19 (Hartog, 2020; Mota, 2021). No caso das 

duas tripanossomíases humanas aqui estudadas, a doença do sono também integrou o rol 

das patologias que trouxeram pânico à população suscetível às picadas das moscas 

transmissoras da doença:    

 

Sanzalas onde morriam numerosos doentes, eram abandonadas em massa, indo 

os seus habitantes estabelecerem-se em outros locais, transportando na leva 

indivíduos contaminados, nos primeiros períodos da moléstia, os mais 

perigosamente contagiantes. (Arquivo Histórico Ultramarino. Mora, 1934:2) 

 
5  A doença é ao mesmo tempo um acontecimento biológico, um repertório de construções verbais que 

refletem a história intelectual e institucional da medicina em uma dada geração, um aspecto da política e 

uma legitimação desta política, uma entidade que potencialmente define um papel social, um componente 

das normas culturais e um elemento que estrutura as relações médico-paciente. De alguma forma, a doença 

não existe até que concordemos que ela existe – percebendo, nomeando e respondendo a ela. (Tradução 

livre) 
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O componente social nas doenças também se manifesta na deterioração das 

condições de vida, sobretudo a pobreza e a miséria, que geram terrenos favoráveis ao 

surgimento ou ao ressurgimento de determinadas enfermidades. (Ferro, 1998) Fenômeno 

bastante visível com relação às doenças endêmicas nas regiões tropicais, hoje conhecidas 

como doenças negligenciadas, cujas condições de transmissibilidade estão associadas à 

pobreza, à precariedade no acesso ao saneamento básico e à coleta de lixo. A correlação 

entre essas doenças e a pobreza pode ser rastreada historicamente e reflete as 

permanências e rupturas que permeiam o tempo histórico. Desse modo, as 

tripanossomíases humanas servem como fio condutor de um olhar sobre as assimetrias 

sociais, as precariedades dos serviços de saúde e a ausência do Estado. Na doença de 

Chagas, por exemplo, a associação entre os moradores das paupérrimas casas de pau-a-

pique, infestadas de barbeiros, com os doentes infectados pelo Trypanosoma cruzi era 

traçada no início do século XX, nos seguintes termos:  

 

Os fazendeiros mais ou menos abastados d’essa região, cujas casas são caiadas, 

illuminadas e arejadas, escapam com as familias á doença, porque nas suas 

casas não se encontram o “barbeiro”, a não ser nas dependencias (gallinheiros 

e chiqueiros, em geral cobertos de palha ou de buriry, com cercas de taipa, ou 

de taboca); ao passo que os empregados de campo, morando em cafúas escuras 

de taipa, são infectados, e as cafúas inçadas de barbeiros.  

Essas cafúas compõem-se, em geral, de dois compartimentos: um que se 

communica com o exterior por suas portas, uma na frente, outra no fundo, e 

um outro em communicação com o primeiro, sem janella, onde dorme toda a 

família. (Penna, 1923: 245)   

    

Essas reflexões, conjugadas com algumas discussões teóricas sobre a circulação 

de saberes e práticas em escala transnacional, representam importantes pontos de partida 

para o desenvolvimento desta tese. Publicado em 1967, o artigo de George Basalla, The 

spread of Western Science, expôs uma visão, em voga nos anos 1960 e 1970, de 

transferência unidirecional de técnicas e saberes científicos do centro para a periferia e a 

noção de ciência moderna como um produto da civilização europeia ocidental.  

Nas últimas décadas, novos horizontes analíticos vieram a problematizar essa 

interpretação histórica ao constatarem os processos de configuração e reconfiguração da 

produção do conhecimento científico em uma perspectiva de interação global. O que 

contribuiu para relativizar os conceitos binários de centro/periferia, em que o centro 

simbolizava os elementos do progresso, da superioridade e da produção de ciência, 

enquanto a periferia6 era rebaixada à categoria de polo receptor e reprodutor passivo do 

 
6  Ao estudar a história das pesquisas biomédicas no Peru entre 1890 e 1950, Marcos Cueto procurou 

diferenciar “ciência periférica” de “ciência na periferia”. Segundo Cueto, a expressão “ciência periférica” 
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conhecimento científico. Entre tais pesquisas, destaca-se as contribuições de Kapil Raj 

que, ao estudar as relações de seu país natal, a Índia, com a Inglaterra, França e Portugal 

entre os séculos XVII e XX, concebeu o conceito de circulação como um “conhecimento 

em trânsito” para refutar o postulado da ciência moderna como um produto da civilização 

europeia. A proposta apresentada por Raj consiste em encarar a circulação como um 

processo dinâmico, pautado nas transformações e reconfigurações que os deslocamentos 

geográficos e sociais podem gerar nos conhecimentos e nas práticas, apontando para a 

possibilidade de estes retornarem transformados ao local em que foram inicialmente 

produzidos. (Raj, 2013) 

No entanto, circulação não significa o mesmo que fluidez, ou seja, as informações 

não se movimentaram necessariamente de forma suave por redes, canais ou mesmo dentro 

de um circuito fechado. Tampouco refletiram relações baseadas em um intercâmbio quase 

natural entre cientistas espalhados ao redor mundo que trocavam informações de forma 

despretensiosa com o único intuito de promover o progresso científico em escala global. 

Pelo contrário, a ideia de circulação remete a negociações, interações complexas e 

relações assimétricas de poder, na acepção de Fa-ti Fan:  

 

The image of circulation tends to impose too much unity, uniformity, and 

directionality on what was complex, multidirectional, and messy. It also tends 

to substitute a general metaphor for a careful examination of what actually 

happened. There are risks in accepting the metaphor too readily. For instance, 

the image of smooth circulation probably doesn’t encourage a critical analysis 

of, say, power relations in science. (Fan, 2012: 252)7   

 
 

Com efeito, Kostas Gavroglu et al. (2008) ressaltaram que as noções de 

“transmissão”, “disseminação” e “transferência” reforçam o sentido de linearidade na 

produção do conhecimento científico, em que ideias e técnicas seriam formuladas e 

validadas em seus respectivos centros produtores e, a seguir, exportadas ao resto do 

mundo. Em substituição ao emprego destes termos, sugerem a noção de apropriação, isto 

é, a repercussão dos conhecimentos científicos sob o ponto de vista dos receptores:  

 

 
conota um sentido de marginalidade, em relação ao sistema internacional de conhecimento, à produção 

científica desenvolvida em países considerados cientificamente atrasados, como o caso das repúblicas na 

América Latina. A expressão “ciência na periferia”, por outro lado, ressalta que o trabalho científico nestes 

países deve ser compreendido como parte de suas culturas e de suas interações com a ciência internacional. 

Ver em: Cueto, 1989. 
7 A imagem de circulação tende a impor muita unidade, uniformidade e direcionalidade ao que era 

complexo, multidirecional e confuso. Também tende a substituir o exame cuidadoso do que realmente 

aconteceu por uma metáfora geral. Há riscos em aceitar a metáfora tão prontamente. Por exemplo, a imagem 

de circulação uniforme provavelmente não incentiva uma análise crítica de, digamos, relações de poder na 

ciência. (Tradução livre) 



19 
 

[...] that ideas and techniques are, more often than not, transformed in 

unexpected and sometimes starling ways when introduced in a different social 

and educational context. This is the reason why we prefer to reorient the 

discussion of all the issues related to the transmission of ideas and techniques 

from the centres to the European periphery in terms of their appropriation by 

the multifarious cultural traditions of a specific local site during a particular 

period of its history through the conscious strategies devised by local scholars. 

(Gavroglu et al. 2008: 159)8  
 
 

Pensar a circulação do conhecimento científico na chave da apropriação e, 

portanto, moldada de alguma maneira às particularidades das sociedades receptoras, ao 

invés de pensar em conhecimentos prontos que atravessaram oceanos para que fossem 

simplesmente reproduzidos na íntegra por agentes locais, complexifica e fornece um 

valioso instrumental teórico à temática desta tese: discorrer sobre o contato médico-

científico entre Brasil e Portugal tendo como fio condutor as tripanossomíases humanas, 

especificamente as ressonâncias no Brasil das pesquisas europeias sobre a doença do 

sono, a tripanossomíase africana, com ênfase nas contribuições portuguesas nesse terreno, 

e as repercussões em Portugal da descoberta científica de uma nova tripanossomíase 

humana pelo cientista brasileiro Carlos Chagas.  

Para atingir esse intento, em termos metodológicos, consultei um conjunto 

diversificado de fontes 9 e composto por aproximadamente 6.420 páginas distribuídas 

entre atas de associações médicas, artigos jornalísticos, teses inaugurais de medicina, 

artigos publicados em periódicos científicos, correspondências, relatórios institucionais e 

boletins sanitários, todos produzidos entre 1901 e 1924. Esse material foi perscrutado em 

22 locais de pesquisa entre arquivos históricos e bibliotecas públicas no Brasil e em 

Portugal.10 Se tais documentos, especialmente os artigos científicos, serviram como 

 
8 [...] que ideias e técnicas são, na maioria das vezes, transformadas de maneiras inesperadas e às vezes 

estonteantes quando introduzidas em um contexto social e educacional diferente. Por isso, preferimos 

reorientar a discussão de todas as questões relacionadas com a transmissão de ideias e técnicas dos centros 

para a periferia europeia em termos da sua apropriação pelas múltiplas tradições culturais de um 

determinado local durante um determinado período de sua história por meio de estratégias conscientes 

elaboradas por estudiosos locais. (Tradução livre) 
9  Optei por manter a grafia original de todos os trechos extraídos da documentação consultada e citados ao 

longo deste estudo. 
10  No Brasil foram consultados documentos em 13 instituições: Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva 

Lacaz” da FMUSP, Núcleo de Documentação do Instituto Butantan, Arquivo Público do Estado de São 

Paulo, Biblioteca da FMUSP, Biblioteca da FSP/USP, Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, Biblioteca 

‘Dr. Murilo Pacca de Azevedo’ do Instituto Pasteur de São Paulo, Biblioteca Municipal Mário de Andrade, 

Biblioteca da Casa de Portugal de São Paulo, Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca 

Nacional no Rio de Janeiro, Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) 

e Biblioteca Gonçalo Moniz da Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA). Em Portugal foram consultados 

documentos históricos em 9 instituições: Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo Histórico da Marinha, 

Arquivo Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Biblioteca do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical de Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca das Ciências da Saúde da 

Universidade de Coimbra, Biblioteca do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
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instrumentos de legitimação e difusão de saberes médicos, também evidenciaram e 

registraram as recepções da “ciência que se desloca”, particularmente através das notas e 

artigos publicados na grande imprensa e nos debates promovidos no seio das associações 

médicas dos dois países, como a Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e a Academia 

Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro.   

 

1.2 Uma medicina para os “impérios tropicais” 

 

 

O historiador britânico Eric Hobsbawm chamou de Era dos Impérios o período 

compreendido entre os anos de 1875 e 1914, momento no qual desenvolveu-se um novo 

imperialismo, fruto de uma era de concorrência entre economias capitalistas rivais, 

intensificada pela busca por mercados e matérias primas industriais. 

 

Pois a sua civilização precisava agora do exótico. O desenvolvimento 

tecnológico agora dependia de matérias-primas que, devido ao clima ou ao 

acaso geológico, seriam encontradas exclusiva ou profusamente em lugares 

remotos. O motor de combustão interna, criação típica do período que nos 

ocupa, dependia do petróleo e da borracha. O petróleo ainda vinha 

predominantemente dos EUA e da Europa (da Rússia e, muito atrás, da 

Romênia) mas os campos petrolíferos do Oriente Médio já eram objeto de 

intenso confronto e conchavo diplomático. A borracha era um produto 

exclusivamente tropical, extraída com uma exploração atroz de nativos das 

florestas equatoriais do Congo e da Amazônia. [...] O estanho provinha da Ásia 

e da América do Sul. Os metais não-ferrosos, que anteriormente eram 

irrelevantes, tornaram-se essenciais para as ligas de aço exigidas pela 

tecnologia da alta velocidade. [...] As novas indústrias elétrica e de motores 

precisavam muito de um dos metais mais antigos, o cobre. Suas principais 

reservas, e, por conseguinte, seus principais produtores, estavam no que no 

final do século XX chamaria de Terceiro Mundo: Chile, Peru, Zaire, Zâmbia. 

(Hobsbawn, 2003: 96-97) 
  
   

No transcurso dos anos de 1880 a 1914, a África foi quase inteiramente repartida 

entre britânicos, franceses, portugueses, alemães, belgas, italianos e espanhóis; as ilhas 

do Pacífico foram divididas, em sua totalidade, entre britânicos, franceses, alemães, 

estadunidenses e japoneses; e, no continente asiático, a Índia, a Indochina e a Indonésia 

eram controladas diretamente por poderes europeus, além de Estados como a Pérsia e a 

China que ficaram subordinados à influência europeia. (Pistone, 1998) 

Entre os países metropolitanos, o vitoriano Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda, cuja supremacia econômica dependia do acesso aos mercados ultramarinos e das 

fontes de matéria prima, controlava o maior império colonial, que, no ano de 1900, 

 
de Lisboa, Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa e a Biblioteca da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa. 
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estendia-se por 28.730.000 Km², cerca de um quarto da superfície terrestre, incluindo – 

entre colônias, domínios e protetorados – territórios como Canadá, Gana, Nigéria, 

Uganda, Egito, Índia, Austrália, Nova Zelândia e remotas ilhas do Pacífico como Fiji e 

Tonga. (Hobsbawn, 2003)  

 

 
Fonte: Mapa adaptado a partir do original disponível em Winkleman, 1993. 

 

Mapa 1 – Os principais domínios coloniais do mundo em 1914 

 

A expansão europeia foi direcionada especialmente para as áreas tropicais do 

globo terrestre, compreendidas entre os trópicos de capricórnio e de câncer, e o 

conhecimento das doenças que grassavam nessas regiões foi encarado como um elemento 

fundamental para o exercício do domínio colonial. Neste sentido, vozes na Europa 

propunham a instauração de um ensino vocacionado às doenças tropicais e direcionado 

aos médicos que exerceriam o seu ofício nas marinhas ou nas possessões coloniais 

europeias estabelecidas no Caribe, na África, na Ásia e na Oceania. Entre essas vozes, 

destacou-se a de Patrick Manson (1844-1922), médico escocês mobilizado para a China 

e notabilizado por ter estabelecido uma correlação entre as picadas do mosquito Culex 

fatigans e a disseminação da elefantíase ou filariose. (Worboys, 1976) Em 1897, ao 

discursar para os estudantes do St. George’s Hospital, Manson defendeu que a 

continuidade da hegemonia imperial britânica passava, também, pela familiaridade dos 

médicos formados no país com as doenças tropicais, nesses termos:  
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This being so, the first remark I would make is, that the systematic teaching of 

tropical medicine, ere (sic) many years are over, will be universal in our 

medical schools. Those who can read the signs of the times and who are best 

able to judge regard this as inevitable. Why? Because our country is the centre 

of a great and growing tropical empire; and, second, because tropical diseases 

in many respects is widely different from the diseases of temperate climates, 

which, practically are the only diseases about which at present the students 

receives instruction. There are dozens of diseases more or less special to the 

tropics – diseases which demand special knowledge for their diagnosis and 

successful treatment. Rather over a fifth part of the medical graduates of Great 

Britain and Ireland practise in warm climates or, being in the army or navy, 

may be called upon at any time to do so. Surely if tropical practice is so 

different from practice here it is highly desirable that this vast army of medical 

men should be properly equipped for their special work. (Manson, 1897:842-

843)11  
 

 

Em abril de 1899, cerca de dois anos após o discurso de Manson, uma escola de 

medicina tropical foi aberta na cidade portuária de Liverpool, apoiada financeiramente 

por empresários liderados por Alfred Lee Jones e interessados nas rotas comerciais que 

ligavam a Inglaterra ao Caribe, à África ocidental e à América Latina. Seis meses depois 

da criação de Liverpool School of Tropical Medicine, em outubro de 1899, com o apoio 

do Secretário de Estado para as Colônias, Joseph Chamberlain, Patrick Manson esteve à 

frente da recém-fundada London School of Tropical Medicine. (Wilkinson, 1998) 

 Seguindo o exemplo dos britânicos, outras escolas de medicina tropical foram 

criadas nos demais países europeus possuidores de colônias na África e Ásia: os alemães 

instituíram em Hamburgo o Institut für Schiffs-und Tropenkrankheite em 1901; os 

portugueses fundaram a Escola de Medicina Tropical de Lisboa em 1902; os belgas 

criaram o Institut de Médecine Tropicale, em Bruxelas, no ano de 1906, e os neerlandeses 

o Koloniaal Instituut em 1910, sediado na cidade de Amsterdã. (Amaral, 2008)  

Os franceses, detentores do segundo maior império colonial, através do Institut 

Pasteur de Paris, fundado em 1888, chegaram a enviar expedições científicas à China, ao 

Brasil e às colônias francesas em África a fim de estudarem doenças como a peste 

bubônica, a febre amarela e a malária. A partir dos anos 1890, foram criadas filiais do 

 
11 Assim sendo, a primeira observação que faço é que o ensino sistemático da medicina tropical, antes que 

muitos anos se passem, será universal em nossas escolas médicas. Aqueles que conseguem ler os sinais dos 

tempos e são mais capazes de julgar consideram isso inevitável. Por quê? Porque nosso país é o centro de 

um grande e crescente império tropical; e, segundo, porque as doenças tropicais em muitos aspectos são 

muito diferentes das doenças de climas temperados, que, praticamente, são as únicas doenças sobre as quais 

atualmente os alunos recebem instrução. São dezenas de doenças mais ou menos específicas dos trópicos – 

doenças que exigem conhecimentos especiais para o seu diagnóstico e tratamento com sucesso. Mais de 

um quinto dos médicos graduados da Grã-Bretanha e Irlanda praticam nos climas quentes ou, estando no 

Exército ou na Marinha, podem ser chamados a qualquer momento para fazê-lo. Certamente, se a prática 

tropical é tão diferente da prática aqui, é altamente desejável que este vasto exército de médicos seja 

devidamente equipado para seu trabalho especial. (Tradução livre) 
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instituto parisiense em localidades sujeitas ao domínio colonial francês como Saigon, 

Brazzaville e Argel – eram os chamados Instituts Pasteur de la France d’Outre-Mer – 

para que pesquisassem as enfermidades locais e formassem bacteriologistas autóctones 

alinhados com os modelos de pesquisa e produção desenvolvidos na França. No entanto, 

outras instituições sediadas naquele país, e independentes do Institut Pasteur, 

interessaram-se pelas doenças tropicais, como a Faculdade de Medicina de Paris, que 

mantinha desde 1897 o ensino de parasitologia, e o Institut de Médecine Coloniale, criado 

em 1902 na capital francesa e vocacionado para o ensino específico da medicina tropical. 

(Caponi; Opinel, 2017) 

A partir de uma análise transversal sobre o interesse europeu nas doenças tropicais 

na virada para o século XX, o estudo de Deborah Neill (2012) apontou que a crescente 

rivalidade entre as principais potências coloniais da Europa, no contexto histórico que 

antecedeu à Grande Guerra de 1914-1918, não impediu a constituição de redes 

transnacionais para a circulação de saberes relacionados à medicina tropical. Tais redes 

foram tecidas através do intercâmbio entre cientistas europeus promovido pelas 

sociedades de medicina, pela circulação de publicações científicas e pela realização de 

congressos internacionais de medicina sediados em Madri (1903), Lisboa (1906), 

Budapeste (1909) e Londres (1913).   

Os trópicos e seus males não despertaram apenas o interesse dos poderes coloniais 

europeus, também os Estados Unidos da América, potência em franca ascensão nos 

primórdios do século XX, enviaram seus médicos para estudar e organizar ações de 

combate às doenças tropicais que incidiam sobre os territórios do continente americano 

sensíveis aos interesses de Washington: foi o caso dos trabalhos da Comissão Reed em 

Cuba contra a febre amarela em 1900 e dos esforços para combater a malária que 

dizimava a força de trabalho mobilizada para a construção de um canal transoceânico no 

coração da floresta tropical úmida do Panamá entre 1904 e 1914. (Sutter, 2005)  

Mas, o que eram as doenças tropicais? Sem romper totalmente com as teorias que 

o precederam sobre a influência climática na disseminação das doenças nos trópicos,12 

Patrick Manson escreveu na introdução de seu livro – Tropical diseases. A manual of the 

diseases of warm climates – o que entendia como doenças tropicais, título que, segundo 

 
12 No século XVIII nasceu a geografia médica, como consequência direta da expansão mercantil europeia 

pela América do Norte e pelas regiões tropicais. Seus princípios buscaram localizar geograficamente as 

diferentes doenças que atingiam os homens e incidiram na noção de que o clima quente e úmido, nas regiões 

intertropicais, exercia um efeito, em geral, deletério sobre os organismos humanos e sobre a gênese das 

doenças naquelas localidades. Ver em: Edler, 2011.  
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ele, seria mais “conveniente” do que “preciso”: “I wish to indicate diseases occurring 

only, or which from one circumstance or another are specially prevalent, in warm 

climates.”13 (Manson, 1914: XVII)  Apesar do médico escocês reconhecer, em 

consonância às contribuições de Louis Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910), 

que grande parte das doenças, as tropicais inclusive, eram causadas, direta ou 

indiretamente, por microrganismos, alguns patógenos, entre os quais o Ancylostoma 

duodenale, agente etiológico da ancilostomíase, passavam parte de suas vidas como 

organismos livres no mundo exterior antes de reinfectarem o homem e, para que 

sobrevivessem nessa fase, dependiam de temperaturas relativamente elevadas. A 

transmissão de outras doenças, como a malária e a filariose, entretanto, carecia de um 

“terceiro animal” que agiria como vetor para a propagação dessas enfermidades. Nestes 

casos, a disseminação geográfica da doença coincidiria com a distribuição geográfica de 

seu agente transmissor, que em geral eram insetos sugadores de sangue, como admitiu 

Manson: 

 

Thus the geographical range of malaria and of filariasis is determined by that 

of certain species of mosquito which ingest and act as alternative hosts to the 

respective germs, and, so to speak, prepare them for entrance into their human 

host. The distribution of a large number of animal parasitic diseases depends 

in this way on the distribution of these alternative hosts. When this animal 

happens to be a tropical species, the disease it subtends, so to speak, is, in 

natural conditions, necessarily tropical also. (Manson, 1914: XIX) 14  

 
 

Assim, para o Manson, o clima tórrido dos trópicos não seria, por si, o fator para 

a disseminação de doenças, mas, influiria sobre o desenvolvimento da fauna parasitária e 

da fauna entomológica que causavam e transmitiam as doenças tropicais. A obra Tropical 

diseases, publicada originalmente em 1898, foi sucessivamente reeditada e tornou-se uma 

referência incontornável àqueles que se dedicassem ao estudo das doenças tropicais. A 

quinta edição, lançada em 1914 e aqui consultada, pormenorizava os aspectos etiológicos, 

clínicos e epidemiológicos, em suas 937 páginas, de enfermidades como a malária, a 

filariose, a febre amarela, as leishmanioses, a dengue, a doença do sono, a oncocercose e 

também enfermidades relacionadas com importantes contribuições científicas 

 
13 Desejo indicar doenças que ocorrem apenas, ou que de uma circunstância ou outra são especialmente 

prevalentes em climas quentes. (Tradução livre) 
14 Assim, a distribuição geográfica da malária e da filariose é determinada pela de certas espécies de 

mosquitos que ingerem e atuam como hospedeiros alternativos para os respectivos germes e, por assim 

dizer, os preparam para a entrada em seu hospedeiro humano. A distribuição de um grande número de 

doenças parasitárias de animais depende, dessa forma, da distribuição desses hospedeiros alternativos. 

Quando esse animal passa a ser uma espécie tropical, a doença que ele subtende, por assim dizer, é, em 

condições naturais, necessariamente tropical também. (Tradução livre) 
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provenientes da América Latina, como a doença de Carrión, cujo conhecimento foi 

considerado um êxito da medicina peruana,15 e a doença de Chagas, descoberta no Brasil 

em 1909. O manual também incluía doenças cosmopolitas, como o beribéri, a peste 

bubônica e a lepra, isto porque, de acordo com Manson estas enfermidades estavam, 

naquele momento, confinadas às regiões tropicais do globo em virtude de suas precárias 

condições sociais e sanitárias. (Manson, 1914)  

O historiador britânico David Arnold (1996) destacou que a noção europeia de 

“trópicos” ultrapassou o significado meramente geográfico e tangenciou o âmbito da 

alteridade, ou seja, chamar uma parte do globo de “trópicos” foi uma maneira de definir 

realidades culturais, políticas e ambientais distintas da Europa e de outras regiões 

temperadas. E as doenças constituíram um elemento importante para forjar as lentes 

europeias sobre os trópicos. Assim, Nancy Stepan (2001), ao analisar fotografias tiradas 

nas ilhas Samoa de corpos humanos deformados pela elefantíase e veiculadas nas páginas 

de Tropical diseases, salientou os efeitos perturbadores provocados nos leitores pela 

visualização de partes do corpo humano – como testículos, seios, braços e pernas – 

exageradamente inchados como desdobramento de uma doença que foi apresentada como 

uma imagem icônica dos trópicos doentes. 

 

1.3       A doença do sono e a doença de Chagas, duas doenças vetoriais  

  
 

Nos primeiros anos do século XX, os médicos começaram a escrever sobre a 

presença de tripanossomas no sangue humano. O primeiro caso foi reportado por médicos 

britânicos a partir de um doente identificado em 1901 no Gâmbia. Como o paciente 

apresentava-se febril, a enfermidade foi batizada como febre dos tripanossomas. No 

entanto, três anos depois, a febre dos tripanossomas foi correlacionada com a doença do 

sono. (Busvine, 1993) 

Em 1908 era possível adquirir em Luanda, pelo preço de 500 réis, o Guia Medico 

para o colono de Angola. O manual, organizado pelo Governo Geral de Angola, continha 

informações gerais sobre as doenças mais comuns na maior colônia portuguesa e 

instruções para que os colonos recém-chegados as evitassem. Sobre a doença do sono, os 

três estágios que acometiam os doentes foram destacados no Guia Medico:   

 
 

 
15  Sobre a doença de Carrión conferir os trabalhos de Cueto, 1996a e Sugizaki, 2011.  
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Esta doença tem tres períodos:  

O primeiro vae até ao principio da somnolencia e no seu decurso póde até haver 

insomnias e na verdade não raras vezes os doentes se queixam d’isso.  

O segundo principia com a somnolencia, a accentuação da fraqueza geral e vae 

até que a somnolencia e a prostração, as tremuras e a fraqueza inhibam o 

individuo de sahir da cama, começando então o terceiro período que vae até ao 

côma e á morte. (Governo Geral de Angola, 1908: 96-97) 
  
 

Os períodos da doença coincidiam com o ciclo de vida do Trypanosoma 

gambiense no organismo humano: inchaço dos gânglios cervicais, febre e sonolência, 

quando o parasito invadia a corrente sanguínea e linfática; intensificação da sonolência 

com a multiplicação do tripanossoma no Sistema Nervoso Central através do líquido 

cefalorraquidiano; e, por fim, com a inflamação das meninges cerebrais, os doentes 

faleciam após um estado de coma, emagrecidos, e com escaras de decúbito em seus 

corpos. (Amaral, 2012) 

A invencível sonolência conferia à doença um quadro de verdadeiro horror ao 

transformar suas vítimas em “mortos-vivos” que adormeciam no curso de suas atividades 

mais triviais, como no meio de uma conversa ou durante as refeições, ainda com a comida 

na boca e sem completar a mastigação. A doença não tinha cura e condenava os doentes 

a uma vida de total fragilidade antes da morte, como ilustrou o texto a seguir, extraído da 

revista Portugal em África:  

 

Não é raro vêr uma caravana de formigas abaterem-se durante a noite sobre 

esses cadáveres vivos, e, com as mandíbulas aceradas, cavarem fundos sulcos 

nas carnes do moribundo. A victima impotente nem sequer bole.  

Isso sem fallar dos ratos e de outros animaes que tomam á sua conta os 

membros inferiores. (Portugal em África, 1910: 239)  

 
 

 
Fonte: Bettencourt et al, 1902: 70. 

 

Figura 1 – Doente acamado com a doença do sono em Luanda, 1901 
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As fotografias tiradas dos doentes exerceram um efeito potencializador nas 

descrições textuais sobre os sintomas da tripanossomíase africana e explicitaram a 

gravidade da doença. Com relação à tripanossomíase descrita por Carlos Chagas a partir 

de 1909, a historiadora Simone Kropf (2009a) destacou a produção de imagens 

perturbadoras que conferiram dramaticidade à doença: como jovens que apresentavam 

dificuldades motoras e rigidez nos membros inferiores, dificultando o andar e 

impossibilitando que permanecessem em pé, e doentes desfigurados pelo 

hipertireoidismo, o bócio protuberante, considerado na época como o sinal clínico da 

tripanossomíase americana.  

 

            
Fonte: Chagas, 1912a: 47 e Penna, 1923: 292. 

 

Figura 2 – Doente com a forma nervosa da doença de Chagas e doentes com bócio 

pronunciado 
 

 

Apesar de suas diferenças, as duas tripanossomíases eram tratadas no mesmo 

capítulo, ou em capítulos subsequentes, nos manuais de medicina tropical e de 

parasitologia publicados na Europa por autores de reputação internacional. Porém, 

predominou o interesse pela doença do sono, refletindo as preocupações coloniais 

europeias, em detrimento de uma doença recém-descoberta em um país soberano na 

América Latina. Mesmo na edição de Précis de parasitologie (1922) de Émile Brumpt, 

considerado um dos principais nomes da medicina europeia a estudar a doença de Chagas, 

(Gachelin; Opinel, 2009) esse predomínio manteve-se, conforme discriminado na tabela 

a seguir:  
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Tabela 1– Relação de páginas dedicadas à doença do sono e à doença de Chagas por 

publicação consultada  

 
Título da obra Autores Número de páginas 

para a doença do sono 

Número de páginas para 

a doença de Chagas 

Trypanosomes et 

trypanosomiases 

Laveran e Mesnil 122 15 

Some minute animal 

parasite 

Fantham e Porter 22 3 

Précis de parasitologie 

humaine 

Verdun 11 1 

Tropical diseases Manson 34 4 

Manual of Tropical 

Medicine 

Castellani e 

Chalmers 

22 6 

Précis de Parasitologie Brumpt 16 11 

Fonte: Laveran; Mesnil, 1912; Verdun, 1913; Fantham; Porter, 1914; Manson, 1914; Castellani; Chalmers, 

1919; Brumpt, 1922.  
 

As duas doenças eram provocadas por espécies diferentes de tripanossomas – 

termo derivado do grego  [tripa:ni], traduzido como “pua” ou “broca”, e  

[so:ma], que significa “corpo”. Esse nome foi dado devido ao corpo esguio e em formato 

de fuso que esses parasitos muitas vezes assumiam. (Brumpt, 1922) Em 1904, o 

naturalista português Bethencourt Ferreira apresentou a seguinte definição desses 

microrganismos:   

 

Genericamente podem descrever-se do modo seguinte: seres unicellulares, de 

forma achatada, em fita, providos de um nucleo grande, sem vacuolo central, 

movendo-se com o auxilio de um filamento ou flagellum.  

Este não faz cauda ao corpo cellular; acompanha este, ao que parece, ligado 

por uma tenuissima membrana ondulante. Tem 10 a 60 µ de comprimento e 1 

a 12 de largura. (Ferreira, 1904: 209) 
   

 

 

Fonte: Adaptado de Manson, 1914: 155. 

 

Figura 3 – Esquema de um tripanossoma 

 

 



29 
 

O gênero Trypanosoma pertencia à família Trypanosomatidӕ, composta também 

por outros gêneros de flagelados: Leptomanas, Crithidia, Herpetomonas e Leishmania. 

(Wenyon, 1926) A integrar este último gênero, estavam as espécies Leishmania tropica 

e Leishmania donovani, correlacionadas, no início do século XX, à etiologia do botão do 

Oriente (leishmaniose cutânea) e do calazar (leishmaniose visceral), respectivamente. 

(Killick-Kendrick, 2010; Dutta, 2009) Todavia, as leishmanioses despertaram um intenso 

debate científico, pois os dois agentes patogênicos eram morfologicamente 

indistinguíveis, mas as doenças a eles associadas eram completamente diferentes. 

(Benchimol; Jogas Junior, 2020) 

A forma dos tripanossomas poderia ser visualizada, sob as lentes de um 

microscópio, utilizando como recurso complexas técnicas de fixação e de coloração.16 

Ademais, os termos científicos empregados às estruturas presentes nos corpos desses 

protozoários17 – como o blefaroplasto, de onde partia o flagelo que estava unido ao corpo 

por uma membrana ondulante – e a forma incomum desses microrganismos causavam 

certa estranheza ao público leigo interessado na sua compreensão e, na medida em que as 

tripanossomíases humanas ganhavam alguma projeção, os jornais procuraram “traduzir” 

o jargão científico utilizado nas descrições dos tripanossomas por temos mais acessíveis 

a fim de responder a pergunta: afinal, o que é um tripanossoma?  

 

O microbio da molestia de Chagas, visto em um forte augmento, tem o aspecto 

duma especie de pequenissimo peixe que tivesse a cabeça grossa e redonda, 

um tumor no abdomen e a cauda mobilissima. Em linguagem scientifica, a 

cabeça chama-se "blefaroplasto", o tumor "nucleo" e a cauda "flagellum".  

(O Paiz, 1924, nov. 17 e 18: 2) 
 

 

Inicialmente tais protozoários foram objeto de interesse da história natural, tendo 

sido descritos em 1841 no sangue de uma truta por Gustav Valentin e, dois anos mais 

tarde, David Gruby propôs o nome Trypanosoma aos flagelados que identificou no 

 
16 Fixação e coloração eram dois procedimentos indispensáveis ao trabalho nos laboratórios e fundamentais 

na observação de agentes microscópicos. A fixação consistia em técnicas para fixar, entre a lâmina e a 

lamínula, as amostras que seriam observadas sob as lentes de um microscópio, em geral, recorria-se a 

alguma fonte de calor para obter este resultado. A coloração abarcava técnicas que permitiam corar e 

distinguir as formas dos microrganismos observados. Um método de coloração bastante utilizado pelos 

cientistas no início do século XX, para a observação de hematozoários, foi desenvolvido pelo químico 

alemão Gustav Giemsa e incluía compostos químicos como o azul de metileno e a eosina. Ver em: Laveran; 

Mesnil, 1912.   
17  De acordo com a obra Protozoology. A manual for medical men, veterinarians and zoologists, escrita 

por Charles Morley Wenyon, protozoologista da London School of Tropical Medicine, protozoários são 

animais unicelulares, microscópicos e divididos em dois subfilos: Plasmodroma, que incluía formas que se 

locomoviam por pseudópodes ou flagelos, como os tripanossomas, e Ciliophora, que compreendiam os 

protozoários que dependiam de numerosos cílios para a sua locomoção. Ver em: Wenyon, 1926.   
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sangue de uma rã. Em 1878, o britânico Timothy Lewis descreveu um novo parasito no 

sangue de ratos, o Trypanosoma lewisi. No final do século XIX, os tripanossomas foram 

identificados como agentes causadores de importantes epizootias que acometiam o gado: 

em 1880, Griffith Evans atribuiu ao Trypanosoma evansi a gênese da surra, uma doença 

que atingia equinos, bovídeos e camelídeos na Ásia. Na década seguinte, David Bruce 

(1855-1931) integrou a temida nagana, que dizimava o gado no continente africano, no 

rol das patologias provocadas por tripanossomas. Essas doenças significaram importantes 

obstáculos à expansão colonial, pois os animais domésticos eram imprescindíveis para a 

agricultura e para fins militares. (Delaporte, 2003) 

Portanto, décadas antes da verificação de espécies de tripanossomas patogênicas 

ao homem, tais parasitos já haviam sido reportados no sangue de peixes, anfíbios e 

mamíferos. Cientistas portugueses e brasileiros também publicaram estudos sobre 

tripanossomas em animais domésticos e selvagens: em 1905, Annibal Bettencourt (1868-

1930) e Carlos França (1877-1926) identificaram um tripanossoma nos texugos de 

Portugal, o Trypanosoma pestanai, dois anos mais tarde, Mark Athias (1875-1946) e 

Carlos França publicaram um estudo sobre os flagelados encontrados em rãs. (Mira, 

1915) Em São Paulo, no Instituto Butantan, Vital Brazil (1865-1950) confirmou a 

existência do mal das cadeiras, doença provocada no gado pelo Trypanosoma equinum, 

no estado de São Paulo a partir do exame de um muar procedente de uma chácara em 

Osasco, nas proximidades da capital paulista. (Brazil, 1909)  

Com relação às tripanossomíases humanas, tanto os brasileiros quanto os 

portugueses produziram importantes contributos, embora tivessem recebido visibilidades 

absolutamente distintas nos manuais de medicina tropical e de parasitologia aqui 

consultados, editados em Paris e em Londres. Através deles, a doença de Chagas foi 

encarada como um sinônimo de Brasil – não apenas por ter sido descoberta no país por 

um cientista brasileiro, mas também porque a maioria dos doentes, então verificados, 

residia no Brasil, apesar de outros países latino-americanos como El Salvador (em 1913), 

Venezuela e Peru (ambos em 1919) terem reportado em seus territórios casos da doença. 

(Brumpt, 1922) Em contrapartida, a doença do sono, disseminada nas colônias europeias 

da África subsaariana – do Senegal até Angola, passando pelas bacias dos Rios Congo e 

Níger –, era tratada como um problema que parecia interessar essencialmente os ingleses, 

os franceses e os belgas. Nesta perspectiva, as contribuições portuguesas foram 

frequentemente ofuscadas, salvo pequenas menções às pesquisas de Ayres Kopke (1866-

1947) com o meta-arsênico-anilina ou atoxil em doentes do sono. Nem mesmo Aldo 



31 
 

Castellani, ao narrar a história da produção dos conhecimentos que compuseram o 

entendimento sobre a doença do sono, referenciou a controvérsia que teve com os 

bacteriologistas portugueses entre 1902 e 1903 sobre a etiologia da doença. (Castellani; 

Chalmers, 1919) 

 

 
Fonte: Mapa adaptado do original Laveran; Mesnil, 1912: 679. 

 

Mapa 02. Distribuição geográfica da doença do sono pela África equatorial, 1912 

 

Em 1906, ao considerar o papel dos insetos para a transmissão de doenças ao 

homem, Emílio Goeldi (1859-1917), zoólogo suíço e diretor do Museu Paraense de 

História Natural e Etnografia, em Belém, escreveu: “o medico por si só não resolverá o 

problema: terá forçosamente que recorrer ao naturalista, para d’elle obter o substrato 

necessario de conhecimento de historia natural.” (Goeldi, 1906: 131) Assim, os 

naturalistas, especialmente através de seus conhecimentos sobre entomologia, seriam 

capazes de oferecer aos médicos respostas sobre o ciclo de vida de determinados insetos: 

onde e como se reproduziam? Qual a distância que poderiam percorrer durante suas 

vidas? Em que condições e em quais momentos do dia picavam os homens? E, 

principalmente, qual a melhor forma para eliminá-los? As respostas para essas indagações 

constituiriam informações úteis para a adoção de medidas sanitárias eficazes no combate 

a doenças como a malária, a febre amarela e as tripanossomíases humanas. Por isso, será 

necessário apresentar ao leitor as características gerais dos insetos transmissores da 
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doença do sono (glossinas ou moscas tsé-tsés) e da doença de Chagas (triatomíneos ou 

barbeiros).  

 

1.3.1   O vetor da doença do sono: a mosca tsé-tsé 

 

Em 1886, cerca de duas décadas antes da comprovação científica do papel das 

glossinas como transmissoras da doença do sono, esses insetos eram temidos por seus 

constantes ataques contra os homens e seus animais nos sertões africanos, como 

destacaram os exploradores portugueses Hermenegildo Capello e Roberto Ivens:  

 

De entre os flagellos perseguem n’estas matas interminaveis, não figura por 

menos esse até agora para nós desconhecido, a tzé-tzé! Bois, cães, tudo anda 

furioso, não escapando os proprios homens, que são vitimas dos seus ataques. 

Os magros doentes, com andrajos em redor da cinta, seguem na retaguarda da 

caravana, em funebre fileira, similhando um bando de resurrectos erguidos no 

movimento do tumulo, e luctando em vão contra os assaltos da terrível 

glossina. (Capello; Ivens, 1886: 443)  
 

 

No sul do continente africano, os falantes de tswana empregavam o termo “tsetse” 

ao se referirem às moscas hematófagas de hábitos diurnos. (Shanguhyia, 2018) De acordo 

com a taxinomia Lineana, esses insetos, de asas cruzadas sobre as costas como lâminas 

de uma tesoura, pertencem ao gênero Glossina, termo derivado do grego   γλώσσα [glo:sa] 

que significa “língua”, alusão à pequena tromba que possuem. (Brumpt, 1922)  

 

  

 
Fonte: Manson-Bahr, 1925: 98. 

 

Figura 4 –   Glossina palpalis e Glossina morsitans 

 

 

A média de vida da mosca tsé-tsé variava entre os 150 e os 200 dias. Durante a 

vida, uma fêmea fecundada poderia gerar de 15 a 20 larvas esbranquiçadas, depositadas 

individualmente sobre o solo, à sombra de um pequeno arbusto ou tronco caído. A larva 

enterrava-se e mantinha-se abaixo da terra por cerca de 30 dias. Passado esse período, e 
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com a metamorfose completada, o jovem inseto rompia a crisálida e subia à superfície, 

literalmente brotava do chão, onde permanecia por algum tempo a secar suas asas ao sol. 

Em seguida, levantava voo em busca de sua primeira refeição de sangue, fornecida por 

humanos e por animais selvagens e domésticos. (Lyons, 1992) As glossinas são 

exclusivamente hematófagas e ambos os sexos podem ser transmissores de 

tripanossomas. (Afonso, 2012). A voracidade destas moscas foi assim descrita por Luiz 

d’Assumpção Velho, médico do quadro de saúde de Angola: 

 

 

Quando a mosca está esfomeada, não escolhe lugar: logo que pousa sobre a 

pele, enterra imediatamente o ferrão verticalmente, levantando os palpos em 

ângulo agúdo; se encontra sangue, fica descansadamente até se encher, depois 

do que levanta vôo, fugindo pesadamente; se não encontra logo sangue, recúa 

um pouco o ferrão, sem o tirar, e enterra-o novamente a fundo, explorando o 

local em vários sentidos. A duração da sucção é variável: umas vezes, em meio 

minuto, a mosca fica repleta; outras vezes, por motivo de haver pouco sangue 

no local picado ou a própria mosca estar doente, ela gasta um tempo apreciável, 

podendo ir além de um quarto de hora. (Velho, 1921: 28)  
 

 

Em 1910, os parasitologistas britânicos John William Watson Stephens e Harold 

Benjamin Fantham identificaram no sangue de um doente inglês recém-regressado a 

Liverpool um tripanossoma com morfologia distinta do Trypanosoma gambiense. A 

estrutura desses tripanossomas apresentava a extremidade posterior mais alongada em 

comparação ao gambiense. A infecção que provocavam ao homem parecia ser mais grave, 

por isso, os flagelados observados foram considerados uma nova espécie e batizados de 

Trypanosoma rhodesiense, por terem sido reportados inicialmente na Rodésia, possessão 

na África meridional sob o controle britânico. No entanto, a Glossina palpalis, até então 

a única espécie conhecida que poderia transmitir a doença do sono, era desconhecida na 

Rodésia, o que direcionou as suspeitas de transmissão do Trypanosoma rhodesiense para 

as espécies Glossina morsitans e Glossina fusca, abundantes na região. (Fantham; Porter, 

1914)  

Dentre as vinte espécies de glossinas conhecidas no início do século XX, as mais 

frequentes eram a palpalis e a morsitans. A primeira, espécie ripícola atraída pela 

vegetação luxuriante e sombria, vivia às margens dos cursos d’água que cortavam as 

matas de galeria das florestas tropicais úmidas do Senegal até Benguela, estendendo-se 

pelo Congo belga e por Uganda; as moscas da espécie morsitans, ao contrário, habitavam 

as áreas de savana, com árvores pouco copadas, dos territórios da Rodésia, Niassalândia, 

Tanganica e Moçambique, na África oriental. (Castellani; Chalmers, 1919) 
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Dada a importância desses insetos para a propagação da doença do sono, diversas 

instituições de pesquisa na Europa possuíam em seus acervos entomológicos exemplares 

da mosca tsé-tsé. Mesmo no Brasil, país livre daquela doença, o Instituto Soroterápico do 

Butantan, em São Paulo, guardava espécimes de Glossina palpalis em suas coleções 

biológicas. (Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo, 1914) 

 

1.3.2    O vetor da doença de Chagas: o barbeiro 
 
 

Antes da associação desses insetos com a transmissão da doença de Chagas, o 

incômodo de sua presença era descrito nos relatos de viajantes pela América do Sul nos 

séculos XVIII e XIX. No Brasil, o médico e botânico britânico George Gardner descreveu 

o tormento provocado pelos triatomíneos durante uma noite passada no povoado alagoano 

de Barra de Santo Antônio, em fevereiro de 1838: 

 

As the master of the canoe belonged to the village, I was invited to sleep at his 

house, but as he could not afford me a bed, I was obliged to repose on a hide 

in the corner of a small room; scarcely, however, had I fallen asleep when I 

was awoke by legions of hungry bugs, that came pouring out from the cracks 

in the mud walls; unable to endure this torment I got up, and taking the 

materials which formed my bed outside the house, I shook them well, and 

spreading them in the open air, I slept there comfortably till morning. This was 

the only time during the whole of my travels that I was annoyed to any extent 

by this insect, which is not nearly so common, nor so abundant as the flea. 

(Gardner, 1846: 106)18 

 

 

Tais artrópodes hematófagos de hábitos noturnos, eram conhecidos popularmente 

por diversos nomes: chupança em São Paulo e no Rio de Janeiro; chupão ou fincão no 

Rio Grande do Sul; bicudo, porocotó, percevejo de parede nas regiões Norte e no 

Nordeste do país e barbeiro em Minas Gerais. (Dias, 1944) Essa última denominação foi 

dada porque o inseto, geralmente, picava suas vítimas na região do rosto enquanto 

dormiam. (Rezende; Rassi, 2008) Outra origem credita o seu nome aos antigos barbeiros-

sangradores que aplicavam a arte da sangria desde os tempos coloniais:  

 

 
18 Como o dono da canoa pertencia à aldeia, eu fui convidado a dormir em sua casa, mas como ele não pode 

proporcionar-me uma cama, fui obrigado a repousar em um canto escondido de um quartinho; mal 

adormeci, porém, quando fui acordado por legiões de insetos famintos, que saíam das rachaduras das 

paredes de barro; incapaz de suportar este tormento, levantei-me e levando para fora da casa os materiais 

que compunham a minha cama, sacudi-os bem, e espalhando-os ao ar livre, dormi confortavelmente até de 

manhã. Esta foi a única vez em todas as minhas viagens em que eu me incomodei de alguma forma com 

este inseto, que não é tão comum, nem tão abundante como a pulga. (Tradução livre) Ver em: Gardner, 

1846: 106.  
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Denominavam-n’o os naturaes da zona “barbeiro”, nome este cuja razão 

inductiva nos parece encontrada no facto de serem os barbeiros, especialmente 

no interior do paiz, incumbidos de praticar sangrias e aplicar sangue-sugas, 

com objectivo therapeutico. Nessa funcção de sangradores dos barbeiros, 

encontrou o povo um simile applicavel ás abundantes sucções de sangue 

realizadas pelo insecto, dahi dando-lhe a denominação. (Chagas, 1910a: 423)  
 

 

De acordo com a Taxonomia Lineana, os barbeiros pertencem à ordem dos 

hemípteros, insetos que possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador, e ao gênero 

Triatoma, termo derivado do grego ι  [tría te:mno], que significa “divisão em 

três” devido aos artículos antenais desses insetos. No entanto, o termo Triatoma foi 

cunhado a partir de um equívoco cometido em 1833 por Francis de Laporte, cuja 

descrição foi baseada em espécimes com antenas quebradas que continham apenas três 

dos quatro artículos antenais. Ao examinar novos exemplares, e percebendo seu erro, o 

naturalista francês propôs a mudança do nome para Conorhinus, que significa “nariz de 

cone”. Mas o termo Triatoma, por questões de prioridade, foi mantido e permaneceu 

válido. (Galvão; Paula, 2014)  

 

          

Fonte: Pinto, 1930: 201. 

 

Figura 05 – Triatoma megista e Triatoma infestans 

 

Apesar disso, os primeiros trabalhos médicos publicados no Brasil sobre a nova 

tripanossomíase humana utilizaram o termo Conorhinus em detrimento de Triatoma, pelo 

menos até 1912. O médico baiano Arthur Neiva (1880-1943) dedicou-se por anos ao 

estudo dos hábitos e da classificação das espécies de triatomíneos. Suas pesquisas tiveram 

início em 1910, a partir da coleta de vasto material oriundo de viagens pelo Brasil, por 

intermédio do Instituto Oswaldo Cruz, e por estudos a museus de História Natural nos 
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Estados Unidos, na Argentina e na Europa. Suas contribuições entomológicas foram 

publicadas em periódicos especializados como o Brazil-Medico, a Revista Médica de São 

Paulo e as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Em 1914, Neiva defendeu sua tese de 

livre-docência, Revisão do gênero triatoma lap, para a cadeira de História Natural Médica 

e de Parasitologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, 

classificou 37 espécies de triatomas, algumas mais domiciliadas que outras, e defendeu, 

enfaticamente, a substituição do termo científico Conorhinus para Triatoma.  

 

Mais adiante exporemos as razões porque, preferimos o genero Triatoma ao de 

Conorhinus, trata-se de uma questão de estricta prioridade, já resolvida em 

alguns congressos de zoolojia e muito recentemente ainda confirmada pelo 

U.S. National Museum de Washington, certamente a corporação de maior 

autoridade em todo o mundo, nos assuntos concernentes á zoolojia. Trata-se 

portanto de assunto julgado e, a preferencia dada por alguns autores ao nome 

Conorhinus, apenas traduz ignorancia daquelas decisões e desconhecimento 

das alterações e modificações sofridas pela sistemática. (Neiva, 1914: 5)  
 
 

Insetos ovíparos, as fêmeas dos triatomíneos desovavam sobre folhas verdes, sob 

as cascas de um arbusto seco ou no interior das fendas das casas de pau-a-pique 

construídas pelo homem. A eclosão dos ovos ocorria entre 30 e 40 dias após a postura, 

porém, nos meses mais quentes do ano esse intervalo era reduzido para 25 a 30 dias. 

Durante esses meses, os barbeiros também ficavam mais ativos, por isso, considerava-se 

que a tripanossomíase americana, endêmica nos sertões do Brasil, recrudescia entre 

outubro e março. Para a transformação completa do ovo em inseto alado, passando pelo 

estágio de ninfa, transcorriam cerca de 260 dias, tendo a vida adulta uma duração de até 

6 meses. (Neiva, 1914) O que difere as ninfas dos adultos é a presença de asas nesses 

últimos e a ausência de aparelho reprodutor completo nas primeiras. (Santos-Mallet; 

Castro, 2000)  

Esses insetos se adaptaram bem aos ambientes criados pelo homem como 

galinheiros, pombais, currais, espaços com entulhos e, no interior das moradias humanas, 

encontravam abrigo em tetos de palha, nos interstícios dos móveis, atrás de quadros ou 

cartazes afixados nas paredes e nas frestas das paredes barreadas das míseras casas de 

pau-a-pique. (Briceño-Leon, 1990) Nesses locais, os barbeiros encontravam refúgio 

durante o dia e alimento durante a noite, fornecido pelo sangue dos moradores e de seus 

animais domésticos.  

A primeira espécie de barbeiro relacionada com a transmissão da doença foi a 

Triatoma megista. Porém, suspeitas recaíram sobre outras espécies como a Triatoma 

infestans e a Triatoma sordida, essa última infectada experimentalmente com o 
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Trypanosoma cruzi por Arthur Neiva em 1913. (Neiva, 1913) Em agosto do ano anterior, 

Chagas publicou uma nota prévia no Brazil-Medico em que apontou para a possibilidade 

de ser o tatu o depositário do Trypanosoma cruzi no mundo exterior, depois de ter 

encontrado exemplares de Triatoma geniculata nas tocas daqueles mamíferos na região 

de Lassance. (Chagas, 1912b). Ponto a ser explorado no último capítulo. Antes disso, 

convido o leitor a conhecer os dois capítulos seguintes, que considero serem os “pilares” 

desse estudo, pois tratam em paralelo da incidência da doença do sono nos domínios 

coloniais portugueses em África e dos primeiros conhecimentos acerca da doença de 

Chagas no Brasil, respectivamente.   
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Capítulo 2 
 

Portugal: a medicina a serviço da colonização  
 
 

O despovoamento progressivo que a doença do somno está 

produzindo nas nossas colónias de África Occidental constitue 

um perigo que ameaça seriamente o futuro ultramarino de 

Portugal. (Illustração Portugueza, 1907: 180) 
 

2.1       Portugal e a África: o trabalho forçado e o Scramble for Africa  

 

No princípio do século XX, os territórios ultramarinos de Portugal incluíam 

colônias em África – Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique – 

e resquícios do antigo império do Oriente: Goa, Damão e Diu, no subcontinente indiano, 

Macau, no sul da China e Timor, na Insulíndia. (Pélissier, 2006) De acordo com os dados 

publicados no Anuário Estatístico de 1910, Portugal continental e os arquipélagos dos 

Açores e da Madeira totalizavam 91.943,07 km² de extensão territorial, mas a posse das 

colônias representava o acréscimo de 2.079.576,72 km² ao domínio lusitano, ou seja, mais 

de 22 vezes o tamanho da metrópole e ilhas adjacentes. (Direcção Geral de Estatística, 

1914) Além das colônias, a dispersão dos portugueses pelo mundo também foi 

proporcionada pela emigração para a países como os Estados Unidos da América, 

Argentina e, especialmente, Brasil.   

 

 
Fonte: Mapa adaptado a partir do original em: Ministério das Colónias, 1914. 

 

Mapa 3 – Colônias e áreas de imigração portuguesas pelo mundo, 1914 
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A posse das chamadas províncias ultramarinas19 não significou apenas o 

acréscimo de expressivos quilômetros quadrados à soberania portuguesa, representou 

igualmente um elo com o passado das conquistas marítimas de Portugal nos séculos XV 

e XVI, o “período de ouro” da sua História. A dimensão ultramarina ainda permitiu a 

projeção das fronteiras para além de seu retângulo no extremo ocidental da península 

ibérica. Através de suas colônias, os portugueses compartilhavam limites fronteiriços com 

territórios controlados por britânicos, franceses, belgas, alemães, neerlandeses e chineses. 

A história ultramarina portuguesa ficou marcada por três ciclos imperiais 

distintos: o Oriente, marcado pelo cheiro das especiarias no século XVI, iniciou o seu 

declínio na mesma centúria; o Brasil, cujo auge transcorreu durante o século XVIII, 

obteve sua independência política em 1822; e, por fim, a África, que de fornecedora de 

escravos para o Brasil, com a independência desse país, passou a ser encarada como 

elemento central na dinâmica colonial lusitana até a descolonização ocorrida nos anos 

1970. (Alexandre, 2013) 

Este último ciclo ultramarino foi marcado pela desproporção entre as condições 

econômicas, demográficas e militares de Portugal, que condenavam o país ao grupo das 

menores nações da Europa, e a dimensão de seu ultramar, pois, com suas colônias, os 

portugueses poderiam reclamar uma quase paridade com as maiores potências europeias. 

(Ramos, 1993) Tal dissimetria refletiu-se, por exemplo, na Marinha portuguesa, 

fundamental para contactar a metrópole às colônias, porém, bastante reduzida. Na 

ausência de uma indústria pesada, o país era forçado a importar os navios a vapor 

empregados a seu serviço e o carvão mineral utilizado como combustível, o que 

contribuiu para que Portugal possuísse uma das menores marinhas mercantes do 

continente. (Clarence-Smith, 1985) Tanto que a ligação marítima com as colônias 

geograficamente mais distantes ficou a cargo de companhias de navegação estrangeiras: 

 

De todas as nossas províncias ultramarinas, só as que ficam do lado de cá da 

África são servidas por uma linha de navegação a vapor nacional. A nossa Mala 

Real tentou a carreira de Moçambique, tanto pelo Mediterraneo como pelo 

Cabo da Boa Esperança, mas teve que desistir do patriótico intuito com perdas 

ruidosas. Entretanto, o commercio de Moçambique é explorado por muitas 

companhias inglezas, allemãs e francezas que devem ganhar dinheiro, sendo á 

linha allemã que o nosso governo dá preferencia para os seus passageiros e 

 
19 Durante a Primeira República (1910-1926), assumidamente patriótica e colonialista, a expressão “império 

colonial” esteve ausente nos textos legais. Os republicanos optaram por chamar os territórios ultramarinos 

de “colônias” ou “províncias ultramarinas”, esta última terminologia provinha do constitucionalismo 

monárquico. Por esta razão, evitar-se-á o uso da palavra “império” para se referir ao Ultramar português ao 

longo desta tese. Ver em: Silva, 2019a.  
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carga. Macau, Timor e Goa são tambem exclusivamente servidos por linhas de 

outras nações. (Mattos, 1900: 21) 
 
 

Além de longínquas, para muitos portugueses as colônias eram lugares perigosos 

e infestados de doenças que corrompiam os corpos e devoravam a vida daqueles que lá 

chegavam. (Bastos, 2011) Serviam, também, como destino para os degredados 

condenados por crimes cometidos na metrópole, prática que gerava críticas.  

 

E como as nossas províncias ultramarinas são o vazadoiro e a cloaca de todas 

as imundices sociaes, que por aqui empestam o ambiente, e dado o carinho e 

as nobres intenções com que os governos da metropole pretendem civilisar o 

gentio africano, é logico dar-lhes de presente, sistematica e frequentemente 

taes companheiros para mais uma escola do crime e preversão.  

(A voz d’Africa, 1913, jun. 01: 1) 
 

 

Para a maioria dos cidadãos comuns, o contato com as possessões ultramarinas 

deu-se pelo papel, ou seja, através das imagens e notícias publicadas na imprensa 

periódica. Leonor Pires Martins (2014) destacou que a iconografia alusiva à África tinha 

o poder de mascarar as fragilidades do colonialismo português: imagens da construção 

ou da inauguração de estradas de ferro, de grandes propriedades agrícolas que 

empregavam farta mão de obra e da presença de regimentos aquartelados em várias 

regiões africanas, camuflavam as limitações de um domínio colonial disperso, com vias 

de comunicação e infraestruturas escassas; com colônias que, em geral, não gozavam de 

uma economia próspera e cujo controle territorial foi tardio:  

 

Para o espectador menos instruído nas matérias coloniais, as imagens alusivas 

à exploração e ocupação colonial da “África portuguesa” tinham de facto o 

poder de ludibriar, de convencer que o aspecto ou o trecho da realidade 

retratada era generalizável à paisagem e à vida de todos os recantos das 

colónias portuguesas. Mas quem estivesse atento aos debates públicos que 

ciclicamente emergiam na sociedade portuguesa em torno do império (a 

respeito da sua viabilidade, das ameaças de expropriação estrangeira, da 

incompetência dos vários governos para defender, administrar e desenvolver 

eficientemente as possessões ultramarinas, etc.), teria clara consciência da 

fragilidade das linhas com que os poderes metropolitanos iam cosendo e 

remendando a enorme manta de retalhos do império. Na verdade, só no papel 

– dos discursos, das leis, das imagens – que esse império parecia ganhar uma 

existência mais sólida e uma aparência de sucesso que, para os mais céticos, 

não deixava de ser ilusória. (Martins, 2014: 139-140)  
 
 

As revoluções técnicas e o desenvolvimento do capital financeiro, no transcurso 

do século XIX e princípios do século XX, agravaram o fosso entre Portugal e os demais 

países da Europa ocidental. A noção de riqueza estava atrelada às reservas de ferro e de 

carvão mineral, bem como o desenvolvimento de ferrovias para o transporte de 

mercadorias. No entanto, os portugueses não dispunham, em seu subsolo, de reservas 
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ferríferas e nem carboníferas que pudessem alavancar seu desenvolvimento industrial. 

(Fraga, 2013a) Pelo contrário, a população estava concentrada em atividades agrícolas – 

colheita da uva, da cortiça, da azeitona e de frutos, como a laranja – e o país registrava 

uma emigração crônica destinada majoritariamente para o Brasil, de onde provinham as 

indispensáveis remessas financeiras dos emigrantes às suas famílias em Portugal, que 

ajudavam ainda a cobrir o déficit da balança comercial portuguesa. (Telo, 1994) Das 

colônias, especialmente das africanas, procediam gêneros tropicais, como o cacau, o café 

e a borracha, que eram reexportados aos mercados consumidores nos Estados Unidos, 

Alemanha e Reino Unido. As possessões ultramarinas também absorviam parte da 

produção metropolitana de têxteis e de vinhos. (Clarence-Smith, 1985)  

A presença portuguesa na costa africana remonta ao século XV com as 

explorações de navegadores lusitanos pelo périplo africano e com a edificação de 

feitorias, como as de Arguim e São Jorge da Mina, empregadas para o comércio em 

pontos estratégicos do litoral daquele continente. (Boxer, 2001) Durante os séculos 

seguintes, XVI a meados do XIX, os estabelecimentos portugueses dedicaram-se ao 

comércio de escravos – trocados por aguardente, tabaco, cavalos e armas de fogo – 

direcionado especialmente para o Brasil. (Hernandez, 2008) 

Do ponto de vista legal a escravidão foi abolida nos domínios africanos de 

Portugal em 1878. (Cahen, 2015) Todavia, decretos promulgados nos anos de 1899, 1911 

e 1914 estabeleceram a obrigatoriedade do trabalho indígena e a punição para os casos de 

descumprimento, exceção feita aos “chefes e grandes indígenas, como tais reconhecidos 

pela autoridade pública”. (Portugal. Regulamento do trabalho dos indígenas, 1911): 

 

Artigo 1.º Todos os indígenas das colónias portuguesas são sujeitos á obrigação 

moral e legal, de procurar adquirir pelo trabalho os meios que lhes faltem, de 

subsistir e de melhorar a propria condição social.   

Art. 31.º Os indigenas sujeitos á obrigação de trabalho, que não cumprirem 

voluntariamente por nenhum dos modos especificados no artigo 2.º, deverão 

ser intimados pela autoridade administrativa para trabalhar em serviço do 

Estado, dos municipios ou de particulares, sempre que essa autoridade possa 

proporcionar-lhes trabalho. Se não obedecerem á intimação serão compelidos. 

(Portugal. Regulamento do trabalho dos indígenas, 1911: 1228 e 1293).  

 

 

A imposição do trabalho aos povos nativos, seguindo regras estabelecidas pelos 

colonizadores, abriu espaço para abusos e arbitrariedades, como: extensas e extenuantes 

jornadas de trabalho, alimentação imprópria para consumo, alojamentos imundos, 

míseras remunerações e diversas sevícias que passavam da palmatória ao “cavalo-

marinho”, um chicote feito com o couro do hipopótamo.  Enquanto os excessos de maus-
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tratos cometidos pelos patrões eram punidos com, no máximo, uma ameaça de suspensão 

do fornecimento da mão de obra compelida pelo Estado português; já os protestos dos 

trabalhadores eram severamente punidos, podendo ter seus contratos transformados em 

penas de trabalho prisional. (Zamparoni, 2004) O trabalho forçado foi uma característica 

comum em outros territórios coloniais: na África Ocidental Francesa, aqueles que 

conseguissem escapar aos trabalhos buscavam refúgio em outras colônias, como nas 

possessões britânicas, por considerarem que essas mantinham salários pouco mais 

elevados e o trabalho compulsório menos generalizado. (Tiquet, 2014) Havia também os 

que buscavam a proteção das autoridades consulares contra as agressões cometidas por 

seus patrões:  

 

I leg to inform your Excellecy that a “serviçal” named Capatango from Roça 

Ribeira Palma has presented himself at this Vice Consulate for protection.  

He states that his master, Sr. Motta, is continually ill-treating him, floggings 

with “chicotte” and “palmatoria” being frequent. (Missiva de 24 de setembro 

de 1912 do British vice consulate São Thomé) 20  
 

 

Os maus tratos infringidos aos nativos eram igualmente denunciados pela 

imprensa nas colônias africanas. No primeiro dia do ano de 1913, o jornal A Voz d’Africa 

publicou um artigo que comparava a violenta opressão imposta pelo colonialismo 

europeu à África ao saque gaulês em Roma, ocorrido no ano de 389 a.C.: “Tal como os 

romanos em 389 se encontram hoje esses milhões de sêres, que bem caro teem pago o 

facto de pertencerem a uma raça diferente da dos seus dominadores.” E mais, “o povo 

africano continua sendo a victima sacrificada em holocausto á cobiça, á vaidade e ao 

despotismo dos seus irmãos da Europa.” (A Voz d’Africa, 1913, jan. 01: 1) O texto vinha 

acompanhado de uma gravura – na qual um colonizador branco, a segurar um porrete, 

agredia violentamente um negro desarmado e indefeso – seguida por uma legenda, em 

tom de ironia, como os dizeres: “Todos os meios são bons...Digam lá o que disserem os 

filantropos...a melhor cana para fazer assuçar é esta!”. (A Voz d’Africa, 1913, jan. 01: 1)  

   

 
20 Desejo informar à Vossa Excelência que um “serviçal” chamado Capatango da roça Ribeira Palma se 

apresentou neste Vice-Consulado para a proteção. Ele afirma que seu patrão, Sr. Motta, está continuamente 

o tratando mal, açoitando-o com chicotes e palmatória. (Tradução livre)  
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Fonte: A Voz d’Africa, 1913, jan. 01: 1.  

 

Figura 6 – “Todos os meios são bons...” A voz d’Africa, 1913 

 

Na ótica dos colonizadores, a divisão das tarefas estava assentada em argumentos 

racistas: aos brancos caberia a supervisão das atividades laborais e aos negros a execução 

dos trabalhos braçais: 

 

[...] Ao preto, cabe e caberá sempre ali, o exclusivo de toda a casta de trabalhos 

que reclamem grande dispêndio de energias e tenham que se efetuar ao sol e 

no conflito com os múltiplos agentes físicos e animados que polulam por toda 

a parte; e isto, porque êle possui imunidades e passividades orgânicas que o 

preservam e o defendem, emquanto o branco, deslocado do seu meio e pelas 

condições peculiares da sua raça, se acha indefeso e exposto à agressão febril 

dêsses inimigos múltiplos, que não cançam de fustigá-lo e acabam quási 

sempre por vencê-lo. 

Ao branco está reservada hoje, como sempre, em África, a superintendência e 

execução em todos os serviços que demandarem maior inteligência e menor 

esfôrço, maior competência e menor exposição. (Martins, 1910: 265)  

 

 

A disputa por espaços em África conduziu ao agravamento das tensões entre as 

potências europeias e, nesse contexto, o governo do recém-unificado império alemão 

convocou uma conferência em novembro de 1884 com representantes dos países 

interessados nos assuntos africanos. De acordo com Leila Hernandez (2008), a 

Conferência de Berlim (1884-1885) marcou a intensificação do processo de roedura da 

África pelos europeus. Esse processo, iniciado pelos portugueses no século XV, foi 

mantido nos séculos seguintes com a entrada em cena dos ingleses, franceses, 

dinamarqueses, suecos e espanhóis que também contaram com feitorias espalhadas pelos 
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litorais africanos onde mantinham contatos comerciais com as sociedades locais. Todavia, 

o controle político direto de extensos territórios pelas mãos dos europeus foi reduzido, 

até a década de 1880.  

Ao contrário de impor a partilha do continente pura e simplesmente entre os 

europeus, a Conferência de Berlim buscou estabelecer as regras gerais para uma ocupação 

futura e minimizar os riscos de conflitos armados entre as potências imperialistas, ou seja, 

procurou regulamentar o scramble for Africa (a corrida para a África). Seus quatro pontos 

essenciais foram: 1) a total liberdade de navegação pelos Rios Congo e Níger, importantes 

vias fluviais para o escoamento de mercadorias do interior para os portos marítimos; 2) a 

total liberdade de ação para as missões religiosas cristãs em seu trabalho de evangelização 

dos nativos africanos; 3) o comprometimento no combate à escravidão, inclusive este 

ponto foi utilizado como justificativa para manter a “proteção” europeia em regiões 

africanas que despertavam maior interesse econômico; e 4) a consagração do princípio de 

ocupação efetiva para a reivindicação de territórios coloniais, esse ponto constituiu uma 

derrota para a diplomacia portuguesa empenhada na defesa dos chamados “direitos 

históricos” de Portugal. (Pinto, 2017)  

De acordo com Hobsbawn (2003), embora o foro econômico tenha assumido um 

papel central para a construção dos impérios europeus na África, na Ásia e nas ilhas do 

Pacífico, houve também certa sedução com o prestígio conferido a um país possuidor de 

colônias em outros continentes, o que, naquela altura, significava ter a sua bandeira 

tremulando em alguma praia bordada de palmeiras ou ainda em áreas cobertas de arbustos 

secos. Em outras palavras, para pertencer ao seleto grupo das grandes potências a 

aquisição de colônias era imprescindível. Assim, os ingleses e os franceses – com as 

maiores fatias – os alemães, os belgas, os italianos, os espanhóis e os portugueses 

buscaram fincar suas bandeiras e “civilizar” os “atrasados” povos que encontravam nas 

exuberantes paisagens tropicais.  

O historiador burquinense Joseph Ki-Zerbo lembrou que, aos olhos dos africanos, 

o período colonial é frequentemente chamado de O tempo da força, pois o domínio 

europeu foi imposto pela coerção e pela violência física. 

 

Muito rapidamente, porém, e desde o fim do século XIX, os Africanos se 

aperceberam de que aqueles estrangeiros não eram como os outros. Vai assim 

a resistência tomar as suas raízes na consciência de um perigo mortal para as 

coletividades africanas. Surgirá ela, de início, da reação dos chefes ou das 

minorias, que viam na intrusão europeia uma ameaça para os seus privilégios 

[...] Depois, perante a instalação do sistema colonial, com as suas humilhações 
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e, por vezes, os seus crimes, despertará uma resistência em geral mais popular, 

que tomará as formas mais variadas, desde a fuga até a sublevação armada [...] 

Por toda a parte defenderam os Africanos o seu solo e com frequência palmo 

a palmo. É por milhares que temos que contar os combates que travaram. É por 

milhares que temos de contar aqueles que se mataram pelas suas próprias mãos, 

de preferência a sobreviverem à perda da liberdade. É por centenas de milhares 

que temos de contar as vítimas. (Ki-Zerbo, 1972: 85-86) 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Mapa adaptado a partir dos originais: Ajayi; Crowder, 1985 e Winkleman, 1993. 

 

Mapa 4– Possessões europeias na África, 1880 e 1913 

 

 

Através da apresentação dos mapas acima, é possível visualizar a progressão da 

presença europeia em África. Durante a década de 1880, o domínio europeu concentrou-

se essencialmente nas regiões costeiras e ainda havia um extenso território ligado ao 

império turco-otomano, Estado majoritariamente muçulmano. Em 1913, às vésperas da 

eclosão da Grande Guerra, a África estava quase inteiramente sob o jugo europeu 

(exceção feita à Libéria, à Etiópia e à União Sul-Africana) e suas fronteiras, traçadas à 

régua e ao esquadro, sinal claro de partilha, foram impostas pelos colonizadores e 

redefiniram as antigas divisões territoriais dos Estados autóctones. (Hernandez, 2008) 

Aliás, tais limites foram mantidos mesmo após a independência política e a constituição 

dos países africanos, a partir de 1957, que ainda hoje agrupam em seus territórios povos 

social e culturalmente heterogêneos, com línguas diferenciadas, mas regidos por governos 
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que utilizam, como língua oficial, o idioma das antigas metrópoles, salvo poucos casos 

como a Etiópia e a Somália. (Coquery-Vidrovitch; Moniot, 1976)  

A partir da década de 1870 a questão colonial ganhou capilaridade nos círculos 

políticos e intelectuais portugueses, e a posse das colônias foi tratada como um contrapeso 

frente à pequenez e à pobreza de Portugal em uma Europa que parecia negar o direito à 

existência dos Estados menores após as unificações na Itália e na Alemanha, o que abria 

a perspectiva de uma união ibérica sob a égide de Madri no horizonte lusitano. Por outro 

lado, tais limitações foram também apontadas como um fator desencorajador para a 

manutenção de possessões ultramarinas e houve quem defendesse a venda das colônias, 

proposta criticada por homens como Joaquim de Oliveira Martins, historiador e político 

português, que escreveu em 1891:  

 

A ideia de vender as colónias é certamente inadmissível. Um povo não pode 

vender o seu património histórico. Uma nação, pequena na Europa, não deve 

mercadejar com os seus domínios ultramarinos. (Martins, 1953: 10)   

 
 

Com o intuito de mobilizar a opinião pública portuguesa em defesa das possessões 

ultramarinas, a Sociedade de Geografia de Lisboa, fundada em 1875, atribuiu especial 

ênfase à exploração do continente africano. (Martins, 2014) A pressão internacional para 

a ocupação efetiva dos territórios esteve na origem das campanhas militares alcunhadas 

de “pacificação”, que consistiram em variados combates para submeter as lideranças 

locais ao controle direto de Lisboa. Essas guerras, desenroladas nas últimas décadas do 

século XIX e nos primeiros anos do século XX, foram travadas em cenários regionais 

devido à pluralidade política das sociedades africanas e aos diferentes níveis de pressão 

exercidos pelas áreas já controladas pelos portugueses. (Pinto, 2017)  

Nesse contexto, as autoridades lusitanas procuraram garantir a posse de um 

extenso domínio africano, talvez demasiado pretencioso para o peso internacional de 

Portugal, que uniria os territórios de Angola e Moçambique para formar uma só colônia, 

de costa a contracosta, do oceano Atlântico ao Índico. (Coelho, 1999) O célebre mapa 

cor-de-rosa era incompatível com as pretensões britânicas na região, atualmente 

abrangida pelas Repúblicas do Zimbabué e da Zâmbia, porque os ingleses tencionavam 

criar um vasto império, estendido do Egito ao Cabo da Boa Esperança. Em 11 de janeiro 

de 1890, como reação à presença de militares portugueses nas proximidades do lago 

Niassa, um memorando britânico foi enviado para Lisboa a exigir a pronta retirada de 

todas as forças portuguesas na região em disputa, sob pena de ruptura das relações 

diplomáticas com a Grã-Bretanha. (Nemi, 2009) Este episódio, conhecido como Ultimato 
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britânico, e a cedência do governo português frente às exigências de Londres foram 

tratados internamente como uma humilhação nacional e como uma espoliação ou 

amputação dos “direitos históricos” de Portugal sobre a África pelas grandes potências 

da Europa. (Matos, 2007)  

Mesmo malogrado o projeto para a extensão de seus domínios na África 

meridional, Portugal manteve consideráveis territórios na região. Porém, ameaças 

externas pairavam sobre a posse de suas colônias. Em agosto de 1898, diante dos 

sobressaltos financeiros dos portugueses, uma convenção anglo-germânica previa a 

aprovação de um empréstimo ao país, garantido pelas receitas alfandegárias de suas 

colônias. Na hipótese de incumprimento do pagamento dessa dívida, Angola, 

Moçambique e Timor poderiam ser repartidos entre a Alemanha e a Inglaterra. No ano 

seguinte, envolvido em um conflito armado no Transvaal e a necessitar do livre acesso ao 

porto de Lourenço Marques, em Moçambique, para o transporte de armamentos, o 

governo britânico concordou em reafirmar a aliança luso-britânica e o perigo da perda 

das colônias foi momentaneamente afastado. (Marques, 2009) 

Quatorze anos depois, em 1912, os conchavos diplomáticos entre Londres e 

Berlim sugeriram uma nova partilha dos domínios portugueses, pois, a Inglaterra, 

desejosa em obter a renúncia do programa naval teutônico, acenou para a possibilidade 

de permitir a expansão colonial alemã sobre os territórios ultramarinos de Portugal. Mas, 

na época, foram os alemães que recuaram nas negociações por não aceitarem a 

diminuição do ritmo de sua construção naval em troca das colônias lusitanas. (Telo, 1993) 

Segundo Eric Hobsbawn (2003), os portugueses conseguiram manter seus domínios 

coloniais, basicamente, devido à incapacidade de seus rivais em atingirem um 

entendimento sobre como proceder em sua partilha. Os espanhóis, por outro lado, não 

tiveram a mesma sorte e perderam Porto Rico e as Filipinas para os Estados Unidos da 

América em 1898. 

O risco de perder as colônias, desdobramento das contradições inerentes ao fato 

de um país pobre possuir extensos domínios em um continente disputado por potências 

econômicas e militares, foi alvo de inúmeras sátiras na imprensa portuguesa. Em março 

de 1914, o semanário O Thalassa publicou uma ilustração de autoria de Allonso, 

pseudônimo de Joaquim Guilherme Santos Silva, em que uma mulher negra, a representar 

Angola, era levada para longe, raptada, por um jovem britânico. Enquanto isso, seu 

namorado, um combalido português, amparado por duas muletas: a demagogia e o 5 de 

outubro, data da implantação da República em Portugal, assistia atônito e impotente à 
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cena. Independente do teor político da ilustração – O Thalassa era um órgão de oposição 

aos republicanos – o desenho satírico retratou o receio de ameaças externas ao controle 

português sobre suas possessões africanas e, nesse caso, o risco vinha da secular aliada: 

a antiga Albion, isto é, a Grã-Bretanha.  

 

 
Fonte: O Thalassa, 1914, mar. 13: 1. 

 

Figura 7 –  Rapto em O Thalassa, 1914 
 

Dessa forma, a imposição dos impérios europeus à África, em que o português foi 

um caso, deu-se em contextos muito complexos e permeados de tensões, resistências e 

rivalidades. Mas, havia um outro problema a equacionar: as chamadas doenças tropicais. 

Enfermidades como o impaludismo, a ancilostomose, a esquistossomose, a oncocercose, 

a filariose, a febre amarela e, particularmente, a doença do sono ameaçavam dizimar a 

população nativa, repositório de mão de obra, e comprometer a permanência de colonos 

e soldados europeus no continente africano, como exemplificado por Pádua:  

 

Tem ultimamente chegado ao conhecimento do público notícias 

circunstanciadas e estrepitosas relativas a esta molestia [do sono], que 

preocupa seriamente todos os paizes coloniaes pelo grande numero de victimas 

que ella determina na raça negra, constituindo por isso um obice economico de 

grande valor para a agricultura e para a industria das possessões europêas na 

Africa. (Pádua, 1901: 277) 
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Esses elementos inviabilizariam a construção de impérios coloniais controlados 

pela Europa e alimentavam o epiteto de “túmulo do homem branco” às regiões tropicais 

da África ocidental. (Havik, 2011)   

 

2.2       A medicina europeia em África no início do século XX: conflitos e tensões 

raciais 
 

 

As teorias sobre diferenças hierárquicas entre grupos humanos, com a pretensa 

superioridade racial do homem branco, (Gould, 2003) interagiram com ideias de 

dominação política e econômica e marcaram indelevelmente a expansão colonial europeia 

na África e na Ásia durante a segunda metade do século XIX. A revelação da seleção 

natural das espécies – que seria responsável pela eliminação das espécies menos aptas a 

sobreviver em seu ambiente – foi transposta para o terreno das relações sociais. 

(Becquemont, 2011) De acordo com Coquery-Vidrovitch (2004), na feroz luta entre 

classes, nações e raças, tornou-se normal e justificável que os “povos vencedores” 

dominassem, e até eliminassem, os “povos derrotados” em benefício da espécie humana.  

Nos discursos em torno da hierarquia racial, o homem branco encarnava o papel 

do inventivo, do perspicaz, do homem civilizado e governado pelas leis e, como sua 

antítese, havia o homem negro ao qual se atribuiu um amplo espectro de significações 

negativas: indolente, frouxo, exótico, incapaz, infantil, manhoso, preguiçoso e negligente, 

denominações que convergiam para uma imagem de inferioridade e primitivismo 

(Hernandez, 2008). A forte carga racista que se abateu sobre o negro transparecia no 

discurso europeu: “o preto é janota; gosta imenso de se enfeitar. É imitador como o 

macaco e o seu modelo, naturalmente, é o branco.” (Camacho, 1926: 193)  

Ainda nessa seara, o antropólogo moçambicano José Luís Cabaço argumentou que 

a sociedade colonial na África se caracterizou por uma multiplicidade de dualismos, 

centrados na questão racial:  

 

Frente a frente, bem demarcados, estarão não apenas “branco e preto”, 

“indígena e colonizador”, mas também “civilizado e primitivo”, “tradicional e 

moderno”, “cultura e usos e costumes”, “oralidade e escrita”, “sociedade com 

história e sociedade sem história”, “superstição e religião”, “regime jurídico 

europeu e direito consuetudinário”, “código do trabalho indígena e lei do 

trabalho”, “economia de mercado e economia de subsistência” etc., todos eles 

conceitos marcados pela hierarquização, em que uns se apresentam como a 

negação dos outros e, em muitos casos, como a sua razão de ser. (Cabaço, 

2010: 36) 
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A medicina, entendida aqui como uma prática técnica e social, (Mota; Schraiber, 

2014) refletia os mitos da superioridade branca e da selvageria negra, sendo encarada 

como um instrumento fundamental para o domínio colonial sobre as sociedades africanas 

não apenas pela crença em seu poder para propor soluções aos problemas de saúde das 

populações, mas, também, como forma de atração dos nativos à esfera de influência 

europeia: “Poucos benefícios, de entre aquêles que para os povos selvagens resultam da 

sua sujeição às raças superiores, serão tão facilmente reconhecidos e sentidos, como os 

que podem advir de uma assistência médica bem organizada e efectivada.” (Sant’Ana, 

1923: 73) 

A corporação médica entendia a assistência prestada aos indígenas como 

civilizatória e necessariamente benéfica diante das agruras vividas pelos nativos em um 

meio hostil. Apesar do discurso altruísta, o exercício da medicina nas colônias 

portuguesas contava com muitos empecilhos a começar pela falta de clínicos.  Um 

relatório publicado sobre o quadro de saúde das colônias em 1909 apontou que em 

Angola, com uma área de 1.255.775 km² e uma população total de aproximadamente 

4.000.000 de habitantes, havia apenas 45 médicos, 10 farmacêuticos e 96 auxiliares – 

entre enfermeiros, ajudantes e serventes. (Martins, 1910) As colônias não eram um 

destino almejado pela maioria dos profissionais formados na metrópole e para os seus 

rincões eram enviados, muitas vezes, médicos e auxiliares considerados pouco 

qualificados:  

 

É forçoso que se acabe com um erro, que com frequência se vê praticar nas 

colónias, tanto dentro dos serviços sanitários como em qualquer outro lugar 

ramo de administração europeia: os indivíduos de aptidões restrictas, incapazes 

de assumirem um certo número de responsabilidades, cuja dedicação pelo 

trabalho deixa muito a desejar, são exactamente os que se destinam aos 

serviços do mato, sendo enviados para o interior a exercer as suas funções em 

contacto direto com o indígena.  

Nada mais desacertada do que esta selecção ao invez, quando se trata dos 

serviços interessando directamente o nativo; toda a nossa acção colonial se 

ressente dos defeitos dum critério, com justiça classificável de lamentável e 

desastroso. (Sant’Ana, 1923: 80-81)  
 

 

Mas quem eram esses indígenas? O termo africano reduz e simplifica todo um 

quadro complexo constituído por populações locais espalhadas pelos cantos e recantos 

dos territórios coloniais, mas que também transitavam entre as fronteiras desses territórios 

colocados sob a soberania europeia. Alguns eram mais assimilados aos costumes e a 

presença dos brancos, outros mantinham contatos mais escassos com os colonizadores. 

Os povos que habitavam as paisagens das então colônias lusitanas tinham nomes próprios, 
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por exemplo, em Angola existiam os ovimbundos, os hereros, os cuanhamas; (Pinto, 

2017) em Moçambique os zulus e os macuas; e na Guiné os papéis, os manjacos e os 

fulas. (Hernandez, 2008)   

Os membros de tais sociedades, assim como em outras em toda a África, possuíam 

seus saberes para o tratamento das doenças que lhes afligiam. Os médicos europeus, 

todavia, desqualificavam esses conhecimentos e rotulavam os quimbandas ou chividas, 

como eram chamados os curandeiros locais, de meros charlatões. Em 1924, o médico 

português Frederico Rebêlo, que havia organizado o combate à doença do sono no norte 

de Angola, escreveu em seu relatório: 

 

O movimento da Missão deixa bem patente a necessidade de se não deixar 

perder á corrente de atracção que procurei exercer no indígena, com feliz 

resultado, evitando assim a grande perda de vidas que entregues ao quimbanda 

ignorante não se aproveitam. (Rebêlo, 1924: 10)  

 

No entanto, esses mesmos homens eram respeitados e temidos pela população 

nativa: 

  

Os curandeiros são muito considerados e respeitados pelo seu saber e pela 

precisão que se tem d’elles; e por toda a parte são muito bem recebidos e 

mimoseados com presentes. Toda a gente porfia em estar nas melhores 

relações com elles, porque são tambem temidos; este temor provém de que 

muitos curandeiros são também feiticeiros, e estes são tambem temidos e 

execrados. (Bastos, 1909: 59-60) 
 

 

Apesar da maior parte dos discursos médicos desprestigiar os saberes dos 

curandeiros, algumas vozes lembravam do profundo conhecimento dos chividas sobre os 

vegetais empregados como remédios com propriedades depurativas, calmantes, 

analgésicas, adstringentes e purgativas:  

 

D’elles se poderia tirar grande proveito e utilidade, tratados chimicamente, se 

se procedesse á sua investigação e estudo profundo que, bem ao contrario do 

que devia ser, tem desmerecido a attenção dos medicos africanistas. (Bastos, 

1909: 72)  

 

Se, por um lado, os europeus nutriam grande confiança nas capacidades de sua 

medicina, por outro, os indígenas resistiam e olhavam com descrença as ações dos 

médicos metropolitanos, a começar pela língua, que desconheciam, o que tornava 

necessária a busca por intérpretes. Mas, também, compreendiam as medidas profiláticas 

e terapêuticas como mais um elemento da colonização e mais uma forma de controle 

exercido sobre suas vidas. (Lyons, 1999) As medidas adotadas contra a doença do sono, 
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por exemplo, prescreviam a remoção de aldeias inteiras para regiões distantes das áreas 

infestadas de glossinas, a restrição de deslocamentos, o agrupamento de pequenos 

povoados e o isolamento de doentes em campos de segregação. Ações que interferiam na 

rotina e nos hábitos das populações nativas. (Neill, 2012)  

Embora esta pesquisa tenha utilizado fontes que expressam o ponto de vista 

europeu, foi possível notar em suas linhas a relutância de muitos indígenas em se 

submeterem aos conhecimentos da medicina ocidental, optando pelos seus quimbandas 

no momento da doença ou ainda quando recorriam aos médicos brancos solicitavam que 

fossem aplicados em seus corpos os mesmos procedimentos recomendados por seus 

curandeiros.  

 

O indígena recorre quasi sempre a seus feiticeiros para tratamento desta doença 

[doença do sono], que no início é denominada a pedra, em consequência do 

engorgitamento e endurecimento de consistencia petrea de que algumas vezes 

são atacados os gânglios cervicais e sub-maxilares. Os feiticeiros (curandeiros 

mandingas) fazem extração dos ganglios engorgitados, e é crença arreigada 

nos habitantes da Guiné, de que são essas pedras que lhes determinam o somno. 

(Ministério das Colónias/ Escola de Medicina Tropical, 1932: 8) 
 
 

As crenças dos nativos em relação à origem da doença do sono, muitas vezes 

associadas ao mundo sobrenatural, também eram desqualificados pelo saber médico 

europeu, como apresentado no relatório sobre os trabalhos de combate à mosca tsé-tsé na 

Ilha do Príncipe em 1913. 

 

Cada casa indigena sustenta uma duzia de cães em liberdade, para a 

alimentação da “glossina” e difficilmente os indigenas atacados de hypnose se 

sugeitam á sequestração e ao tratamento, para que é necessario serem 

intimados administrativamente a comparecerem no hospital militar. Os menos 

illustrados ainda não acreditam que os seus patricios estejam atacados de 

hypnose, pois quando elles apresentam symptomas de somnolencia e alienação 

mental, dizem que é consequencia do feitiço. (Costa, 1913: 68)   
 
 

Outro aspecto que gerava resistências diante das medidas profiláticas impostas 

pelo saber europeu ao combate da tripanossomíase africana foi a política de isolamento 

dos doentes do sono em “hipnosarias”. No entanto, muitos indígenas, temerosos com as 

consequências do isolamento de seus familiares, ocultavam seus enfermos. (Sant’Ana, 

1923) Em seu estudo sobre o Congo Belga, Maryinez Lyons (1992) salientou que, diante 

do desaparecimento permanente dos doentes isolados, rumores corriam que os europeus 

devoravam as partes do corpo dos enfermos durante as autopsias e fabricavam seus 

remédios com as partes restantes. De caráter invasivo e doloroso, o diagnóstico para a 

doença do sono também estava carregado de significados negativos para os nativos, pois 
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o sucessivo emprego da seringa durante as punções para a retirada de fluídos orgânicos, 

como o líquido cefalorraquidiano e a linfa, deixava um lastro de dor entre os doentes. 

(Varanda, 2009)  

A resistência africana às práticas e aos saberes médicos ocidentais era tamanha 

que não raras vezes as autoridades coloniais fizeram uso de medidas coercitivas para 

garantir o contato entre clínicos europeus e pacientes indígenas, como se pode ler no 

excerto seguinte: 

 

À minha disposição eu tinha um grupo de 30 cipaios que eram encarregados 

de intimar a população indígena, que vivia nas aludidas zonas, a comparecer 

no meu laboratório, afim de a examinar e de extrair o sangue para a análise. 

[...] Era interessante assistir à chegada dos grupos que os cipaios intimavam a 

apresentar-se, alguns em número de 50 e 90, chefiados por um soba com a mais 

extravagante indumentária, que exprimia o prestígio da sua autoridade. As ruas 

da cidade e o meu laboratório, nesses dias, tomavam um aspecto desusado e 

não era sem dificuldade que os cipaios convenciam aqueles pretos selvagens a 

virem à inspecção. Todos muito supersticiosos, a simples picada do dedo e o 

espalhar do sangue na lâmina, lhes parecia um acto de feitiçaria; tinham a 

mesma desconfiança quando recebiam as injecções. (Costa, 1939: 149-150) 
 

 

Embora houvesse casos de contaminação de europeus pelo Trypanosoma 

gambiense, como advertiu Ayres Kopke (1915b), a doença do sono vitimou sobretudo a 

população negra. Casos de pacientes europeus foram registrados, mas eram mais raros. 

Argumentava-se que as razões para a maior incidência estavam associadas à indumentária 

dos indígenas, que desnudava parte de seus corpos à exposição das picadas das moscas, 

e pela atração das glossinas às cores escuras, por isso a preferência pela pele dos negros. 

(Brumpt, 1922)   

A despeito de explicações de cunho racista, deve-se levar em consideração que a 

população predominante nos domínios europeus na África era constituída por negros. No 

caso das colônias portuguesas, as autoridades políticas buscaram, em alguns momentos, 

promover o desvio da torrente emigratória destinada ao Brasil em benefício das 

possessões africanas, a partir de incentivos efêmeros como um decreto de 1907 que 

suspendeu a obrigatoriedade dos passaportes àqueles que se destinassem aos territórios 

africanos sob administração portuguesa. (Pereira, 2002) Contudo, a partida de 

portugueses para a África era ínfima, se comparada às dimensões da emigração para os 

portos brasileiros, e muitas vezes desencorajada devido à baixa instrução da maioria dos 

camponeses que deixavam o país. Sobre essas pessoas, um jornal em Angola escreveu: 

“sendo o próprio indígena boçal o primeiro a desprezar estes colonos, pois que em lugar 

de os civilizar, assimilaram lhe os seus usos a ponto de os ultrapassarem em retrocesso.” 
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(Commercio de Benguela, 1913, mar. 21: 1). A emigração para a África também foi 

desaconselhada por Oliveira Martins que afirmava não haver nas colônias oportunidades 

de trabalho para europeus, pois os postos para serviços braçais estavam preenchidos pelos 

negros:  

Pela razão simples de em África se não carecer do trabalho branco, por isso 

que não faltam pretos para trabalhar por um jornal muito mais reduzido. [...] 

Por isso, é uma perigosa quimera a ideia de desviar para África a corrente de 

emigração de minhotos, madeirenses e açorianos, proletários, trabalhadores 

rurais analfabetos, que hoje vão em demanda de países onde os braços faltam, 

e que em África se veriam reduzidos a trabalhar em concorrência com as raças 

negras. (Martins, 1887: 195-196) 
 

Assim, ao contrário de refletir uma predisposição natural, a maior incidência de 

doença do sono sobre a população negra nativa, em comparação à população branca de 

origem europeia, relacionou-se com as condições históricas, econômicas e sociais 

impostas pela dominação colonial à África. E a questão do trabalho forçado parece ter 

sido fundamental para a compreensão dessa incidência, visto que os nativos eram 

recrutados para atividades braçais como a colheita do café e do cacau, a extração da 

borracha e o transporte do azeite de palma em áreas muitas vezes infestadas por glossinas.  

 

2.3      A doença do sono e o domínio colonial sobre a África 
 

 

A frequência de navios ingleses, franceses e portugueses no golfo da Guiné, área 

bem conhecida pelos traficantes de escravos, ocasionou a produção de relatos de viagens 

e observações de cirurgiões navais que descreveram algumas patologias que acometiam 

os nativos da região como a oncocercose, doença provocada por um verme que pode levar 

à cegueira e seu primeiro registro data de 1875, (Sá; Maia-Herzog, 2003) e a mortal 

doença do sono. Remonta ao século XVIII a referência europeia mais antiga acerca dessa 

doença. Trata-se de um relato datado de 1734 do cirurgião da Marinha britânica, John 

Atkins, sobre uma enfermidade a qual sucumbiam, frente à invencível sonolência, os 

negros da costa da Guiné. (Costa, 1952) Em 1803, o médico inglês, Thomas 

Winterbottom observou que os traficantes de escravos evitavam comprar cativos que 

apresentassem os gânglios cervicais ingurgitados por associarem este sintoma à letargia. 

Winterbottom, depois de descrever os sintomas daquela doença, explicou a maneira pela 

qual os senhores costumavam acordar os seus escravos:  
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The Africans are very subject to a species of lethargie, which they are much 

afraid of, as it proves fatal in every instance. [...] At the commencement of the 

disease, the patient has commonly a ravenous appetite, eating twice the 

quantity of food he was accustomed to take when in health, and becoming very 

fat. When the disease has continued some time, he appetite declines, and the 

patient gradually wastes away. [...] Small glandular tumors are sometimes 

observed in the neck a little before the commencement of this complaint, 

though probably depending rather upon accidental circumstances than upon 

the disease itself. Slave traders, however, appear to consider these tumors as a 

symptom indicating a disposition to lethargy, and they either never buy such 

slaves, or get quit of them as soon as they observe any such appearances. The 

disposition to sleep is so strong, as scarcely to leave a sufficient respite for the 

taking of food; even the repeated application of a whip, a remedy which has 

been frequently used, is hardly sufficient to keep the poor wretch awake. 

(Winterbottom, 1803: 29-30) 21   
 

 

Com a intensificação dos contatos europeus com a África, durante a segunda 

metade do século XIX, mais descrições daquele estranho mal que acometia os indígenas 

foram produzidas, inclusive diversas explicações foram aventadas para a sua origem 

como: a influência nefasta do clima tropical sobre os homens, a fome, os excessos 

alcoólicos, as fadigas excessivas, ou então as “paixões tristes” que acometiam os nativos 

quando eram retirados de suas cabanas no interior das florestas. Em conjunto com a 

variada etiologia, a doença conheceu inúmeras denominações: sonolência, hipnose, 

letargia, e, nas línguas africanas, era conhecida por n’tonzi, lalangolo, haxe iá kilo e 

m’bazonicto. (Leitão, 1901) No que tange às colônias portuguesas, em 1855 a doença era 

apontada como uma das principais aflições da população no porto de Bissau, na Guiné, 

em Angola casos foram verificados na década de 1870, (Havik, 2014) e em São Tomé e 

Príncipe a partir de 1877. (Costa et al, 1915) 

Embora a doença do sono seja endêmica da África e tenha contado com a 

existência de registros anteriores à partilha do continente, o domínio europeu durante os 

anos de 1880 e 1920 criou condições para o surgimento de graves epidemias que 

vitimaram centenas de milhares de pessoas. O Congo Belga esteve entre as regiões onde 

a epidemia grassou com maior intensidade. O controle dessa vasta e rica colônia manteve 

 
21 Os africanos são muito suscetíveis a esta espécie de letargia, da qual têm muito medo, pois se mostra 

fatal em todos os casos. [...] No início da doença, o paciente comumente tem um apetite voraz, comendo o 

dobro da quantidade de comida que ele estava acostumado quando tinha saúde, e torna-se muito gordo. 

Quando a doença continua por algum tempo, o apetite declina e o paciente gradualmente perde peso. [...] 

Pequenos tumores ganglionares são algumas vezes observados no pescoço um pouco antes do início das 

queixas, embora dependendo mais de circunstâncias acidentais do que da própria doença. Os comerciantes 

de escravos, no entanto, consideram estes tumores como um sintoma indicativo da letargia e eles nunca 

compram estes escravos, ou os abandonam assim que percebem tais aparições. A disposição para dormir é 

tão forte, que dificilmente deixa uma pausa para a alimentação; mesmo a aplicação do chicote, um remédio 

frequentemente usado, dificilmente basta para manter o pobre infeliz acordado. (Tradução livre) 
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uma especificidade com relação aos demais domínios europeus, pois foi administrada 

como uma propriedade do rei dos belgas.  

O reinado de Leopoldo II estendeu-se de 1865 a 1909 e foi marcado pela obsessão 

do monarca em ampliar as fronteiras de seu pequeno, porém fortemente industrializado, 

reino. Em 1879, fundou a Associação Internacional do Congo e assegurou-se dos serviços 

do explorador de terras africanas Henry Stanley (1841-1904) para ampliar seus domínios 

ao máximo na bacia do Rio Congo – região, aliás, que também despertou os interesses de 

portugueses e franceses. (Uzoigwe, 1991) 

A Conferência de Berlim (1884-1885) reconheceu os direitos do rei dos belgas 

que se tornou o proprietário de um vastíssimo território recoberto por uma prodigiosa 

floresta tropical e caudalosos rios. A “missão civilizadora” orquestrada pelo soberano 

esmagou violentamente diversas sublevações regionais, deixando rastros de destruição e 

populações famintas por onde passou. (Buelens, 2012) 

O Estado Livre do Congo, como era chamado oficialmente, detinha ricas reservas 

de ouro, marfim e borracha e, sob a orientação de Leopoldo II, seus administradores 

impuseram um regime brutal de trabalho forçado, no qual cada aldeia era obrigada a 

fornecer determinada quantidade de borracha, recebendo em troca peças de pano, alguns 

punhados de sal ou pequenos espelhos. Para evitar fugas, cada aldeia era vigiada por 

milicianos, alguns deles eram soldados recrutados em outras regiões do continente 

africano, e a deserção de homens, as revoltas ou a insuficiência de borracha eram punidas 

com o sequestro de mulheres e crianças, com a mutilação de braços, pernas e órgãos 

genitais, com açoites e com fuzilamentos. (Ki-Zerbo, 1972) Tais abusos produziram cenas 

macabras de corpos a boiar no Rio Congo e seus afluentes. (M’Bokolo, 2004) A pressão 

internacional contra o regime brutal do rei dos belgas influenciou a transferência da 

administração do Congo para o governo da Bélgica em 1908. No entanto, os sofrimentos 

impostos às populações nativas não desapareceram.   

A versão dos africanos frente aos abusos da administração europeia pode ser 

conhecida por meio da letra de uma melodia, do ano de 1894, cantada pelos nativos do 

Baixo Congo: 

 

Estamos cansados de viver sob essa tirania. Já não suportamos ver levarem 

nossas mulheres e nossos filhos para serem utilizados pelos selvagens brancos. 

Nós vamos fazer a guerra. Sabemos que iremos morrer, mas queremos morrer. 

Nós queremos morrer. (M’Bokolo, 2004: 513)   
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A força dos homens adultos não bastava e mulheres e crianças foram utilizados 

em trabalhos pesados na abertura de estradas, na extração do ouro e no transporte do 

marfim e da borracha. A ânsia pelas riquezas consumia cada vez mais a força de trabalho 

local, desviando-a de suas atividades agrícolas tradicionais e, como consequência direta, 

pairava a ameaça da fome. (Lyons, 1999) 

 
Encontramos estes carregadores, isolados ou em fila indiana, negros, 

miseráveis, uma tanga horrivelmente imunda por única vestimenta, carapinha 

nua suportando a canga, caixote, fardo, presa de marfim, cesto atulhado de 

borracha, barril, franzinos em sua maioria, cedendo sob o peso multiplicado 

pelo cansaço e pela insuficiência de comida, feita de um punhado de arroz e de 

infecto peixe seco [...] morrendo ao longo do trajeto ou terminado este, indo 

morrer de estafa em suas aldeias. (M’Bokolo, 2004: 512)  
 

 

Os portugueses, para estimular a extração da borracha nos sertões de Angola, 

instituíram em 1902 uma premiação, paga em dinheiro, por cada 150 quilos de borracha, 

ao chefe europeu ou indígena que transportasse o produto aos portos de Luanda, Ambaca, 

Benguela e Ambriz. (Arquivo Histórico Ultramarino. Questão do prémio concedido a 

quem trouxer borracha do interior de Angola, 1902) As caravanas, que percorriam 

distâncias superiores a 500 quilômetros, envolviam centenas de carregadores. As 

atividades econômicas desenvolvidas e o impacto das transformações operadas pelo 

domínio europeu auxiliaram na disseminação das doenças, pois os deslocamentos 

populacionais, dinamizados pelas ferrovias, potencializaram o trânsito de pessoas de 

áreas contaminadas para áreas indenes: (Lyons, 1992)  

 

A acumulação de trabalhadores indígenas, aos milhares, em região fortemente 

glossinada, entre o kilómetro 36 [da ferrovia de Ambaca, inaugurada em 1888 

em Angola], e a povoação de Lucala, contribuiu certamente como fator mais 

poderoso de propagação da moléstia do sono nas bacias do Cuanza e Bengo. 

(Mora, 1934: 1) 
 
 

A borracha foi uma atividade econômica vital aos interesses europeus na África. 

Para a extração do látex de algumas plantas (lianes) da região do Congo, procedia-se no 

corte do vegetal em ramos, que eram dispostos de maneira ligeiramente inclinada, para 

que o látex fosse coletado em um bambu ou através de uma haste oca, que o levava para 

um recipiente. (Gonçalves, 2016) Porém, as crescentes exigências industriais para a 

obtenção dessa valiosa riqueza, bem como sua extração predatória que arrancava plantas 

para a retirada do látex, se fizeram sentir em poucas décadas com o esgotamento das 

seringueiras, o que determinou deslocamentos forçados de nativos por longas e penosas 

distâncias, no seio das florestas tropicais, em contato direto com a mosca tsé-tsé.   
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O conjunto das ações humanas, no contexto colonial, atuou como catalizador na 

disseminação de uma doença endêmica africana, a doença do sono, por potencializar o 

contato entre humanos, vetores e parasitos; não apenas nos territórios belgas, mas também 

nas possessões administradas por britânicos, franceses, alemães, espanhóis e portugueses. 

O “progresso” e a “civilização” tinham um preço alto a ser pago.  

Entre 1901 e 1905, uma grave epidemia de doença do sono grassou em Uganda, 

protetorado britânico vizinho ao Congo Belga, e dizimou cerca de 250.000 pessoas. Na 

percepção do Império Britânico, uma epidemia deste tipo em Uganda, região das 

nascentes do Rio Nilo, poderia disseminar a doença até o Egito, local do canal de Suez, a 

estratégica passagem entre o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, e comprometer a rota 

comercial até a Índia, a joia da Coroa britânica. (Lyons, 1992)  

No início do século XX, havia grande euforia com as potencialidades da medicina 

e a etiologia de muitas doenças parecia, enfim, revelada com a descoberta de 

microrganismos patogênicos ao homem. A ciência prometia erradicar os males que 

afligiam a Humanidade há milênios. A questão da suposta “superioridade” europeia 

diante da “inferioridade” africana ficou patente na imagem que os europeus nutriam de 

sua própria ciência. Se os povos africanos estavam “atrasados”, suas práticas e saberes 

em torno da cura dos sofrimentos que os atingiam eram taxados como feitiçaria e 

curandeirismo e subestimados pelos médicos europeus. Estes percebiam o continente 

africano como a origem das doenças e a medicina ocidental como a redentora desses 

males. Deste modo, pela perspectiva dos colonizadores, havia um contraste entre a 

civilização e a medicina ocidentais, de um lado, e a barbárie, a selvageria e as “doenças 

exóticas”, de outro. 

 

[...] o que se torna indispensável, de acôrdo aliás com as irrefutáveis 

conclusões a que chegou a sciência, sobre etiologia patogénica e modos de 

transmissão das doenças exóticas, é que a África deixe de ser uma região 

ameaçadora para o branco e se transforme num país salubre e adequado à 

felicidade e à mutiplicação do preto. (Martins, 1910: 256)  
 

 

Assim, pode-se compreender como “a corrida à África” foi sucedida pela corrida 

científica em busca da etiologia das doenças que comprometiam o projeto imperialista 

europeu. Os cientistas de um determinado país que conseguissem identificar as causas de 

tais enfermidades, demonstrariam não apenas a supremacia da medicina ocidental, mas 

também a supremacia científica de sua própria nação diante de suas rivais que também 

disputavam um “lugar ao sol” no seleto grupo das potências coloniais. (Costa, 2013) No 
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final do século XIX, trabalhos como o de Patrick Manson a propósito da filariose (1877), 

de Ronald Ross (1898) e Giovanni Grassi (1899), em torno da malária, e de Carlos Juan 

Finlay (1881) e Walter Reed (1900) sobre a febre amarela, destacaram a presença de 

artrópodes sugadores de sangue como vetores para a disseminação dessas enfermidades. 

(Farley, 1992) No entanto, a etiologia da doença do sono ainda permanecia incógnita e 

seus estragos em regiões consideradas estratégicas, como a bacia do Congo e Uganda, 

preocupavam os poderes europeus. Diante deste quadro, o país que conseguisse 

determinar sua origem e seus mecanismos de transmissão se destacaria entre seus pares 

colonizadores.   

Por esta razão, os portugueses enviaram ao continente africano a primeira 

expedição científica para estudar a etiologia da doença do sono, em abril de 1901. 

Integravam-na os bacteriologistas: Annibal Bettencourt, chefe da missão e diretor do 

Instituto Bacteriológico Câmara Pestana;22 Ayres Kopke, diretor do laboratório 

microbiológico do Hospital da Marinha; Annibal Celestino Correia Mendes, médico do 

quadro de saúde de Angola; José Gomes de Rezende, médico militar do Instituto 

Bacteriológico e João Brás de Gouveia, preparador do mesmo Instituto. (Amaral, 2015) 

A missão permaneceu em Angola e na Ilha do Príncipe e teve duração de oito meses, de 

maio de 1901 a janeiro de 1902. Os cientistas – depois de realizarem 13 autópsias e 

examinarem amostras do líquido cefalorraquidiano, do suco dos gânglios linfáticos e do 

sangue de 27 doentes – concluíram ser a doença do sono uma meningoencefalite de 

natureza microbiana, (A Medicina Contemporânea, 1901) causada por um agente 

batizado de Hypnococco e, possivelmente, contagiosa: 

 

Existia no hospital da roça Sundy, no Príncipe, atacada de doença do somno, 

uma mulher que era protegida por um serviçal de nome Jacintho. Costumava 

este ir visita-la todos os dias, levando a sua refeição que comia juntamente com 

ella, para a obrigar a alimentar-se. Já dissemos que é habito desta gente, quando 

tomam refeições em commum, apprehenderem de dentro da mesma vasilha a 

comida com as mãos que levam á boca, chupando os dedos. 

Este homem, pouco tempo depois da morte da doente, 12 a 15 dias, 

manifestava os primeiros symptomas da doença do somno, seguindo para 

Lisboa, onde morreu no hospital de S. José. (Bettencourt et al, 1901: 40) 

 
 

 
22 O Real Instituto Bacteriológico Câmara Pestana conquistou considerável renome nacional e internacional 

e a escolha dos membros do seu pessoal técnico para compor a missão enviada à África em 1901 foi uma 

consequência deste reconhecimento. Fundado em 1892, após o retorno do bacteriologista Luiz da Câmara 

Pestana de um estágio ao Instituto Pasteur de Paris, o Instituto Bacteriológico procedeu na análise da 

qualidade da água fornecida à capital portuguesa, no tratamento preventivo da raiva humana e, graças ao 

patrocínio régio intermediado pela rainha D. Amélia, o instituto começou a produzir, a partir de 1895, soro 

antidiftérico, utilizado especialmente para a crianças. Ver em: Macedo; Saraiva, 2019.  
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Em Lisboa a descoberta científica alimentou o orgulho nacional, ferido após o 

Ultimato de 1890, ao demonstrar as capacidades científicas de Portugal, que parecia 

retornar a seus tempos de glória:  

 

Dos trabalhos realisados e da victoria alcançada pelos medicos portuguezes em 

concorrencia com medicos francezes, inglezes e belgas, ajuíza-se pelo relatório 

que acaba de dar entrada no Ministerio da Marinha.  

Está fixado nitidamente o quadro clinico da doença. O agente pathogenico foi 

descoberto, isolado e caracterisado em mais de vinte observações. Enfim, no 

curto espaço de 70 dias, os medicos portuguezes conseguiram uma assignalada 

victoria, que lhes dá logar honroso na gloriosa pleiade dos Kock e dos Yersin.  

Agora, que é conhecida a etiologia da doença do somno, chegar-se-ha mais 

facilmente a triumphar do terrível mal, que assola a raça negra e tão 

fundamente perturba as nossas prosperidades coloniaes. (O Século, 1901, set. 

25: 2) 
 
 

Entretanto, em Coimbra, o ineditismo dos resultados obtidos pela missão de 

Bettencourt foi questionado por António de Pádua, diretor do Gabinete de Microbiologia 

da Universidade, com base nos trabalhos conduzidos em 1897 por Charles Lepierre, chefe 

do laboratório de Microbiologia, e por António Cagigal, aluno do quinto ano de medicina, 

que haviam isolado o mesmo microrganismo dos bacteriologistas enviados à África em 

1901 em um doente do sono proveniente de Benguela, chamado Gô, e falecido na 

metrópole. Às críticas vindas de Coimbra, Annibal Bettencourt respondeu que os 

microrganismos verificados eram distintos. (Amaral, 2012)  

Para além das polêmicas movidas no âmbito nacional, os bacteriologistas 

portugueses envolveram-se em controvérsias científicas no campo internacional, 

justamente com cientistas ao serviço do Império Britânico. Entre 1902 e 1903, a Royal 

Society of London enviou a Uganda duas missões para estudar a etiologia da doença do 

sono. Na primeira delas, o italiano Aldo Castellani (1874-1971) conseguiu isolar um 

micróbio que se desenvolvia bem nas culturas laboratoriais, ao contrário daquele 

identificado pelos portugueses em 1901, e reivindicou para si a prioridade da descoberta 

científica do verdadeiro patógeno da doença. (The British Medical Journal, 1903) 

Bettencourt reagiu às conclusões de seu colega italiano ao defender a unicidade dos dois 

microrganismos e, portanto, a descoberta cabia à equipe lusitana. (Bettencourt et al, 1903)  

Todavia, Castellani também observou formas de tripanossomas nas amostras 

centrifugadas do líquido cefalorraquidiano de doentes do sono, mas julgou que fossem 

situações acidentais. (Castellani, 1903) Esses parasitos eram muito similares aos 

observados pelos britânicos Evertt Dutton, enviado pela Liverpool School of Tropical 

Medicine, e Michael Forde, cirurgião colonial em Bathurst, na Gâmbia, em um 
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marinheiro irlandês febril, em 1901. Na altura, a doença foi denominada de febre dos 

tripanossomas e o parasito batizado como Trypanosoma gambiense, mas nenhuma 

relação foi aventada entre a sua ação no organismo humano e a doença do sono. (Busvine, 

1993) 

Em março de 1903, a Royal Society of London enviou sua segunda missão 

científica a Entebe, em Uganda, para confirmar os resultados de Castellani, constituída 

por David Bruce e David Nabarro. Os trabalhos continuaram e Bruce mostrou-se bastante 

interessado nos tripanossomas, devido às suas experiências com a tripanossomíase bovina 

ou nagana. (Lutz, 1936) Os exames microscópicos apontaram para a presença desses 

parasitos em todas as amostras de líquido cefalorraquidiano, extraídas por punção lombar, 

dos doentes do sono e a suspeita sobre a unicidade entre esses flagelados e os 

tripanossomas identificados por Dutton e Forde cresceu. Teriam a febre dos 

tripanossomas e a doença do sono a mesma origem? Para averiguar esta hipótese, Bruce 

inoculou em macacos amostras colhidas de doentes humanos do sono e da febre dos 

tripanossomas e as cobaias adoeceram com os mesmos sintomas: cabeça descaída sobre 

o peito e sonolência. (Bruce et al, 1903) Para David Bruce, as experiências demonstravam 

que os tripanossomas do sono e da febre eram, na verdade, o mesmo e, diante de tais 

evidências, Aldo Castellani – que identificou o tripanossoma, mas sem estabelecer 

qualquer relação entre sua ação patogênica e a doença do sono – abandonou suas antigas 

convicções sobre a origem bacteriana daquela doença. (Amaral, 2012) 

Se o tripanossoma era a causa da doença, então, a infecção não poderia ser 

contagiosa ou transmitida pela ingestão de alimentos contaminados e as suspeitas 

recaíram sobre a ação de algum inseto hematófago que pudesse servir como o vetor. As 

desconfianças apontaram para a mosca tsé-tsé, o mesmo inseto transmissor da nagana, e 

experimentos realizados em laboratório com macacos confirmaram que aqueles dípteros 

transmitiam os parasitos causadores da doença. (Bruce et al, 1903) Tais pesquisas, a 

despeito das contribuições de Aldo Castellani, reforçaram o protagonismo de David 

Bruce na descoberta do agente etiológico, batizado como Trypanosoma brucei 

gambiense, fato reconhecido pela Royal Society of London em 1903. (Silva, 1913) Apesar 

disto, Castellani continuou a reivindicar a prioridade sobre essa descoberta e nomeou o 

parasito, nos livros que publicou, de Trypanosoma Castellani. (Castellani; Chalmers, 

1919)  

Annibal Bettencourt continuou a defender o seu Hypnococco e outros médicos em 

Portugal, assim como em outros países europeus, relutaram na aceitação imediata da ideia 
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de que a doença do sono fosse desencadeada por um tripanossoma patogênico ao 

homem.23 Outro membro da missão de 1901, Ayres Kopke, em um artigo publicado nos 

Arquivos de Higiene e Patologia Exóticas, em 1905, apresentou algumas dúvidas quanto 

ao papel desempenhado pelos tripanossomas na etiologia da doença, apesar de constatar 

a presença deles em exames microscópicos. No artigo intitulado Investigações sobre a 

doença do somno argumentou ser necessária, para confirmação do papel desempenhado 

pelo flagelado na gênese da doença, a associação geográfica entre a doença do sono, a 

febre dos tripanossomas e a distribuição das glossinas. Para isto, fundamental seria contar 

com a participação dos médicos creditados nas províncias ultramarinas, que poderiam 

atestar, nos locais onde exerciam seu ofício, a existência ou não da enfermidade e do 

inseto. Kopke buscou ainda compreender o papel exercido pelo Trypanosoma gambiense 

e pelo Hypnococco no desenrolar da doença, ao aventar a hipótese de que a invasão 

bacteriana, em um organismo debilitado pela ação do tripanossoma, poderia agravar o 

estado mórbido da doença. (Kopke, 1905) Portanto, as explicações bacterianas não foram 

instantaneamente abandonadas diante dos resultados das pesquisas conduzidas por David 

Bruce.  

Dada a incidência dessa doença na África subsaariana, obviamente não foram 

apenas os portugueses e os britânicos a enviarem missões de estudo ao continente. Mas 

também os franceses encaminharam seus médicos, como Émile Brumpt, para a África 

Ocidental Francesa; (Bado, 1995) os alemães para os Camarões e para Tanganica; (Neill, 

2012) os belgas para o Congo (Lyons, 1992) e os espanhóis para a ilha de Fernando Pó. 

(Barona; Bernabeu-Mestre, 2008) 

 

 

 

 

 

 
23 Posteriormente, Mora e Kopke procuraram explicar os motivos para o insucesso da hipótese bacteriana 

aventada pela missão comandada por Bettencourt. Em 1934, António Damas Mora escreveu que, em 1901, 

a doença do sono era reconhecida apenas pela constante sonolência, ou seja, no estágio avançado da 

enfermidade. Momento no qual os tripanossomas não poderiam ser encontrados com facilidade na corrente 

sanguínea e, por infeliz coincidência, a redução na defesa orgânica permitiu a invasão bacteriana 

secundária, verificada pelos bacteriologistas portugueses que atribuíram a ela a origem da doença. Por sua 

vez, Ayres Kopke lembrou, em 1936, que os trabalhos laboratoriais da missão comandada por Annibal 

Bettencourt eram orientados no sentido da bacteriologia e a protozoologia ainda não estava vulgarizada 

entre os portugueses. Ver em: Mora, 1934 e Kopke, 1936.  
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2.4      Os primeiros anos da Escola de Medicina Tropical de Lisboa 
 

 

Com o crescente interesse por esse ramo da medicina e importante sustentáculo 

da agenda imperialista europeia, o governo português instaurou, em 1887, o ensino de 

patologia tropical na Escola Naval, que funcionou até 1895, sendo restabelecido dois anos 

depois. A cadeira, sob a responsabilidade de António de Lancastre, era desdobrada para 

fins diferenciados: Patologia Exótica, destinada apenas aos médicos, e Higiene Naval, 

destinada aos médicos e aos alunos da Escola Naval. (Ribeiro, 2002) O ensino da 

especialidade em Portugal esteve nas mãos da Marinha porque eram os médicos da 

Armada os primeiros a manter contato com os trópicos e também porque os assuntos do 

Ultramar eram tratados em conjunto com os da Marinha, ambos sob a tutela do Ministério 

dos Negócios da Marinha e do Ultramar.  

Mas quais eram os médicos que deixavam a metrópole para clinicar em paisagens 

tão distantes e algumas vezes tão remotas? De acordo com Ayres Kopke, parte desse 

contingente era fornecido pelos estudantes que enfrentavam sobressaltos financeiros ao 

longo do curso de medicina:  

 

De modo que para obter profissionais que fôssem preencher os lugares nos 

Quadros dos Serviços de Saúde do Ultramar e da Armada, necessário era atrair, 

durante a época em que estavam seguindo os seus cursos, os estudantes mais 

pobres ou que por quaisquer circunstâncias adversas se encontravam menos 

providos de recursos, por vezes mesmo sem nenhuns, e que se viam na 

contingência de se ampararem com os vencimentos que o Govêrno lhes 

arbitrava, ainda como alunos, para poderem prosseguir na sua carreira até o 

final, ficando depois incursos no dever de servir o Estado nas colónias ou na 

marinha por um certo número de anos. (Kopke, 1936: 7)    
 
 

O médico goês Bernardo Bruto da Costa (1878-1948) foi um dos estudantes que 

precisaram recorrer ao auxílio financeiro oferecido pelo Estado português para a 

conclusão dos estudos superiores e, como foi o aluno mais bem classificado em seu curso, 

teria o direito, em tese, a escolher a possessão ultramarina onde exerceria o seu ofício. No 

entanto, tal privilégio não se concretizou:  

 

Grande e bem desagradável foi, porém, a minha surpresa quando, ao 

apresentar-me na Repartição de Saúde, me disseram que deveria seguir para a 

Colónia de São Tomé e Príncipe. Era a pior para onde me poderiam mandar, 

tanto sob o ponto de vista de comodidades como de clima e de proventos; e até 

à Metrópole chegavam os ecos das epidemias que por lá grassavam quási 

ininterruptamente, como o béri-béri, a febre biliosa hemoglobinúrica, a doença 

do sono...era terrível, portanto, a perspectiva que se me abria.  

Tentei reclamar, mas informando-me o Dr. Bordalo Pinheiro (Sub-Chefe dos 

Serviços de Saúde) que a minha designação para aquele cargo se motivara no 

facto do Governador da Colónia ter requisitado o médico mais classificado, 
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não tive senão que me conformar, além disso, como militar, cumpria-me 

obedecer. (Costa, 1939: 3-4)  
   
 

Embora os médicos recém-formados e em débito com o Estado português 

carecessem de autonomia para a escolha do destino onde iniciariam suas carreiras, nem 

todos os médicos que partiam da metrópole para as colônias eram devedores do Estado. 

Como Portugal era um país de emigrantes, a falta de empregos também atingia os médicos 

iniciantes e, nesse cenário, o Ultramar emergia como um destino possível para começar 

uma carreira. 

Mas não era só a metrópole que formava os médicos. A Escola Médico-Cirúrgica 

de Nova Goa, fundada em 1842, instruiu considerável parcela dos clínicos que exerceram 

seu ofício nas colônias africanas. Na Índia portuguesa, havia um significativo 

descompasso entre o número de egressos da escola e a demanda interna por clínicos, 

assim cada recém-diplomado encontrava dificuldades em prover sua própria subsistência 

e o deslocamento para outras possessões coloniais tornou-se uma necessidade. (Bastos, 

2002) 

Os portugueses viam os médicos goeses como intermediários na escala 

civilizacional entre os europeus e os africanos e uma peça importante para a colonização 

na África, já que auxiliariam no preenchimento de vagas para os quadros médicos nas 

outras colônias, destino pouco atraente aos clínicos formados na metrópole. (Bastos, 

2004) Enviados para a África, alguns desses médicos, aqueles que manejavam a carabina 

com a mesma destreza que o bisturi, extravasaram os limites do exercício da clínica junto 

às populações nativas e participaram diretamente dos conflitos armados que marcaram as 

campanhas de “pacificação”, no final do Oitocentos. (Figueiredo, 1958) 

Entretanto, a metrópole ainda não contava com uma instituição vocacionada ao 

ensino das patologias tropicais para a formação dos médicos destacados ao Ultramar. 

Paralelamente, a medicina tropical ganhava capilaridade na agenda imperialista europeia, 

consubstanciada com a criação de escolas de medicina tropical em importantes cidades 

portuárias da Europa, como Liverpool e Hamburgo. Seguindo o exemplo de ingleses e 

alemães, em 24 de abril de 1902, um decreto régio sancionado por D. Carlos I determinou 

a organização de um ensino teórico e prático de medicina tropical:  

 

Este ensino tem por fim principal completar a educação profissional dos 

facultativos dos quadros de saude das provincias ultramarinas e dos medicos 

navaes, por meio de lições theoricas seguidas de demonstrações e exercicios 

praticos feitos nas enfermarias e laboratorios sobre todos os ramos da medicina 

tropical. (Ministério dos Negócios da Marinha e do Ultramar, 1902: 243) 
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O documento, assinado pelo rei de Portugal e aprovado pelas Cortes, também 

autorizou a criação de um hospital colonial para o tratamento de militares regressados das 

colônias portuguesas. O ensino de medicina tropical, ministrado entre os meses de 

novembro e fevereiro, ficou distribuído em três cadeiras – patologia exótica e clínica; 

higiene e climatologia; e bacteriologia e parasitologia –, era obrigatório aos facultativos 

destinados à Marinha e ao Ultramar e foi custeado por um orçamento correspondente a 

1% da receita anual das câmaras municipais das províncias ultramarinas.24 Se o espaço 

colonial era o principal campo de ação da medicina tropical portuguesa, seria também o 

seu maior patrocinador.   

O Hospital Colonial e a Escola de Medicina Tropical de Lisboa estavam sob a 

alçada do Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar e foram alocados no 1º andar 

da ala oriental da Cordoaria Nacional – edifício construído no século XVIII para a 

confecção de cordas e velames das embarcações e localizado nas proximidades do 

Mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém. Tais peculiaridades sinalizaram para a 

ligação da escola com a experiência ultramarina lusitana.  

Suas instalações iniciais eram improvisadas, tanto que as aulas da cadeira de 

Parasitologia e Bacteriologia, de responsabilidade de Ayres Kopke, foram ministradas até 

1904 no Instituto Câmara Pestana. As aulas das outras duas cadeiras, ministradas no 

edifício da antiga Cordoaria, ficaram sob a responsabilidade dos seguintes clínicos: 

Francisco Xavier da Silva Telles, médico da Armada, para a cadeira de Higiene e 

Climatologia, e António de Lancastre, antigo professor de medicina tropical da Escola 

Naval, assumiu a cadeira de Patologia Exótica e Clínica. A primeira direção da escola e 

do hospital ficou a cargo de António Duarte Ramada Curto, médico ultramarino, ex-

governador de Angola e um dos maiores defensores da institucionalização da medicina 

tropical em Portugal. (Abranches, 2002)  

A Escola de Medicina Tropical de Lisboa existiu até 1935, ano em que deu origem 

ao Instituto de Medicina Tropical. Entre 1902 e 1935 instruiu pouco mais de 700 médicos. 

(Fraga de Azevedo, 1952) A instituição manteve um periódico, os Arquivos de Higiene e 

Patologia Exóticas, publicado de maneira irregular entre 1905 e 1926. Essa revista 

 
24 O custeio do Hospital Colonial e do ensino de medicina tropical na metrópole causou algum impacto no 

orçamento das câmaras municipais do ultramar, algumas delas dispondo de magras receitas. Os primeiros 

recursos destinados para aquele fim chegaram em Lisboa entre 1903-1904 e o Arquivo Histórico 

Ultramarino guarda alguns pareceres com os subsídios aprovados pelos municípios: Macau (233.580 réis), 

municipalidades do Estado da Índia (367.317 réis), Benguela (808.285 réis), Ilha do Príncipe (63.576 réis), 

São Tomé (487.050 réis), municipalidades da Guiné (75.000 réis), Inhambane (339.365 réis) e Lourenço 

Marques (2.213:320 réis). Ver em: Hospital Colonial e Escola de Medicina Tropical, 1904. 
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científica publicou não apenas as pesquisas desenvolvidas na escola, mas também 

relatórios de médicos no Ultramar e extratos de artigos estrangeiros.  

Malogrados na controvérsia etiológica sobre a doença do sono, os portugueses 

ganharam alguma projeção internacional na terapêutica da doença e Ayres Kopke foi o 

pesquisador que mais se sobressaiu nesse quesito.25 Em abril de 1906, durante o XV 

Congresso Internacional de Medicina, ocorrido em Lisboa, Kopke apresentou os 

resultados obtidos pelo uso do atoxil26 no tratamento da tripanossomíase africana. Tal 

fármaco já havia sido empregado por Charles Laveran e Wolferstan Thomas em animais 

infectados experimentalmente com tripanossomas. (Thomas; McGill, 1905) No entanto, 

Kopke, ao contrário de seus predecessores, testou o composto orgânico arsenical em 

doentes humanos provenientes de São Tomé e Príncipe e Angola, levados para Portugal 

entre 1903 e 1905.  

O cientista português injetou doses máximas de 15 centímetros cúbicos dessa 

substância diluída em solução aquosa de 10% de oito em oito dias, durante 1 a 2 meses. 

Segundo o pesquisador, as doses precisavam ser elevadas para evitar a resistência dos 

tripanossomas ao uso do atoxil, o método proposto por Kopke proporcionava vantagens 

apenas nos estágios iniciais da doença:  

 

Em seguida ao tratamento os doentes melhoram, alguns consideravelmente, 

desaparecendo os tripanossomas do sangue e do suco linfático facto este 

comprovado pela inoculação em animais.  

Persistem, porém, os tripanosomas no líquido cefalo-raquidiano, facto que 

demonstra serem o tratamento hipodérmico e intravenoso insuficientes para 

obter a cura nos doentes em que já se tenha dado a invasão sub-meningea pelos 

flagelos. (Kopke, 1915b: 113) 
 

 

O atoxil poderia ser eficiente para matar os tripanossomas que se encontrassem na 

corrente sanguínea, mas, a partir do momento em que o Trypanosoma gambiense 

atingisse o líquido cefalorraquidiano, os efeitos terapêuticos tornavam-se ineficazes para 

impedir o avanço mortal da doença. A lógica empregada em tais tratamentos consistia em 

utilizar compostos químicos de ação tripanocida. Porém, esses compostos eram 

potencialmente danosos ao corpo humano: as doses de atoxil provocavam sintomas de 

 
25 Ayres Kopke representou seu país em eventos científicos internacionais, como nas Conferências 

Internacionais sobre a doença do sono (ocorridas em Londres em 1907 e 1925), no XVI Congresso 

Internacional de Medicina em Budapeste (1909) e no Congresso Internacional sobre medicina tropical em 

Roma (1923). Ver em: Amaral, 2008.  
26 Este composto orgânico arsenical foi sintetizado pela primeira vez pelo químico francês Antoine 

Béchamp, em 1859, e o produto obtido era 40 a 50 vezes menos tóxico que o ácido arsênico, por isso a 

escolha do nome atoxil. Mais tarde, em 1906, sua estrutura química foi aperfeiçoada pelos alemães Paul 

Ehrlich e Alfred Bertheim. Ver em: Steverding, 2010.  
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intoxicação como dores no epigastro, vômitos e, o pior, o aparecimento de graves lesões 

oculares que poderiam levar à cegueira. (Rebêlo, 1921) O medicamento era aplicado 

também como medida profilática: ao injetar o fármaco no organismo de um indivíduo, os 

tripanossomas desapareciam da corrente sanguínea o que impossibilitava o contato dos 

parasitos com a mosca tsé-tsé no momento da picada.  

O uso frequente do atoxil começou a deixar claro suas contraindicações e no início 

da década de 1910 sua utilização, embora continuasse vigente, passou a ser seriamente 

questionada: “toda a gente está actualmente d’accordo em que a cegueira apparecida no 

decorrer da doença do somno deve ser atribuída, quasi exclusivamente, à medicação 

atoxylica empregada para a combater.” (Gama Pinto, 1911: 31) Ao longo das décadas de 

1910 e 1920, outras terapêuticas foram usadas para o tratamento da doença do sono como 

o Bayer-205 e o Triparsamida, tidas como menos perigosas ao homem em comparação 

ao atoxil. (Gomes Pinto, 1934) 

Os trabalhos realizados em Portugal sobre a doença do sono abrangeram temas 

como a terapêutica e a profilaxia da doença, mas também seus desdobramentos 

histológicos. Neste sentido, as pesquisas de Carlos França e Marck Athias merecem 

destaque ao apostarem em uma análise histológica das lesões no sistema nervoso 

desenvolvidas no decorrer na doença: “Parmi le lésions de la maladie du sommeil les plus 

caractéristiques sont les infiltrations intenses qui existent auttour des vaisseaux, 

notamment de ceux du système nerveux.” (França; Athias, 1906: 292) 27 

A doença do sono ocupou um lugar de destaque na agenda científica da Escola de 

Medicina Tropical de Lisboa, que apoiou e orientou missões médicas de estudo e de 

combate à doença nas possessões africanas, especialmente para a Ilha do Príncipe. Essa 

colônia, ao reunir condições favoráveis para tais iniciativas – a alta incidência da doença, 

a baixa população e a pequena área –, recebeu três missões médicas entre 1904 e 1914. 

(Amaral, 2008) A primeira foi comandada por Ayres Kopke e organizada na sequência 

de uma epidemia de beribéri em 1904; (Kopke, 1905) a segunda, chefiada por Annibal 

Celestino Correia Mendes (1870-1919), permaneceu na ilha entre 1907 e 1908; e a 

terceira estendeu-se de 1911 a 1914 e foi comandada, a partir de 1912, por Bruto da Costa.  

No transcurso dessas missões científicas à África, Portugal sofreu uma importante 

ruptura institucional com a deposição do jovem monarca D. Manuel II e a implantação da 

República no país, em outubro de 1910. Segundo Ricardo Themudo de Castro (2013a), a 

 
27 Entre as lesões mais características da doença do sono estão as intensas infiltrações que ocorrem ao redor 

dos vasos, particularmente os do sistema nervoso. (Tradução livre) 
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mudança do regime político impactou na organização e no papel institucional 

desempenhado pela Escola de Medicina Tropical de Lisboa. Do ano de sua fundação até 

ao final da monarquia portuguesa (1902-1910), a Escola constituiu-se como um 

importante elemento no tabuleiro da administração colonial e construiu sua reputação 

científica em Portugal e no exterior ao atuar como reguladora das práticas médicas 

exercidas nas províncias ultramarinas e articuladora entre a política sanitária portuguesa 

no Ultramar e os debates científicos internacionais. Contudo, os trabalhos desenvolvidos 

pela Escola de Medicina Tropical consubstanciaram-se na colaboração com médicos que 

exerciam seu ofício no teatro africano, conferindo legitimidade científica aos mesmos, 

dentre eles Correia Mendes e Bruto da Costa, o que se traduziu na partilha de autoridade 

entre a Escola sediada em Lisboa e os quadros técnicos dos serviços de saúde nas 

colônias. (Castro, 2013a)  

Esse processo acabou por se intensificar durante os primeiros anos da República 

em Portugal, visto que a Constituição de 1911 sinalizou para uma maior descentralização 

na administração colonial. As diretrizes republicanas para a Escola reforçaram seu caráter 

como instituição de ensino em detrimento de seu papel como produtora de conhecimentos 

científicos e afastaram aquela instituição da administração colonial, sendo a Escola de 

Medicina Tropical transferida para a alçada do Ministério da Instrução Pública entre 

1913-1918. (Castro, 2013a) A diminuição do ritmo científico da Escola pôde ser avaliada 

pelas edições de seu periódico, os Arquivos de Higiene e Patologia Exóticas, que, entre 

1905 e 1913 foram publicados em praticamente todos os anos, já no intervalo entre 1913 

e 1926 foram impressos apenas em quatro anos (1913, 1915, 1918 e 1926). A eclosão da 

Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1914, também contribuiu para o arrefecimento 

da produção científica dos docentes da instituição ao dificultar o intercâmbio 

internacional.      

Por outro lado, os médicos dos quadros de saúde das colônias, em contato direto 

com as populações indígenas e com as doenças, beneficiaram-se da maior 

descentralização administrativa com relação à metrópole e, particularmente, com a Escola 

de Medicina Tropical. Neste contexto de valorização dos profissionais dos quadros de 

saúde das colônias, deve-se compreender a publicação de uma norma, em 1920, que 

garantiu aos médicos coloniais, diplomados com o curso de medicina tropical, o acesso 

aos concursos para os cargos de docência na Escola em Lisboa (Castro, 2013a) e a atuação 

de António Damas Mora (1879-1949) nos serviços de saúde de Angola, que será tratada 

mais à frente ainda no presente capítulo.  
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Entretanto, foram nestes anos conturbados para a Escola de Medicina Tropical 

que ocorreu o que talvez tenha sido a maior conquista da medicina tropical portuguesa no 

início do século XX: a erradicação das glossinas na Ilha do Príncipe, concluída em 

outubro de 1914. Fruto de um processo nada fácil e muito menos pacífico. (Amaral, 2014) 

   

2.5      A doença do sono na Ilha do Príncipe  

 

2.5.1   O trabalho forçado para as roças cacaueiras  

 

Em agosto de 1904, Correia Mendes deixou Luanda para uma curta expedição 

pelas povoações de Golungo Alto, Dondo, Ambaca, Massangano e Lucalla, a fim de 

capturar exemplares de glossinas nas regiões mais afetadas pela doença do sono em 

Angola. Durante sua viagem teve a oportunidade de examinar alguns doentes e entrar em 

contato com os delegados de saúde dos vilarejos localizados no interior da colônia. De 

um deles, assentado em Dondo, colheu a informação de que entre 1901 e 1903 a doença 

do sono foi a causa de cerca de 30% dos óbitos daquela localidade. Mendes fez uso de 

trens, barcos fluviais e redes carregadas por empregados negros para percorrer os locais 

visitados e, ao longo de seu trajeto, as glossinas foram uma constante (e incômoda) 

companhia: 

  

Em todo este percurso vi numerosas moscas de côr cinzenta pertencentes ao 

genero glossina. Algumas entraram dentro do comboio em marcha e um 

companheiro de viagem, conductor do caminho de ferro de Malange, foi 

picado no pescoço por uma mosca que se conseguiu apanhar e que por um 

exame rapido e muito superficial me pareceu pertencer á especie palpalis. 

Na travessia entre Cassualalla e o Dondo, uma viagem de 6 horas em tipoia 

(rêde transportada ás costas dos pretos), as glossinas são abundantissimas. A 

todo o instante poisavam na rêde e nas costas dos carregadores, vendo-se estes 

obrigados de tempos a tempos a bater com a palma da mão nas costas para as 

afugentar, succedendo muitas vezes esmagarem algumas já repletas de sangue, 

acabado de sugar[...]. Do Dongo segui para Massangano, povoação situada na 

margem direita do Quanza, descendo o rio em escaler. Durante toda a viagem 

fui importunado pela tzé-tzé que invadia constantemente o barco, 

principalmente quando me approximava das margens. (Mendes, 1905: 68-69)   

  
 

Correia Mendes retornou para Luanda com alguns exemplares de Glossina 

palpalis, que foram remetidos para a Escola de Medicina Tropical e para o Instituto 

Bacteriológico em Lisboa, e concluiu sobre a urgência na adoção de medidas profiláticas 

contra a doença sob o risco de despovoamento de vastas regiões do interior de Angola. 

Nas fontes consultadas foi possível encontrar repetidas referências sobre a ameaça 

representada pela doença do sono, embora sem muitos dados quantitativos: “No Dondo, 

em Cazengo e no Alto Dondo, continua a doença do somno com persistencia”, “A doença 
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do somno fez quatro victimas em Loanda, um em Novo Redondo, sem numero 

determinado no Dondo e em Golungo Alto” [apenas no mês de junho de 1907] e “De 

hypnose registaram-se dois obitos em Loanda, sabendo-se que no Dondo continuou 

fazendo estragos” [mês de novembro do mesmo ano]. (Pinheiro, 1909: 200-201)  

Apesar de ser a principal colônia portuguesa, rica produtora de gêneros primários 

como o café e a borracha, Angola sofreu um decréscimo demográfico entre os anos de 

1890 e 1930 como resultado da conjugação de fatores como secas, fome, guerras e 

epidemias. Os efeitos desses males reverberaram, através do déficit de combatentes, nas 

derrotas militares dos chefes locais diante das forças portuguesas empenhadas na 

submissão das populações nativas ao controle metropolitano. (Marracho, 2008) Não 

sendo uma mera coincidência a epidemia de doença do sono no Congo entre 1890 e 1910 

e a derrota militar dos dembos em 1907. (Freudenthal, 2001) Outro fator que também 

teria contribuído para o recuo populacional foi o êxodo forçado de braços para outras 

possessões lusitanas, nomeadamente para São Tomé e Príncipe.    

Os indígenas recrutados para trabalhos, sob a supervisão dos colonizadores, eram 

chamados de serviçais. Pela lei portuguesa todos os indígenas tinham a obrigação moral 

de trabalhar e, em regra, ficavam sujeitos a contratos de duração de cinco anos, (Portugal. 

Regulamento do trabalho dos indígenas, 1911) o que raramente era cumprido devido à 

prática corriqueira de falsificação das guias de remessas de trabalhadores com o fito de 

alongar o tempo previsto do serviço e diminuir os encargos dos patrões para o 

engajamento de novos empregados. (Zamparoni, 2004) O trabalho também era entendido 

como uma punição imposta àqueles condenados por crimes. Conta-se que um dos motivos 

para a deflagração da guerra luso-ovimbunda de 1902 foram as armadilhas colocadas 

pelos portugueses para capturar os nativos e submetê-los aos trabalhos forçados. Essas 

emboscadas funcionavam da seguinte forma: alguns comerciantes ou militares fingiam 

abandonar garrafas de aguardente ou barris de pólvora e, quando os nativos se 

aproximavam desses itens supostamente abandonados, eram surpreendidos e condenados 

por delito de furto. (Pinto, 2017)  

As roças de São Tomé e Príncipe,28 ávidas importadoras de braços, absorveram 

parte significativa do contingente oriundo de Angola, mas também de Moçambique, de 

Cabo Verde, da Índia e até chineses de Macau foram conduzidos ao pequeno arquipélago. 

(Nascimento, 2004) O cacau e o café fizeram das duas pequenas ilhas a colônia mais 

 
28 As primeiras roças cacaueiras são-tomenses foram implantadas entre 1860 e 1875 e constituíam a 

denominação local aos latifúndios que simbolizaram o período colonial nas ilhas. Ver em: Berthet, 2012.  



71 
 

rentável de Portugal entre os anos de 1880 e 1914. (M’Bokolo, 2004) Com produção total 

de 260.893 toneladas, entre 1904 e 1912, o arquipélago de São Tomé e Príncipe ocupava 

a segunda posição mundial na produção de cacau, a seguir da República do Equador.29 

Esta riqueza produzida por trabalhadores forçados alimentou as festas em salões luxuosos 

oferecidas à fina flor da sociedade lisboeta por são-tomenses nobilitados. (Nascimento, 

2013) A opulência que os roceiros demonstravam nas ruas da capital portuguesa era tanta 

que a expressão “ter cacau” tornou-se sinônimo de ter (muito) dinheiro. 

 

E’ que n’essas ilhas, n’esses torrões abençoados, prosperam estas culturas 

proprias da flora tropical, dando como resultado positivo e pratico os seus 

8.323:000 kilos de cacau no valor de 2:132 contos de réis, com tendencia para 

augmentar, sem contar com mais 2.000:000 kilos de café e outros produtos 

agricolas, que convertem esta nossa possessão de S. Thomé e Principe na 

primeira colonia de plantação de toda a Africa equatorial, e em verdadeira terra 

de promissão, repito, onde se teem feito fortunas, – e ainda bem. (Revista 

Portugueza Colonial e Marítima, 1901: 79)  
 

 

Como o arquipélago foi, historicamente, um ponto de escala relevante das rotas 

marítimas entre o continente africano, o Brasil e a Europa, acredita-se que esse tráfego 

tenha levado às ilhas exemplares de glossinas. Tal explicação era defendida pelos naturais 

que chamavam a tsé-tsé de mosca do Gabão, referência geográfica à localidade do 

continente mais próxima a São Tomé e Príncipe. (Costa, 1913)   

Os cacaueiros na Ilha do Príncipe foram plantados em baixas altitudes (entre 100 

e 300 metros do nível do mar) e em conjunto com outras árvores que garantiam a sombra 

e a umidade contra os fortes ventos e o tórrido calor, desfavoráveis para o 

desenvolvimento dos frutos. No entanto, essas condições também eram ideais para a 

sobrevivência e a reprodução das glossinas. (Silva, 2013) Somado ao ambiente favorável 

às moscas, criado involuntariamente pelo homem, o envio constante de serviçais de 

regiões endêmicas angolanas para o trabalho nas roças cacaueiras, em uma pequena ilha 

onde as tsé-tsés proliferavam, trouxe como consequência uma grave epidemia de doença 

do sono.  

A maioria esmagadora da população do Príncipe era formada por serviçais – que 

em 1913 somavam 3.438 indivíduos frente à população total de 4.938 habitantes. (Costa, 

1913) Os serviçais eram empregados em ofícios domésticos ou agrícolas nas roças e nelas 

a mortalidade pela doença do sono era bastante elevada, sendo a principal causa dos 

óbitos. Por exemplo, na roça Sundy, uma das maiores produtoras de cacau da ilha, a 

 
29 Entre 1904 e 1912 a República do Equador foi responsável pela produção de 267.028 toneladas. Ver em: 

Secretaria da Agricultora, Comércio e Obras Públicas, 1915.   
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tripanossomíase humana foi a causa da morte de 251 pessoas em um total de 471 registros 

entre 1902 e 1907. (Mendes et al, 1909)  

Devido à elevada incidência da doença no Príncipe foi organizada uma missão de 

estudos constituída pelos médicos Annibal Correia Mendes, António Damas Mora, 

Bernardo Bruto da Costa e Alfredo Silva Monteiro. Seus integrantes foram instruídos 

para que ensaiassem o valor prático do tratamento pelo atoxil, na época empregado por 

Kopke em doentes em Lisboa há dois anos, e a aplicação de medidas profiláticas para 

conter a doença. (Escola de Medicina Tropical, 1907) Através do plano de trabalho da 

missão, delineado pela Escola de Medicina Tropical de Lisboa, a ilha foi transformada 

em um verdadeiro laboratório a céu aberto para que as conclusões extraídas pela 

experiência adquirida em campo pudessem ser também aplicadas em Angola – colônia 

que compunha o mesmo quadro de saúde com a província de São Tomé e Príncipe desde 

1896.30  

Os integrantes da missão médica, que permaneceram na ilha entre 1907 e 1908, 

procuraram mapear as zonas habitadas por glossinas e concluíram que a região Sul, por 

apresentar ventos fortes e chuvas abundantes, oferecia condições adversas às moscas; que 

preferiam e se concentravam na porção Norte da ilha, onde as ribeiras e a vegetação 

fechada constituíam um abrigo seguro para a mosca tsé-tsé. Os médicos ainda 

examinaram 1.034 indivíduos e fizeram uso de alguns deles, como cobaias humanas, em 

experimentos relacionados à posologia do atoxil, com doses que variavam de 3 

decigramas a 1 grama do fármaco em aplicações subcutâneas:  

 
Experiencia I 

Averiguar o tempo que os trypanosomas gastam a reapparecer no sangue 

periferico depois da injecção de doses unicas e successivamente crescentes de 

atoxyl desde 3 decigrammas a 1 gramma.  

Separámos oito doentes nos quaes se verificou a existencia de trypanosomas 

no sangue e que não tinham tomado atoxyl previamente. Injectaram-se 3 

decigrammas de atoxyl ao primeiro; 4 decigrammas ao segundo e assim 

sucessivamente, tendo o oitavo e ultimo 1 gramma de atoxyl 

[...] Devemos acrescentar que, com excepção do doente a quem se injectaram 

3 decigrammas, criança de oito annos, todos os outros eram adultos. 

Deduz-se d’esta experiencia que o tempo que os trypanosomas levam a 

reapparecer no sangue periferico, após uma única injecção de atoxyl, não está 

em relação com a dose injectada. Assim, o que teve 4 decigrammas esteve vinte 

dias sem trypanosomas no sangue, emquanto que, nos injetados com 7 

 
30 Entre 1896 e 1916, as províncias de Angola e São Tomé e Príncipe formaram o mesmo quadro de saúde. 

Em 1916, atendendo a critérios administrativos – as duas províncias tinham governos coloniais próprios – 

e econômicos – redução de despesas com passagens para a deslocação de funcionários entre as duas 

colônias – os serviços de saúde de São Tomé e Príncipe foram separados dos de Angola. Ver em: Governo 

Geral da província de Angola, 1916.  
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decigrammas e 1 gramma, os flagellados reapparecem onze dias depois da 

injecção. (Mendes et al, 1909: 16) 
 

Ainda observaram tripanossomas de outras espécies em vários mamíferos da ilha 

como cães, bois e mulas e relataram as potencialidades do método de Maldonado para a 

captura de glossinas. Esse método, bastante curioso, foi desenvolvido pelo administrador 

da roça Sundy, Ângelo de Bulhões Maldonado, ao observar o movimento das moscas 

sobre as costas dos homens ocupados em serviços de capinação, operação executada de 

pé e com o tronco inclinado, e a preferência das glossinas em pousar sobre a cor escura. 

Assim, Maldonado teria determinado que seus subordinados usassem sobre suas costas 

panos pretos revestidos de visco – substância produzida inicialmente a partir do azeite de 

palma e da resina de pinheiro – que serviriam para a captura das moscas que pousavam 

sobre a armadilha. Segundo o inventor, apenas entre abril e setembro de 1906 foram 

apanhadas e mortas 28.692 moscas. (Mendes et al 1909)    

A missão concluiu seus trabalhos apontando para a necessidade de medidas 

profiláticas, como: capinação e derrubada das matas por particulares em seus respectivos 

terrenos; proibição expressa da criação de porcos na Ilha do Príncipe; colocação de redes 

metálicas nas janelas e portas das habitações; uso de vestimentas de cor clara que 

cobrissem inteiramente os corpos dos serviçais e a obrigatoriedade do tratamento com o 

atoxil aos que fossem picados pelas glossinas. (Costa et al 1915) Tais medidas não foram 

aplicadas pelas autoridades metropolitanas e coloniais até 1911 e 682 pessoas morreram 

pela doença nas roças da ilha entre 1908 e 1911. De acordo com os dados oficiais, a 

tripanossomíase vitimou 2.525 indivíduos no Príncipe entre 1902 e 1913, o que 

correspondeu a 37% de todos os óbitos registrados para o período. (Costa et al, 1915)  

Como a produção agrícola do Príncipe era dependente da importação de braços, 

(Moura, 2013) havendo custos de transporte, aqueles que adoeciam na ilha representavam 

prejuízos humanos e econômicos aos agricultores – responsáveis por lei à assistência 

médica de seus empregados. (Costa et al, 1915) Esta situação foi classificada como 

alarmante e a possibilidade de abandono da colônia foi aventada. No entanto, à luz de seu 

contexto histórico, compreende-se as resistências de Lisboa em aprovar tão drástica 

medida, pois, na Ilha do Príncipe, pequeno torrão de 136 Km² localizado no golfo da 

Guiné, dois pontos que marcaram a colonização portuguesa na África convergiram-se: a 

ameaça representada pela doença do sono e as pressões da campanha antiescravagista 

contra Portugal.  
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O transporte marítimo dos indígenas de outras colônias portuguesas para o 

Príncipe e as condições de trabalho impostas nas roças também despertaram denúncias 

na Europa quanto à tênue diferença entre as categorias de serviçais e de escravos nos 

domínios lusitanos, como o relatório produzido pelo jornalista britânico Henry Nevinson, 

publicado no Haper’s Monthly Magazine (1905) e mais tarde no livro A Modern Slavery 

(1906). Nevinson descreveu algumas tentativas malogradas de fuga da Ilha do Príncipe 

em canoas improvisadas que aportavam acidentalmente em outras colônias como na ilha 

de Fernando Pó (administrada pela Espanha) ou em Camarões (administrado pela 

Alemanha). Nesses lugares, os fugitivos eram presos pelas autoridades coloniais e 

enviados de volta à ilha, onde eram castigados. (Nevinson, 1906) 

As denúncias de Nevinson chamaram a atenção da família Cadbury, vinculada a 

um grupo religioso surgido na Inglaterra do século XVII e que se notabilizou por sua 

posição antiescravagista no século XIX, os Quakers. (Mateus, 2018) William Cadbury 

controlava uma das maiores empresas produtoras de chocolate do mundo e, após visitar 

as roças cacaueiras nas ilhas portuguesas, iniciou um boicote comercial ao “cacau 

escravo” procedente de São Tomé e Príncipe em março de 1909, medida que contou com 

o apoio de outras firmas inglesas e também alemãs: (Satre, 2005) 

 

In ceasing for the time being to buy cocoa from these Portuguese islands, the 

English firms do so with no personal or international prejudice. They will be 

the first to welcome reforms that are downright and sincere. [...] 

I undestand and sympathise with the patritism of the Portuguese which resents 

the interference of another nation in the affairs of his country. But the progress 

of modern education, and the whole trend of modern thought, make it 

impossible for any one nation to put back the march of progress in the treatment 

of subject races which modern standards of right demand, without coming into 

conflict with the irresistible force of international public opinion. (Cadbury, 

1910: 95-96) 31 

 

A imprensa portuguesa negou a existência da escravidão nos domínios coloniais 

e acusou os britânicos de tentarem prejudicar a economia de seu país, em parte assentada 

nas exportações do cacau de São Tomé. (Mateus, 2018) De acordo com o jornal O Século, 

os serviçais empregados nas ilhas gozavam de uma vida mais desafogada se comparada 

às agruras vivenciadas pelas famílias camponesas que labutavam nos terrenos agrícolas 

 
31 Deixando, por enquanto, de comprar o cacau destas ilhas portuguesas, as empresas inglesas o fazem sem 

preconceito pessoal ou internacional. Elas serão as primeiras a acolher reformas francas e sinceras. [...] Eu 

compreendo e simpatizo com o patriotismo dos portugueses que ressentem da interferência de outras nações 

nos assuntos de seu país. Mas, o progresso da educação moderna e toda a tendência do pensamento 

moderno, tornam impossível para qualquer nação reter a marcha do progresso no tratamento das raças 

subjugadas que os modernos padrões do direito demandam, sem entrar em conflito com a força irresistível 

da opinião pública internacional. (Tradução livre)  
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da metrópole. (O Século, 1908, out. 08) No entanto, nos bastidores, as autoridades em 

Lisboa mostraram-se apreensivas quanto aos possíveis desdobramentos internacionais da 

campanha promovida pelos chocolateiros ingleses, especialmente nos Estados Unidos, o 

terceiro maior mercado do cacau de São Tomé e Príncipe atrás da Alemanha e dos Países 

Baixos, (Ministério das Finanças de Portugal, 1913) como atesta a correspondência 

enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à Secretaria de Estado dos Negócios 

da Marinha e Ultramar, em setembro de 1910:  

 

[...] Não deve, contudo, esquecer-se que nove décimas partes da população em 

Inglaterra e nos Estados Unidos está hoje sinceramente convencida de que se 

faz escravatura em Angola. [...] Ora Mr. Roosevelt, [Theodore Roosevelt, 

presidente dos E.U.A entre 1901 e 1909] depois da sua jornada à África, está-

se ocupando de problemas africanos e esta questão de S.Thomé, por 

espectaculosa, é de natureza a interessal-o vivamente. Se elle se apossar do 

assumpto [...] o resultado será para nós desastroso, dada a influencia mundial 

de Mr. Roosevelt e a sua cyclopica energia. É, pois, preciso estar preparado 

para, a todo o momento, contrariar qualquer nova tentativa para excluir o nosso 

cacau d’este mercado. (Correspondência enviada pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, 1910) 
 

As acusações de encobrimento da escravidão movidas contra os portugueses eram 

despertadas, em parte, pelos obstáculos impostos à repatriação dos serviçais mobilizados 

para as roças são-tomenses. Muitas vezes, quando a repatriação acontecia, vinha 

acompanhada por excessos, tais como: repatriações que forçavam a separação de famílias 

inteiras, naturais da província de São Tomé e Príncipe que eram “repatriados” para 

Angola e serviçais oriundos de povoados do interior angolano que eram abandonados à 

própria sorte em localidades estranhas, sem recursos e doentes. Esses abusos levaram o 

governador interino de Angola, António Eduardo Romeiras de Macedo, a escrever ao 

Ministério das Colônias, em junho de 1912 e em caráter confidencial: 

  

Eu sou tambem, como a maioria das pessoas que veem julgam vêr, claro n’este 

ponto, apologista da repatriação; mas ella carece, absoluta e urgentemente, de 

ser completada com a assistencia do Governo por ser esta assistencia uma obra 

humanitaria, já para nos poupar um pouco á critica desfavoravel de que 

estamos sendo alvo por parte de determinada imprensa estrangeira, a qual – 

não há que negal-o – forma opinião, já porque teem vindo para Angola, ao que 

parece, serviçaes que não são propriamente repatriados, uns, pois nasceram em 

S. Thomé, e outros que, embora tivessem sahido para aquella provincia pelos 

portos de Angola, todos sabem que foram recrutados em regiões longuiquas do 

litoral e até – ninguem o ignora – em territorio estrangeiro. (Correspondência 

confidencial nº 57/31-912, 1912) 
 
 

Tais críticas à atuação colonial portuguesa, com desdobramentos internacionais, 

contestavam e colocavam em xeque a “missão civilizatória” supostamente exercida pelos 

portugueses em benefício dos povos africanos. Além disso, a província de São Tomé e 
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Príncipe registrava graves problemas sanitários e, o mais significativo dentre eles, era a 

epidemia de doença do sono na Ilha do Príncipe. Nessas condições, o controle de uma 

importante doença, que os demais poderes europeus encontravam dificuldades em 

combater em suas respectivas colônias, poderia resultar numa certa redenção da imagem 

da colonização portuguesa perante o exterior e os médicos desempenharam um papel 

importante nessa história. (Silva, 2018) 

 

2.5.2    A campanha contra as glossinas, 1911-1914 
 

 

Em fevereiro de 1911, durante os preparativos para a campanha de combate à 

doença do sono na ilha, o governador da província de São Tomé e Príncipe, António Pinto 

Miranda Guedes, convocou uma junta de saúde pública extraordinária no Hospital Civil 

e Militar de São Tomé para que esta propusesse instruções de fácil aplicação baseadas 

nas regras de profilaxia apresentadas no relatório da missão chefiada por Correia Mendes 

três anos antes. (Castro, 2013a) A junta foi constituída por três médicos militares: 

Francisco da Silva Garcia, Joaquim António de Oliveira e Bernardo Bruto da Costa. 

Enquanto os dois últimos mostraram-se alinhados com as teorias científicas então 

vigentes sobre a doença do sono; o tenente-coronel médico Francisco Garcia, subchefe 

do quadro de saúde de Angola e São Tomé e Príncipe desde 1906, advogava que pouco 

valia o combate à mosca tsé-tsé, pois, em sua perspectiva, a doença do sono não era uma 

tripanossomíase, mas uma intoxicação alimentar provocada pelo consumo de peixe seco 

de má qualidade. Suas conclusões, defendidas pelo menos desde 1904, baseavam-se em 

observações colhidas em Angola – a disseminação da doença acompanhava a expansão 

do comércio de peixe seco do litoral em direção ao interior – e em experiências 

laboratoriais – as cobaias inoculadas com as toxinas extraídas daquele preparado 

alimentar adoeciam com os mesmos sintomas da doença do sono. (Garcia, 1905) De 

acordo com o parecer de Garcia, se as autoridades portuguesas pretendiam combater a 

doença do sono, deveriam fiscalizar a produção e o comércio piscatórios. (Ofício nº 81, 

1911) 

Mesmo diante da oposição do subchefe do quadro de saúde da província, o 

governador determinou o cumprimento integral das recomendações expressas no relatório 

de Correia Mendes e solicitou a mediação de Lisboa na controvérsia científica travada na 

colônia. A Escola de Medicina Tropical interveio contra os argumentos de Francisco da 

Silva Garcia, que, gradualmente, foram condenados ao esquecimento:   
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Por unanimidade, foi de parecer que é verdadeira a doutrina sustentada pelos 

medicos do quadro de saude de S. Thomé e Principe, Joaquim Antonio de 

Oliveira e Bernardo Francisco Bruto da Costa. Quanto às ideias expandidas 

pelo medico Francisco da Silva Garcia, subchefe de saude do mesmo quadro, 

a Escola lamenta que um medico português e funccionario de um quadro de 

saude das colonias, no estado actual da sciencia, sustente opiniões tão 

extravagantes. (Ofício nº 16, 1911) 
 

 

O governo republicano em Lisboa, que na altura tinha pouco mais de seis meses 

de existência, aprovou um decreto em 17 de abril de 1911 que reforçou as disposições 

estabelecidas pelas autoridades coloniais no que toca ao combate da doença do sono no 

Príncipe. (Silva, 2018) E ainda, no parlamento português, algumas medidas para conter a 

doença, como a proibição do retorno para a terra de origem daqueles que contraíssem a 

tripanossomíase africana nas roças da pequena ilha, foram debatidas: 

 

O Sr. Bernardino Roque: — Sr. Presidente, esta pequena modificação 

introduzida pela comissão de Colónias é devida ao seguinte facto: o projecto 

de lei diz que a repatriação se deve fazer por conta dos patrões, no fim do 

segundo ano. É taxativo. Mas pode acontecer que não se possa fazer no fim do 

segundo ano; que êsses serviçais não estejam em estado de ser repatriados. 

Suponhamos que êsses serviçais que fizeram parte da brigada, observados 

devidamente, acusam no sangue a existência da tripanozoma; é de toda a 

necessidade que êles não sigam para as terras da sua naturalidade, porque, 

evidentemente, iriam lá transmitir a doença, desde que lá houvesse as 

glossinas. 

Portanto, é de toda a conveniência que não fique no projecto de lei 

estabelecido, taxativamente, que essa repatriação se deve fazer no fim do 

segundo ano; ela deve fazer-se quando as análises forem negativas, quando à 

segunda ou à terceira análise se reconhecer que o serviçal não está atacado da 

doença do sono. Se êle estiver atacado da doença, não se deve fazer a 

repatriação. (República Portuguesa, 1912: 3) 

 
 

A metrópole também aprovou a constituição de uma brigada oficial composta, 

teoricamente, por 300 serviçais empregados na caça das glossinas, na drenagem dos 

pântanos e na limpeza dos terrenos. Uma nova missão médica, chefiada por Bruto da 

Costa, foi encaminhada à ilha e seu principal objetivo era coordenar os trabalhos 

sanitários contra a doença. Seus relatórios foram publicados em periódicos científicos 

portugueses como o Portugal Medico e os Arquivos de Higiene e Patologia Exóticas. 

Aliás, a Escola de Medicina Tropical de Lisboa dedicou um número inteiro de seu 

periódico oficial aos pormenores da campanha.  
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Fonte: Mapa adaptado a partir do original em: Sant’Ana, 1916 e Costa, 1913. 

 

Mapa 5 – A Ilha do Príncipe com zonas de glossinas e principais roças, 1912 

 

Embora a geografia da Ilha do Príncipe tenha conspirado a favor da missão médica 

por permitir um controle sanitário mais acirrado sobre a ilha, seus trabalhos não se 

resumiram a uma sucessão linear de eventos bem-sucedidos, mas foram permeados por 

resistências e percalços. (Amaral, 2014)   

Um dos primeiros obstáculos foi a escassez de braços para compor a brigada 

oficial, que começou seus trabalhos em fevereiro de 1911 com apenas 43 homens – 

recrutados majoritariamente entre os prisioneiros de guerra e os condenados por crimes 

em São Tomé, em Angola e na Índia. O efetivo empregado nessa brigada aumentou 

lentamente ao longo dos anos, atingiu sua primeira centena em junho de 1911 e a cifra 

dos 300 homens, exigida por lei, apenas foi alcançada em abril de 1914. (Costa et al, 

1915) Além disso, o pessoal utilizado nos trabalhos de combate às glossinas nem sempre 

foi submisso frente à autoridade de seus superiores, pelo contrário, atos de insubordinação 

diante das ordens dos capatazes e tentativas de assassinato de Bruto da Costa não foram 

raros. Em alguns episódios de rebeldia, o médico autorizou o uso da força militar contra 

os insurgentes, o que resultou em derramamentos de sangue: 
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 [...] lá parti ao encontro dos revoltosos, começando a ouvir, à aproximação do 

acampamento, gritos de guerra, acompanhados de um lúgubre batuque, num 

ritmo cadenciado, que tinha tanto de selvagem como de arrepiante. Era o 

incitamento à luta, para o que todos estavam cheios de aguardente, 

assemelhando-se mais a feras do que a seres humanos. Parecia um inferno! [..] 

Determinei que os soldados guardassem as duas únicas embocaduras do 

acampamento e ordenei-lhes que fizessem fogo para o ar; neste momento já os 

insubordinados despediam fortes machadadas nas portas dos capatazes para as 

forçarem. Gritei pelos capatazes, que, sentindo-se socorridos, saíram das suas 

casas, estabelecendo-se uma grande luta, durante a qual me vi obrigado a 

ordenar aos soldados que abrissem fogo e alvejassem os revoltosos. (Costa, 

1939: 129)  
 

 

O combate à doença do sono incidiu principalmente na destruição do habitat das 

glossinas. Deste modo, o pessoal da brigada, sob o comando do capataz Joaquim Caetano 

Russo de Oliveira, foi mobilizado para a drenagem e aterro dos pântanos, derrubada das 

florestas e destruição da vegetação herbácea e arbustiva, especialmente os capoeirões. A 

cobertura vegetal encontrada às margens dos rios também foi alvo das machadas e das 

queimadas produzidas pelos homens da brigada oficial:   

 

O desbaste nas florestas fazia-se com certo método e orientação; não se 

cortavam árvores senão de trinta em trinta metros, a não ser que, depois de 

limpos os terrenos, se notassem as clareiras abertas não suficientes para que os 

raios solares incidissem no solo. Neste caso cortavam-se mais algumas árvores, 

para que a temperatura do local fôsse alta e, portanto, prejudicial à vida da tsé-

tsé. As trepadeiras, que constituíam capoeirões subindo pelas árvores e 

arbustos, eram destruídas, queimadas as suas raízes assim como as da 

vegetação arbustiva. As árvores foram derrubadas em maior número em locais 

junto das margens dos rios e das proximidades dos pântanos. Êstes tiveram de 

ser drenados. (Costa, 1939: 112)  
 

 

Em uma ilha de vegetação luxuriante constituída por cacaueiros, amoreiras, 

árvores de fruta-pão e palmeiras, as ações de desmatamento foram orientadas a preservar 

espécies cujos frutos e a madeira tinham valor econômico, como as palmeiras de dendê 

e, especialmente, os cacaueiros. Durante os anos da campanha, a área de floresta 

desmatada superou os 15 Km² ou 11% da extensão total da ilha. (Costa et al, 1915) A 

limpeza dos terrenos deveria ser procedida também nos cacaueiros, locais igualmente 

infestados pela tsé-tsé. Mas, como a legislação isentava os proprietários com poucos 

serviçais dos custos de tais operações, muitos donos de terrenos dispensaram seus 

empregados para não ter que arcar com os gastos de capinação, transferindo-os para a 

brigada oficial. (Silva, 2018) Os relatórios produzidos acusavam constantemente os 

proprietários indígenas de indolência e passibilidade frente aos trabalhos prestados: 
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No abandono em que os Indigenas, salvo raras excepções, trazem as suas 

propriedades, demonstram bem a sua indolencia natural que augmentou 

quando tiveram conhecimento de que não pagavam nada, dos serviços feitos 

pela brigada, aquelles que não possuissem trabalhadores nas suas propriedades. 

Achamos extraordinario que havendo aqui uma liga indigena, esta não tenha 

feito comprehender aos patricios menos intelligentes a necessidade que ha de 

acabar com a doença do somno, evitando assim o anniquilamento da sua raça. 

Notamos somente da parte dos indigenas um indifferentismo doentio.  

(Costa, 1913: 68)  
 
 

As críticas dos médicos portugueses direcionadas aos habitantes locais de uma 

colônia africana devem ser compreendidas sob as lentes do racismo e do imperialismo 

europeus que, em via de regra, consideravam os nativos de suas colônias como seres 

racialmente inferiores e menos vocacionados ao trabalho em comparação ao homem 

branco, sendo a expressão “indolência natural” utilizada no discurso acima bastante 

elucidativa. Contudo, foram os habitantes da ilha que bancaram a maior fatia dos custos 

da missão: 84.032$75 Escudos no total de 156.982$27 Escudos consumidos em pouco 

mais de três anos. (Costa et al, 1915)  

Os métodos empregados por Bernardo Bruto da Costa para combater a epidemia 

da tripanossomíase humana despertaram inúmeras formas de resistência por parte dos 

ilhéus – materializadas em queixas reportadas a Lisboa na esperança de obterem a 

transferência de Bruto da Costa para a metrópole, protestos em Santo António, a única 

cidade da ilha, com queimas da efígie de Costa e até ameaças de morte. (Costa, 1939) 

Ações que evidenciaram a ausência de um diálogo cultural entre os saberes e as práticas 

médicas, tidos como arbitrários e tirânicos pela população local, e os costumes e as 

crenças dos habitantes do Príncipe, frequentemente tidos como indevidos e supersticiosos 

pelos médicos.  

A despeito de todo o empenho no desbaste dos terrenos, passado algum tempo, os 

capoeirões e matagais voltavam a crescer, e desafiavam as autoridades em ações de 

constante capinação. Entretanto, a observação corrente apontou que se os animais fossem 

eliminados, as moscas não voltariam àqueles locais, mesmo com a vegetação 

reconstituída. (Costa et al, 1915) Assim, outra medida tomada para a erradicação das 

glossinas consistiu no extermínio de alguns mamíferos, especialmente os porcos:  

 

E’ sabido de todos que a mosca se acoita nos pontos sombrios, humidos e 

habitados por animaes, principalmente pelo porco, que não reagindo á picada 

das moscas deixa pousar estas em grande numero e as leva á distancia. Este 

animal, alem de vehiculo serve-lhes de bom campo de alimentação, por serem 

hematophagas. 

D’uma vez observamos n’um porco morto 30 “glossinas” agarradas e cheias 

de sangue e sempre que são mortos aquelles animaes a tiro, segundo 
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informação do primeiro capataz da brigada, encontram-se-lhes algumas 

“glossinas” agarradas ao corpo. (Costa, 1913: 69)  
 
 

Os porcos não foram os únicos alvos da campanha sanitária, o mesmo ocorreu 

com cães vadios e lagaias. O extermínio de animais em áreas endêmicas de glossinas era 

recomendado na época como medida profilática eficaz no combate à doença do sono, 

visto que os europeus argumentavam que os animais selvagens poderiam servir como 

reservatórios de tripanossomas e alimento para as moscas. (Costa, 1913) Nesse sentido, 

Robert Koch, em visita à colônia alemã de Tanganica, defendeu a extinção dos crocodilos 

em 1908. (Lyons, 1992) 

Como medida complementar às ações da brigada foi utilizado o método de 

Maldonado. Porém, seu uso na eliminação das glossinas requeria alguns cuidados já que 

não poderia ser usado na mata fechada, sob pena de capturar as folhas das árvores no 

lugar de moscas. Assim, os supervisores da brigada escalaram os homens considerados 

mais robustos para a função de machadeiros empregados na derrubada das árvores das 

florestas e, nas clareiras abertas, os outros serviçais eram orientados a caminhar de um 

lado para o outro portando um pano viscoso nas costas para a captura das moscas que 

fugiam do desmatamento. (Costa et al, 1915) O método, apesar de útil para a eliminação 

das moscas, ainda continha elementos que dificultavam o seu uso rotineiro: 

  

Uma das dificuldades da execução integral da medida consistia no embaraço 

que um tal vestuario, juntamente com o pano do visco, trazia aos movimentos 

e á transpiração dos indivíduos empregados em trabalhos pesados, fatigando-

os rapidamente e forçando-os a abandonarem táis defezas; devendo ser 

renovado diáriàmente o visco dos panos, e sendo demasiado dispendiosa a 

substituição diária destes, sucedia que ao fim de algum tempo, pela 

sobreposição das camadas sucessivas ao indúcto, o peso dos panos era de 3 e 

4 quilos. (Costa et al, 1915: 112) 
 

Coube ainda à equipe médica a realização de exames em amostras sanguíneas dos 

habitantes da ilha e, quando havia a presença do Trypanosoma gambiense no organismo, 

o doente era submetido ao tratamento atoxílico e isolado. O parecer negativo das 

autoridades sanitárias para a doença do sono tornou-se imprescindível para a entrada e 

para a saída do Príncipe, e os serviçais que apresentassem o parasito no sangue ou no 

líquido cefalorraquidiano eram proibidos de deixar a ilha, mesmo após o fim de seus 

contratos. (Silva, 2018)  

A dimensão epidêmica atingida pela doença do sono na ilha conferiu ao Príncipe 

o selo da insalubridade, manifesto, por exemplo, na correspondência enviada pelo 

governador de Angola, Norton de Matos, a seu homólogo em São Tomé e Príncipe, Pedro 
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do Amaral Boto Machado, em maio de 1913. Na missiva, o governador de Angola 

mostrou-se apreensivo com a retomada da emigração para São Tomé, suspensa desde 

1909, e cobrou de seu colega garantias de que os serviçais procedentes de Angola não 

seriam enviados à ilha:  

 

Excelentissimo Senhor – Esta-se iniciando nesta província a imigração para 

São Tomé e Príncipe nas bases fixadas pelo decreto de vinte de Julho de mil 

novecentos e doze. Sabe Vossa Excelencia muito bem que a doença do sono 

continua agravar com grande intensidade na ilha do Príncipe, e ao meu 

conhecimento teem chegado dessa doença dados em Angola em trabalhadores 

indígenas ultimamente repatriados do Príncipe. Nestas condições, julgo meu 

dever tomar medidas para cessar a imigração para São Tomé e Príncipe, desde 

que Vossa Excelencia não me garanta que os trabalhadores que daqui imigram, 

e que vão de regiões onde não ha a doença do sono, não serão empregados em 

trabalhos no Príncipe. (Cópia do ofício nº 84, 1913) 
 

 

Em resposta, o governador da província de São Tomé e Príncipe procurou rebater 

a má reputação construída sobre a província ao informar seu colega em Angola do 

decréscimo da mortalidade pela doença do sono em decorrência da campanha contra as 

glossinas empreendida no Príncipe:  

 

Cumpre-me dizer a Vossa Excelencia que mal informado estava quando afirma 

que a doença do sono continua com grande intensidade a grassar na ilha do 

Príncipe. Tenho a grande satisfação de dizer a Vossa Excelencia que a doença 

continua a diminuir com rapidez como se vê dos seguintes dados de 

percentagem da mortalidade naquela ilha. Em 1908 – 13,16; 1909 – 16,4; 1910 

– 13,1; 1911 a 1912 – 12,3; 1912 a 1913 – 5,7. (Ofício nº 1149/13, 1913) 
 

 

Quanto à tsé-tsé, o ataque sistemático ao seu ecossistema fez declinar o número 

de moscas na ilha: em 1911 foram capturados 203.629 dípteros; no ano seguinte 197.326; 

em 1913 foram mortas 68.322 moscas e em 1914 a cifra atingiu 34 exemplares. A partir 

de maio daquele ano, o índice de capturas zerou. (Costa et al, 1915). Esses dados foram 

encarados como um grande triunfo da medicina e da colonização lusitanas, conforme 

destacou Francisco Xavier da Silva Telles, então diretor da Escola de Medicina Tropical 

de Lisboa, durante o Third International Congress of Tropical Agriculture, ocorrido em 

junho de 1914 na cidade de Londres:  

 

A présent pas de glossines a l’ile de Principe, pas de maladie du sommeil. C'est 

sans doute un vrai triomphe pour les médecins. Ils ont fait revivre I'agriculture, 

les propriétés presque abandonnées se sont remplies de nouveau, le bien-être 

se repand partout. Tous les européens benissent aujourd'hui la guerre aux 

glossines, la ségrégation des malades et la rigueur des mesures hygiéniques. 

(Telles, 1914: 96) 32  

 
32 Atualmente, não há Glossina na Ilha do Príncipe nem doença do sono. Este é sem dúvida um verdadeiro 

triunfo para os médicos. Eles fizeram a agricultura reviver; as propriedades quase abandonadas foram 



83 
 

 

Do ponto de vista sanitário, as condições melhoraram na ilha, que esteve livre das 

glossinas até 1956.33 Porém, a campanha de combate à doença do sono, iniciada em 1911, 

teve altos custos sociais e ambientais como a redução da área florestal, a eliminação de 

parte da fauna nativa, a proibição imposta aos serviçais infectados de deixarem as roças 

onde trabalhavam e a exigência para que os agricultores arcassem com a maior parte dos 

custos daquela empreitada. (Amaral, 2014) A participação dos agricultores locais incidiu 

na obrigatoriedade do fornecimento de parte da mão de obra empregada nos trabalhos de 

combate às moscas, do material de defesa sanitária, do tratamento curativo e profilático 

dos infectados e do sacrifício dos animais domésticos portadores de tripanossomas. 

(Costa et al, 1915)  

 

2.6       A doença do sono em Angola 
 

Em 1911, Ayres Kopke classificou o alastramento da doença do sono em Angola 

como “assustador” e defendeu o seu combate como medida necessária para o pleno êxito 

da ação colonizadora de Portugal sobre a África. (Recorte de jornal “A doença do sono 

em Angola”, 1911) Todavia, para organizar esse combate, a primeira medida que se 

impunha era o reconhecimento científico da distribuição geográfica das glossinas por 

todo o território da colônia. Nesta direção, a Junta de Saúde de Angola acolheu, no ano 

anterior, um plano para o reconhecimento sanitário da província proposto por Annibal 

Correia Mendes. De acordo com o projeto, quatro facultativos – dois para o distrito de 

Benguela, um para Cabinda e Congo e o quarto para os concelhos a leste de Luanda até 

Malanje e para Novo Redondo e Ambriz – realizariam o mapeamento das zonas habitadas 

por glossinas em cerca de um ano e meio. (Repartição Saúde de Angola e São Tomé e 

Príncipe, 1910) Mas, em 1911, os portugueses não controlavam militarmente toda a 

colônia de Angola (Pélissier, 2006) e o plano de Correia Mendes propunha que a 

ocupação sanitária precedesse à militar em alguns pontos do território. Esse fato não 

passou desapercebido pela Escola de Medicina Tropical de Lisboa, que considerou 

louvável as intenções do projeto apresentado pelas autoridades sanitárias de Angola, mas 

inexequível a sua execução:   

 
plantadas recentemente e o bem-estar está se espalhando por toda parte. Todos os europeus abençoam hoje 

a guerra contra a Glossina, a segregação dos doentes e o rigor das medidas de higiene. (Tradução livre) 
33 O Príncipe permaneceu livre das glossinas até 1956, ano em que uma nova infestação de moscas atingiu 

a ilha, desencadeando outra campanha para o combate da tsé-tsé que incluiu o desbaste da vegetação, o 

abate dos porcos e o uso de inseticidas. A iniciativa resultou na eliminação das glossinas em 1958. Ver em: 

Afonso; Grácio, 2012.   
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É porem necessario attender á faixa oriental da nossa colonia, a que vae da 

Lunda até á Rhodesia e em especial á parte norte cortada pelos affluentes do 

Cassai e não longe dos territorios belgas. Esta região deve estar, 

provavelmente, infectada pela doença do somno, a julgar pela distribuição dos 

focos conhecidos que se encontram perto das nossas fronteiras norte e leste. 

Em toda essa vasta zona, onde não temos uma occupação effectiva nem meio 

de transito seguros, o inquerito, nas circunstancias actuaes, não será realizavel. 

(Ofício nº 45, 1911) 
 
 

O mapeamento, com precisão, das regiões habitadas pelas glossinas em Angola 

não foi realizado e ainda na década de 1930 era esperado. (Mora, 1934) Aliás, até mesmo 

os dados sobre o número de infectados e os óbitos pela doença do sono devem ser 

encarados com cautela, pois havia o problema da subnotificação. Em 1911, por exemplo, 

a província estava dividida em 34 delegações de saúde e cada uma delas era encarregada 

de elaborar boletins sanitários sobre as povoações sob sua jurisdição e remetê-los para 

Luanda que, por sua vez, enviava as informações coletadas em Angola para Lisboa. No 

entanto, algumas delegações não reportavam seus relatórios devido à falta de facultativos 

em seus quadros de saúde, tais como: São Salvador do Congo, Santo António do Zaire, 

Humpata, Noqui e Gambos. (Governo Geral da província de Angola, 1912a) 

Em maio de 1912, o governo da província sancionou o Regulamento da 

prophylaxia da doença do somno em Angola que, entre outras medidas, proibiu a criação 

de aldeamentos em zonas de existência reconhecida de glossinas e a obrigatoriedade do 

desbaste da vegetação nas proximidades das plantações e das habitações. (Governo Geral 

da província de Angola, 1912b) No entanto, a escassez de recursos limitou o combate à 

tripanossomíase africana a alguns pontos do território colonial, foi o caso de Dondo –

povoação localizada às margens do Rio Cuanza, via fluvial que concentrava muitas 

moscas tsé-tsés – onde o delegado de saúde, Luiz Baptista d’Assumpção Velho, 

coordenou os trabalhos de desflorestamento ao redor do concelho a partir de 1911. 

(Boletim Sanitário do distrito do Dondo, 1912)  

Em 1913, o governo local passou a ter a competência para nomear as brigadas 

sanitárias empregadas no debelar da doença em Angola. (Castro, 2013a) Orientada por 

Correia Mendes, a Primeira Brigada de Combate à Doença do Sono executou duas tarefas 

no distrito de Benguela: a derrubada das matas nas proximidades das cidades de Lobito, 

Catumbela e Benguela; e o reconhecimento sanitário do interior até a fronteira com o 

Congo belga e com a Rodésia do Norte. Iniciados em 1915, os trabalhos para a derrubada 

da mata do Rio Cavaco, localizada às portas de Benguela e habitat de glossinas, foram 

intensificados após 1917 com a coordenação de Bruto da Costa. À semelhança do que 
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fizera na Ilha do Príncipe, procurou capturar as moscas com o uso de panos com visco, 

mas sem grande êxito por falta de pessoal, e também despertou atritos com segmentos da 

população local ao determinar o abate do gado infectado com a nagana. (Costa, 1939) Os 

trabalhos foram encerrados em 1919 com a captura de 60.000 moscas e a derrubada de 

5.000 hectares de florestas. (Mora, 1934) Importante destacar que o desbaste da mata do 

Cavaco atraiu a atenção das autoridades não apenas por questões sanitárias, mas também 

por interesses relacionados à venda dos terrenos, valorizados após a varredura das 

glossinas. (Telegrama vindo de Luanda, 1917) 

 

 

 
                                Focos de glossinas              Áreas saneadas            Cidades ou povoações 

                                           Percurso da 1º Brigada de Combate à doença do sono, 1916-1918 

 

 
Fonte: Mapa adaptado a partir dos originais: Ornelas, 1926: 8-9 e Velho, 1921: 178. 

Mapa 6 – Angola com zonas de glossinas, 1925 
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Os esforços da brigada pelos rincões angolanos dividiram-se em duas etapas: a 

primeira, transcorrida entre novembro de 1916 e dezembro de 1917, cobriu parte da região 

compreendia entre o litoral de Benguela e os Rios Cuanza e Cubango; a segunda etapa, 

decorrida entre os meses de fevereiro e agosto de 1918, incluiu a zona dos respectivos 

rios até a fronteira da colônia com os domínios belga e britânico. No total, a missão de 

reconhecimento sanitário, dirigida pelos médicos Luiz Baptista d’Assumpção Velho e 

Manoel do Nascimento d’Almeida, percorreu 3.700 quilômetros à procura de focos de 

glossinas e de casos de doentes do sono numa vasta região interiorana abrangida pelas 

localidades de Ganda, Bié, Huambo, Cubango, Moxico e Lumane. (Velho, 1921) As 

terras além-Cuanza, no leste de Angola, eram ainda mal conhecidas pela administração 

metropolitana e conflituosas, pois a região ao sul do Moxico havia sido palco de uma 

revolta antieuropeia e antifiscal protagonizada pelos bundas e abafada pelos portugueses 

em 1917. (Pélissier, 2006)  

O extenso relatório produzido por Assumpção Velho e Nascimento d’Almeida, ao 

contrário do elaborado por Belisario Penna e Arthur Neiva sobre os rincões brasileiros, 

não apresentava fotos das paisagens angolanas devido à destruição das chapas 

fotográficas pelas chuvas torrenciais dos meses de novembro e dezembro e pela total 

ausência da venda desses itens no comércio local. Apesar dos inúmeros contratempos que 

passaram – dificuldade no engajamento de carregadores, poucos recursos financeiros e a 

carência de estradas e linhas telegráficas – os médicos portugueses não encontraram 

moscas tsé-tsés e nem doentes do sono na maior parte dos territórios que percorreram. 

(Velho, 1921) 

  O trabalho de reconhecimento sanitário pelo interior de Angola, empreendido 

pela brigada, ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), conflito iniciado 

na Europa, mas estendido ao continente africano com a mobilização de meio milhão de 

soldados nativos (Crowder, 1991) e com a intensificação da exploração dos recursos 

naturais e humanos nas colônias africanas. (Lyons, 1992) No extremo sul de Angola a 

presença militar portuguesa foi reforçada a partir de 1915, ano marcado por combates 

contra os alemães e os cuanhamas. (Pélissier, 2006) No entanto, no norte de Moçambique, 

a guerra contra os germânicos custou aos portugueses maiores esforços: 30.701 

combatentes e 13.872 vítimas. (Fraga, 2013b) Diante da mobilização de tropas para a 

África oriental, Ayres Kopke receou o retorno de militares contaminados pelo 

Trypanosoma rhodesiense, temido por sua resistência ao atoxil, para o tratamento no 
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Hospital Colonial de Lisboa e o risco de contaminação acidental nas dependências do 

hospital. (Kopke, 1917)  

Com o término da guerra vieram as pressões da Sociedade das Nações, que 

determinou que toda a ação colonial estivesse direcionada para o desenvolvimento das 

regiões dependentes em prol de toda a comunidade internacional. Sendo a questão 

colonial bastante sensível para a política interna portuguesa, as autoridades de Lisboa 

desconfiaram que, na ausência de um projeto de desenvolvimento colonial, o Ultramar 

pudesse voltar a ser alvo de eventuais partilhas. Neste cenário, o governo português 

buscou impulsionar políticas de fomento e modernização nas suas principais colônias, 

para onde seguiram duas importantes personalidades da jovem República: José Norton de 

Matos, para Angola, e Manuel de Brito Camacho, para Moçambique, na qualidade de 

Altos Comissários dotados de amplos poderes. (Alexandre, 2013)  

A descentralização da administração colonial, engendrada após a implantação da 

República, ganhou forma ao final da guerra e culminou na concentração formal de 

poderes na figura do Alto Comissário. O general Norton de Matos era um personagem 

conhecido na política angolana, fora governador da colônia entre 1912 e 1915, e nos 

círculos políticos em Lisboa, pois fora um dos principais participantes do esforço 

português na Grande Guerra.34  

O Alto Comissariado de Norton de Matos em Angola, transcorrido entre 1921 e 

1923, ficou marcado pelo recurso ao capital estrangeiro para a promoção de obras de 

infraestrutura como portos, estradas e ferrovias, seguindo a estratégia do crescimento pelo 

déficit, e pelo aumento do funcionalismo público – chegou a promover a imigração de 

mulheres portuguesas como professoras e datilógrafas para combater a miscigenação. 

(Pinto, 2017) No que tange às questões sanitárias, nomeou o coronel médico António 

Damas Mora para chefiar a Repartição Superior de Saúde e Higiene de Angola, em 1921. 

Embora Damas Mora não fosse um médico diplomado pela Escola de Medicina 

Tropical de Lisboa, acumulou uma vasta experiência na chefia dos serviços de saúde 

ultramarinos, tendo passado pela Ilha do Príncipe e por Timor. A posse desses 

 
34  Em setembro de 1914, destacamentos militares portugueses foram enviados à África para uma guerra 

não declarada contra os alemães nas fronteiras sul de Angola e norte de Moçambique. Em março de 1916, 

na sequência do confisco dos navios alemães e austro-húngaros surtos nos portos portugueses, ao abrigo da 

aliança com os britânicos, a Alemanha declarou guerra a Portugal. Para o governo português, a intervenção 

militar do país no conflito europeu poderia afastar o perigo de uma eventual partilha das colônias africanas; 

neutralizar a aproximação da Inglaterra com a Espanha, em benefício da aliança com Portugal; consolidar 

o jovem regime republicano na esfera internacional e, no plano interno, mobilizar a sociedade portuguesa 

em torno de um inimigo comum para atenuar os conflitos políticos e sociais existentes no país. Ver em: 

Telo, 1996 e Marques, 2008.    
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conhecimentos contribuiu para a indicação de seu nome para o comando dos serviços de 

saúde de Angola. Anos antes nessa colônia, foi criada a Assistência Médica aos Indígenas 

(1912) que recomendava visitas médicas regulares às aldeias (sanzalas), cuidados 

preventivos às grávidas e às crianças, vacinação obrigatória e medidas profiláticas no 

combate à doença do sono (uso do atoxil, destruição do habitat e captura das glossinas). 

No entanto, essas iniciativas não foram concretizadas na totalidade do território colonial.  

Quando assumiu a direção da Repartição de Saúde e Higiene, Damas Mora 

anunciou a divisão do território angolano em distritos sanitários, subdivididos em 

delegacias de saúde e essas em postos sanitários; criou a Revista Médica de Angola que 

privilegiou artigos publicados pelos médicos locais e funcionou como um instrumento 

importante para o debate científico na colônia; e, no que tange à doença do sono, ainda 

considerada como um grave problema no norte de Angola, estimulou o uso intensivo do 

atoxil e o isolamento dos doentes em sanzalas-enfermarias, localizadas nas proximidades 

dos aldeamentos e divididas em alojamentos denominados cubatas. (Mora, 2016) 

Deve-se mencionar também a iniciativa na organização do Primeiro Congresso de 

Medicina Tropical da África Ocidental, decorrido entre os dias 16 e 23 de julho de 1923. 

Essa ação serviu como propaganda ao colonialismo português e discutiu os principais 

problemas de saúde das colônias africanas ao contar com a presença de delegados 

provenientes da Nigéria, de Camarões, da União Sul Africana, da Índia Portuguesa, do 

Congo Belga, da França, da Grã-Bretanha e de Portugal. Alguns deles eram bastante 

conhecidos, como Émile Brumpt e Ayres Kopke, com quem o chefe dos serviços de saúde 

de Angola mantinha uma relação tensa devido, em parte, à condução dos problemas 

sanitários da colônia de forma autônoma em relação à Escola de Medicina Tropical de 

Lisboa. (Mora, 2017) 

Com o término do congresso, o governo da província decidiu enviar duas missões 

de combate e de estudo da doença do sono para a norte de Angola, nas proximidades da 

fronteira com o Congo belga, zona assolada por glossinas. As missões foram comandadas 

por médicos egressos da Escola de Medicina Tropical de Lisboa: Carlos de Almeida para 

a localidade de São Salvador do Congo (1923-1926) e Frederico Rebêlo para Santo 

António do Zaire, ambos no distrito do Congo.  

A missão de Carlos de Almeida tratou, em um campo de segregação em São 

Salvador do Congo, entre setembro de 1923 e junho de 1925, de 30.509 indígenas, dos 

quais 18.881 eram doentes do sono. (Mapa geral dos doentes tratados no campo de 

segregação de São Salvador do Congo, 1925) Para obter a simpatia da população nativa, 
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buscou o apoio das lideranças locais. Aliás, o uso dos chefes tradicionais pela 

administração colonial foi um recurso bastante empregado pelos europeus (Ki-Zerbo, 

1972) e em São Salvador residia a figura do Rei do Congo – 35 cujo trono, em 1923, era 

ocupado por João Lengo, coroado como Pedro VII. O monarca congolês, aliado dos 

portugueses, não apenas apoiou a missão médica, como conferiu a Carlos de Almeida o 

título de príncipe. (Mora, 2017) 

António Damas Mora manteve-se no cargo de chefe da Repartição Superior de 

Saúde e Higiene até 1923, quando foi exonerado meses depois da demissão de Norton de 

Matos. Em sua primeira passagem pelo comando dos serviços de saúde de Angola, buscou 

ampliar a assistência médica prestada aos europeus e aos indígenas, como forma também 

de estender as teias metropolitanas sobre o território angolano através de uma ocupação 

sanitária. Em 1926 retornou à chefia dos serviços de saúde da colônia, ocasião em que 

propôs a criação dos “vilarejos-modelos” – aldeamentos que concentrariam a população, 

casada monogamicamente e livre de doenças, sob a supervisão médica em áreas livres de 

mosquitos e moscas e próximas às estradas de rodagem para permitir melhor assistência 

médica. Entretanto, esse modelo não se concretizou na íntegra, permanecendo mais como 

um projeto utópico do que uma realidade social. De acordo com Samuël Coghe (2017), 

Mora acreditava que o melhoramento das condições sanitárias na colônia contribuiria 

para reduzir a mortalidade e aumentar a população em Angola, bem como estimular as 

atividades agrícolas naquela possessão ultramarina.  

Apesar dos esforços empreendidos, os serviços de saúde não atingiram todo o 

extenso território angolano e registraram muitos problemas: equipamentos hospitalares 

degradados, falta de instalações hospitalares para o tratamento dos doentes, pouca 

proximidade entre os médicos e as populações nativas (que desconfiavam dos médicos 

europeus), ausência de continuidade nas decisões administrativas, escassez de clínicos e 

adoção de medidas locais no combate à doença do sono no lugar de um esforço que 

abrangesse a totalidade das regiões infectadas. (Castro, 2013b) Luiz Baptista 

d’Assumpção Velho apresentou um outro problema para o efetivo combate da 

tripanossomíase africana, relacionado à negligência dos patrões:  

 

 
35 As prerrogativas atribuídas ao Rei do Congo estavam limitadas à resolução de problemas de justiça entre 

os indígenas. Porém, a manutenção deste título de realeza interessava aos colonizadores por simbolizar os 

primeiros contatos entre os portugueses e o antigo Reino do Kongo, que remontavam ao final do século 

XV. Portanto, remetiam à antiguidade da presença portuguesa no litoral africano em comparação aos 

demais poderes europeus. Ver em: Máximo, 2016.    
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Quando qualquer europeu, comerciante ou não, da região em que haja 

tripanossomose endemica, desconfia que um seu serviçal tem a doença do 

sono, em vez de o mandar tratar, envia-o para a sua sanzala, ou para a sua terra; 

e o doente, magnifico viveiro de tripanossomas, lá vai fomentar a disseminação 

da doença e fazer novas vitimas. Se ha hospital ou ambulancia na localidade, 

o solicito patrão arranja com a maior facilidade uma guia da Administração e 

descarta-se do preto, impingindo-o para a assistência à custa do Estado, como 

se ele fosse um indigente, isto é, um individuo sem meios de vida, esquecendo-

se comodamente que lhe aproveitou o trabalho, pouco ou muito, emquanto não 

viu nêle um perigoso ou um inútil. (Velho, 1921: 40)   

 

 

Mas os serviços de saúde, por mais limitados e deficientes que fossem, não 

estavam apenas sob a responsabilidade das autoridades metropolitanas. Em 1917 a 

Diamang, Companhia de Diamantes de Angola, uma empresa de capitais portugueses e 

estrangeiros, conseguiu a concessão do governo português para a plena exploração 

diamantífera da região de Lunda, no norte de Angola. Como naquela época a extração de 

diamantes requeria grande força laboral, os administradores da companhia contrataram 

médicos próprios para organizar os serviços de saúde e profilaxia da doença do sono. A 

empresa controlava a entrada e a saída de pessoal do território sob sua administração e 

procurou exercer um controle sanitário independente da ação do Estado português, pois 

temia que as orientações governamentais pudessem ser opostas às diretrizes da empresa. 

(Varanda, 2000)  

 

 

2.7      A doença do sono nas outras colônias: Cabo Verde, Guiné e Moçambique 
 

 

O arquipélago de Cabo Verde, colônia mais próxima de Portugal e tida como um 

pórtico entre a Europa e a África, era considerada por seus colonizadores “a única colónia 

portuguesa que pela sua posição geográfica, pelo seu clima e pelo seu estado de 

civilização, constituiu um campo de exploração fácil e de fixação permanente para a raça 

branca.” (Martins, 1910: 240) Entretanto, a população do arquipélago sofreu com severas 

crises alimentares provocadas por sucessivas secas, como as de 1902 e 1904, que 

vitimaram cerca de 12.000 pessoas. (Carreira, 1983) A emigração surgiu no horizonte 

como uma alternativa possível frente às agruras da fome e, entre 1911 e 1914, 694 “filhos 

de Cabo Verde” foram enviados para as plantações de São Tomé e Príncipe. (Mapa dos 

serviçais entrados em São Tomé e Príncipe, 1914) O árduo e ingrato trabalho nas roças 

de cacau e café, bem como as condições sanitárias daquela província, contribuíram para 

sedimentar uma imagem depreciativa das duas ilhas, encaradas como terras de desterro, 
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pela população de Cabo Verde. O que ficou expresso no poema Emigração de autoria de 

Eugénio Tavares e publicado no jornal A Voz de Cabo Verde, em abril de 1912:  

 

Como é triste e como é desolador,  

Ver partir, aos magotes, esta gente, 

Entregue ao seu destino, indifferente 

A tanto sofrimento, tanta dôr! 

 

Se a sorte ainda traz á terra amiga, 

Macilenta, tristonha, depaup’rada, 

Com a doença do sono, já minada, 

Ao cemitério um só coval mendiga!  

 

Mas porque ides, assim arrebanhada, 

A essa maldita terra de desterro? 

É a fome que vos leva acorrentada? 

Approveitae melhor a mocidade 

E ide mais distante, ide à América 

A terra do trabalho e liberdade! (A Voz de Cabo Verde, 1912, abr.15: 3)  
 

 

Em nenhuma das dez ilhas vulcânicas de Cabo Verde era verificada a presença da 

mosca tsé-tsé. Assim, os casos de doença do sono reportados no arquipélago refletiam a 

emigração crônica da colônia, pois eram identificados apenas nos corpos daqueles que 

retornavam com vida, mas gravemente doentes, das plantações da Ilha do Príncipe: “Os 

casos que se teem registado de doença do somno são todos em indivíduos vindos de fora 

da provincia, e não nos que d’ella não teem saído, visto não se encontrar aqui, até ao 

presente, o meio de transmissão.” (Pinheiro, 1906: 406-407) 

Localizada a cerca de 1.000 quilômetros de Cabo Verde, a Guiné – com uma 

receita de 272:860$000 réis para o ano econômico de 1909-1910, apenas superior aos 

rendimentos de Timor – (Governo Geral da província de Moçambique, 1909) era uma 

colônia pobre, assolada por doenças como a malária e a febre amarela (Havik, 2011) e 

por conflitos armados que opunham os portugueses às populações nativas como os 

balantas e os manjacos. (Pélissier, 2006) Em 1913, o facultativo da Delegação de Cacheu, 

Gonçalo Monteiro Filipe, enviou espécimes de glossinas para Lisboa, aos cuidados de 

Ayres Kopke, apanhados às margens do Rio Farim (Ferreira, 1961) e diagnosticou 

clinicamente a doença em um homem natural de Cabo Verde, chamado André Vaz de 

Carvalho. (Barreto, 1928) Esse trabalhador esteve na Ilha de São Tomé, onde não existia 

a mosca tsé-tsé, o que levou os médicos a suspeitarem que a transmissão da doença 

ocorreu na Guiné. No entanto, apenas em 1926, depois da verificação de tripanossomas 

no sangue de um português, foi realizado o primeiro estudo médico sobre a doença do 

sono naquela colônia. (Havik, 2014) O que leva a crer que a incidência da doença na 
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Guiné foi secundarizada pela metrópole, se comparada às situações vivenciadas em São 

Tomé e Príncipe e em Angola.   

Moçambique, a colônia africana mais oriental de Portugal, ainda não reportava 

nenhum caso de doença do sono quando um decreto de 23 de abril de 1908 autorizou a 

emigração de indígenas para a província para São Tomé e Príncipe. (Governo Geral da 

província de Moçambique, 1908) Apesar da distribuição das glossinas pelo território da 

África oriental portuguesa ser até então ignorada, a presença da Glossina morsitans era 

conhecida e as autoridades coloniais mostraram certa apreensão quanto à possibilidade 

de disseminação da doença depois que os serviçais que fossem contratados para trabalhar 

em São Tomé e Príncipe retornassem a Moçambique. Deste modo, o Governador-Geral 

da província, Alfredo Freire de Andrade, escreveu para Lisboa, em agosto de 1909, 

ameaçando impedir o embarque dos indígenas com destino às ilhas caso o Ministro e 

Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar não garantisse que os serviçais 

não seriam enviados para o Príncipe: 

  

Mas uma cousa peço a Vossa Excelência: que não consinta que esses indígenas 

vão trabalhar na ilha do Príncipe onde grassa a doença do somno porque se 

d’algum modo me constar que para lá vão não só não consentirei que d’aqui 

embarquem quaesquer indígenas mas também não permittirei que aqui 

desembarquem os que de lá voltem pois se é grande o meu desejo de auxiliar 

uma colonia que é portugueza não o é menos o meu dever de procurar defender 

contra um tal perigo a província que administro. (Ofício nº 7/ 398, 1909) 
 
 

A posição do Governador-Geral foi motivada por atritos ocorridos no distrito de 

Quelimane entre uma autoridade local de saúde e o agente da emigração. Dada a pressão 

dos roceiros por braços para as lavouras de São Tomé e Príncipe, o delegado de saúde de 

Quelimane, José Teixeira de Queirós, propôs submeter todos os indígenas regressados 

daquela província à estrita vigilância sanitária, por meio da obrigatoriedade da 

apresentação mensal dos mesmos aos delegados de saúde. (Ofício nº 43, 1909) A 

proposta, que teve a anuência do governador, provocou enérgicos protestos de Celestino 

Fernandes Monteiro, agente da emigração, que, mesmo reconhecendo ser um leigo, 

solicitou a suavização das medidas sanitárias, pois atentavam contra “todos os preceitos 

da sciencia e da liberdade.” (Cópia da missiva assinada por Celestino Fernandes 

Monteiro, 1909) Monteiro argumentou que o período de incubação da doença do sono era 

inferior a dois meses, espaço de tempo considerado suficiente para apresentação à 

inspeção, e que a medida dificultava a emigração direcionada, essencialmente, à Ilha de 



93 
 

São Tomé, livre da doença, e não para o Príncipe, onde, segundo o agente da emigração, 

a tripanossomíase grassava com pouca intensidade. 

 O delegado de saúde de Quelimane reagiu às críticas do engajador de emigrantes 

ao defender a necessidade do acompanhamento prolongado dos doentes do sono, pois 

alguns doentes poderiam externar sintomas pouco acentuados que escapariam à 

observação de um leigo. Por isso, o imperativo para a vigilância das autoridades de saúde 

por um período superior a dois meses. No entanto, para que Moçambique fornecesse os 

braços necessários às lavouras de São Tomé e Príncipe em substituição a Angola,  

província que teve seu recrutamento suspenso pelos portugueses em decorrência do 

boicote promovido pelos chocolateiros ingleses e alemães à compra do cacau de São 

Tomé, (Clarence-Smith, 1985) as medidas sanitárias tomadas pelo governador, em 

seguimento às orientações do delegado de saúde, foram desautorizadas pela Secretaria de 

Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar. (Ofício nº 13, 1909) Desta forma, entre 

1911 e 1914, Moçambique forneceu a maior fatia dos trabalhadores importados pelas 

ilhas: 14.647 serviçais. (Mapa dos serviçais entrados em São Tomé e Príncipe, 1914)   

Entretanto, a Ilha do Príncipe não era a única preocupação das autoridades 

coloniais em Moçambique. Levas com centenas de indígenas conduzidas por capatazes 

brancos que partiam de Niassalândia, onde a doença era reportada desde 1908, com 

destino às minas da Rodésia do Sul adentravam, no meio do caminho, no território 

colonial português, através do distrito de Tete, e havia ainda o recrutamento de mão de 

obra em Moçambique para as possessões britânicas na África oriental. Essa 

movimentação de pessoas, em regiões habitadas por glossinas, também trazia o risco de 

disseminação da doença do sono na colônia portuguesa. (Sant’Ana, 1913) 

Para estudar a propagação da tripanossomíase em Moçambique, o governo 

português enviou os médicos José Firmino Sant’Ana e José Cardoso Pereira Lapa, 

diplomados pela Escola de Medicina Tropical de Lisboa, para percorrerem os distritos de 

Tete e Quelimane em 1911. Os esculápios estudaram as áreas de glossinas, realizaram 

inspeções clínicas com palpações ganglionares em 11.683 indivíduos e fizeram 220 

exames de sangue e 53 exames com o suco ganglionar. Firmino Sant’Ana, apesar de 

reconhecer que o processo eficaz e prático para a destruição da Glossina morsitans era 

ainda desconhecido, propôs o desbaste das florestas próximas aos povoados, plantações 

e caminhos mais frequentados; a eliminação dos animais silvestres, que poderia ser 

maximizada pelo fornecimento de armas e munições aos indígenas; e o controle dos 
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movimentos populacionais nas fronteiras de Moçambique. (Sant’Ana, 1913) Entretanto, 

alertava ser quase inevitável a chegada da doença do sono na colônia:  

 

A actual situação da Zambezia portugueza com relação á doença do somno, 

pode definir-se da seguinte maneira: no districto de Tete é eminente e quasi 

inevitável a importação de casos de infecção pela fronteira norte, mas as 

condições regionaes, em virtude da escassez das áreas de glossinas, e da sua 

ausencia nas margens do Zambeze, não parecem propicias a uma larga 

propagação da doença; em Quelimane as migrações regulares que ahi teem 

logar prestam-se a uma vigilancia sanitaria mais efficaz, mas em compensação 

a importancia e a grande extensão das áreas de glossinas das especies morsitans 

e fusca, tornam bastante temível uma invasão epidemica, desde que estas 

especies se mostram aptas para a propagação da doença do somno. (Sant’Ana, 

1911: 6)  
 

 

Os médicos concluíram que os distritos de Tete e Quelimane e o território da 

Companhia do Niassa, que tinha o seu próprio plano de defesa sanitária, estavam mais 

sujeitos à disseminação da doença do sono. Moçambique era um território dividido. As 

áreas administradas diretamente pelo governo metropolitano estavam geograficamente 

fragmentadas; enquanto mais da metade da colônia estava nas mãos de companhias 

monopolistas, como a de Moçambique e a do Niassa – que gozavam de grandes 

prerrogativas como a cobrança de impostos e o recrutamento da mão de obra em seus 

territórios – (Newitt, 2012) e dos prazos, extensos territórios obtidos quer por concessão 

de Lisboa quer por sucessão familiar. (Hernandez, 2008) 
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Fonte: Mapa adaptado a partir dos originais disponíveis em: Sant’Ana, 1913 e Newitt, 2012: 320. 

 

Mapa 7 – Distribuição dos focos de glossinas em Moçambique, 1912 
 

 

O primeiro caso averiguado de infecção pelo Trypanosoma rodhesiense contraída 

em Moçambique foi reportado em Mtarika em 1912, no território administrado pela 

Companhia do Niassa. (Sant’Ana, 1913) No mesmo ano foi organizado, no distrito de 

Tete, o Serviço de Defesa contra a doença do sono. Suas atribuições incluíram: fiscalizar 

os movimentos migratórios na fronteira, mapear a distribuição das glossinas, inspecionar 

a população e promover a assistência médica na região. Até o ano de 1916, foram 

identificados sete casos de tripanossomíase no distrito. (Lapa, 1917) Todavia, em 

Moçambique a doença do sono não assumiu a mesma dimensão epidemiológica 

registrada em Angola ou na Ilha do Príncipe.  
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Capítulo 3 
 

Brasil: a doença como o espelho de uma nação 
 

 

Vivemos, Srs. estudantes, num paiz de clima tropical e 

intertropical, e é por isto 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 povoal-o e enriquecel-o.  

Attentae bem nessa missão de patriotismo e estudae com esforço 

a doença do Brasil. (Aula inaugural do professor Carlos Chagas, 

1926: 20) 

 
 

3.1      Brasil: um país perdido em seus sertões   

  

A então República dos Estados Unidos do Brasil, no alvorecer do século XX, era 

um gigante com área total de 8.528.000 Km², (Directoria Geral de Estatística, 1924) e 

uma população estimada em 21.819.616 habitantes em 1912. (Secretaria da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, 1914) Sua economia, apesar da pequena produção industrial 

voltada para os estreitos mercados locais e concentrada no Rio de Janeiro, em São Paulo 

e no Rio Grande do Sul, (Prado Júnior, 2004) estava assentada na agroexportação, na qual 

o café e a borracha respondiam por mais de 80% das divisas provenientes do intercâmbio 

comercial com o exterior, em seguida vinham as peles, o couro, o mate, o fumo, o cacau, 

o algodão e o açúcar. (Lloyd, 1913) Devido ao peso das atividades agrárias para a 

economia brasileira, durante a Primeira República (1889-1930), vozes se levantaram em 

defesa da “vocação essencialmente agrícola” do país através da redenção do trabalhador 

nacional, da diversificação dos cultivos e da modernização das lavouras por intermédio 

da mecanização. (Mendonça, 1997) 

  

Montemos no Brasil uma civilização pastoril e agrária. Não a de nossos 

atrasados antepassados, mas uma moderna, iluminada pela Ciência, guardada 

por um Estado-Maior de agrônomos, veterinários, mecânicos e médicos. 

(Braga apud Saliba, 1981: 136) 
 

 

 Em novembro de 1889 a República foi implantada no Brasil com a deposição do 

imperador D. Pedro II e, em fevereiro de 1891, o novo regime promulgou uma 

Constituição pautada pelo federalismo, na prática desigual, que conferia a cada um de 

seus 20 estados membros certa autonomia com relação ao governo federal, sediado na 

cidade do Rio de Janeiro.36 Em decorrência dos desequilíbrios abissais entre os poderes 

 
36 Administrativamente o Brasil estava dividido em 20 estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio 
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políticos, econômicos e militares de cada estado, essa autonomia era ampla para alguns e 

mais restrita para outros. A partir de novembro de 1894, com a ascensão do primeiro 

presidente civil após cinco anos de tutela militar, os partidos republicanos de São Paulo 

e de Minas Gerais detiveram a hegemonia sobre o acesso à Presidência do Brasil, era a 

chamada política do café-com-leite. (Carone, 1976) As eleições da República foram 

marcadas pela fraude, prática herdada dos tempos do Império, e nos municípios 

predominantemente rurais do interior, onde residia a maior parcela do eleitorado nacional, 

o mandonismo local dos coronéis exercia decisiva influência política:  

 

Esse elemento rural, como já notamos, é paupérrimo. São, pois, os fazendeiros 

e chefes locais quem custeiam as despesas do alistamento e da eleição. Sem 

dinheiro e sem interesse direto, o roceiro não faria o menor sacrifício nesse 

sentido. Documentos, transporte, alojamento, refeições, dias de trabalho 

perdidos, e até roupa, calçado, chapéu para o dia da eleição, tudo é pago pelos 

mentores políticos empenhados na sua qualificação e comparecimento.  

(Leal, 1997: 56)  
 
 

A participação política do brasileiro durante a Primeira República era bastante 

limitada, embora a Constituição tenha eliminado a exigência de renda mínima para o 

alistamento eleitoral, analfabetos e mulheres foram excluídos do pleito. Entretanto, nas 

grandes cidades, muitos dos brasileiros aptos a votar – homens alfabetizados e maiores 

de 21 anos – optavam pela abstenção, desestimulados pela fraude eleitoral e pelo medo 

representado por capangas armados pelos próprios candidatos. (Carvalho, 2000)  

Além da fraude nas eleições, a República herdou do Império a questão dos negros. 

A ilegalidade da escravidão, sancionada em maio de 1888, não garantiu a plena inserção 

do negro na sociedade brasileira. O liberto foi marginalizado socialmente e prejudicado 

na disputa por vagas de trabalho frente aos imigrantes recém-chegados e aos demais 

trabalhadores nacionais. Nas palavras de Florestan Fernandes, “a posição do negro no 

sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser uma matéria política.” 

(Fernandes, 1978: 16) A “solução” proposta para o problema do negro, tido como 

racialmente inferior,37 e que chegou a contagiar grande parte da elite brasileira, foi o 

branqueamento da nação. Acreditava-se que o constante afluxo de imigrantes europeus 

agiria para regenerar o Brasil, pois possibilitaria a diluição do elemento negro e indígena 

 
Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Pará –, 1 Distrito Federal (o 

município do Rio de Janeiro) e 1 território federal (Acre, incorporado ao Brasil em 1903). Ver em: 

Directoria Geral de Estatística, 1924.  
37 Sobre a questão da pretensa inferioridade racial do negro, Alfredo Ellis Júnior, representante da elite 

paulista, escreveu: “Estou convencido de que o negro, mesmo educado, não pode nivelar-se ao branco”. 

Ver em: Ellis Júnior, 1934: 100.   
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da sociedade e do sangue dos brasileiros, contribuindo assim para a formação de novas 

gerações mestiças e de tez mais clara. (Skidmore, 1976) 

As preocupações em torno do Brasil e dos brasileiros ocuparam um lugar de 

destaque nos meios intelectuais do país nos últimos anos do século XIX, ainda nos tempos 

do Império, e no alvorecer do século XX, nos primórdios da República. Tais anseios não 

se justificaram apenas por questões ligadas ao mercado de trabalho, mas, também, pela 

procura de uma identidade nacional. Afinal, era possível encontrar alguma unicidade 

nacional no âmago de um país de tantos contrastes? (Naxara, 1998) 

O que caracterizava a nação brasileira era justamente sua descaracterização e sua 

desqualificação. Aos olhos das elites do país e de fora dele,38 o Brasil não possuía um 

povo, mas sim uma população mestiça sem características definidas e homogêneas. O 

elemento nacional, posto à sombra da miséria, era tido como desqualificado para o 

trabalho e subestimado para os desafios impostos pelo progresso, considerado na altura 

como algo inevitável e necessário para a superação do atraso do país. (Kowarick, 1987) 

Admirador incondicional das transformações técnicas e científicas de seu tempo, Euclides 

da Cunha (1866-1909) foi enviado como correspondente pelo jornal O Estado de São 

Paulo aos sertões baianos para noticiar os rumos da conflagração em Canudos (1893-

1897). Além de cumprir sua missão através da produção de textos jornalísticos, Euclides 

da Cunha usou Canudos como mote para desenvolver suas análises sobre a nacionalidade 

brasileira através de sua obra Os sertões, publicada originalmente em 1902. (Vidal e 

Souza, 1997) 

Para ele, o estranhamento despertado entre aquilo que conhecia, em termos de 

sociedade e ambiente, no litoral, e a experiência adquirida no interior da Bahia era 

assombroso. Euclides apontou para a inexistência de um Brasil único. Tratava-se de uma 

nação que ainda não se formara: o que havia era a estrondosa antítese entre os habitantes 

do litoral – que abraçaram o progresso de maneira artificial “parasitariamente à beira do 

Atlântico, dos princípios civilizadores elaborados na Europa” (Cunha, 2001: 66) – e o 

sertanejo – atrasado, rude, bárbaro, mas, em contrapartida, depositário do cerne da 

nacionalidade brasileira. A nítida separação entre eles permitiu a Euclides concluir: “não 

no-los separa um mar, separam-no-los três séculos”. (Cunha, 2001: 137) Portanto, a 

 
38 Vários estrangeiros produziram relatos sobre o Brasil, como Louis Couty, Louis Agassiz e o conde de 

Goubineau. Este último, ministro francês creditado na corte imperial brasileira entre 1869 e 1870, 

considerava os brasileiros, à exceção de D. Pedro II, como malandros de sangue impuro e de baixa 

categoria. Ver em: Raeders, 1988. 
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grande distância entre esses brasileiros não era espacial, pois habitavam o mesmo 

território nacional, mas civilizacional, em estágios evolutivos distintos. O que tornava, 

aos olhos de homens como Euclides da Cunha, os sertanejos, seus compatriotas, mais 

estrangeiros que os imigrantes que desembarcavam todos os anos nos portos do país. Esse 

embate entre a civilização e a barbárie deveria ser ganho pela primeira, caso contrário de 

nada adiantaria o aniquilamento de Canudos, ocorrido em outubro de 1897:  

 

Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro, se não se aproveitassem 

os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e 

persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência 

aqueles rudes compatriotas retardatários. (Cunha, 2001: 682)  
 

 

Condenada pelo progresso, parte significativa da população brasileira, sob o 

estigma da inferioridade racial, era ainda secundarizada, em sua capacidade para o 

trabalho, frente aos recém-chegados imigrantes. Em torno do estrangeiro construiu-se a 

imagem do “trabalhador ideal”: branco, disciplinado, civilizado, trabalhador e ambicioso 

e, como sua antítese, o nacional emergia como: indolente, preguiçoso, vadio e racialmente 

inferior. (Naxara, 1998) Em suma: os brasileiros eram homens que se tivessem “[...] o 

lambari para comer e a viola para tocar, de nada mais cuidam.” (Sousa apud Beiguelman, 

2005: 137) A valorização do imigrante era alimentada pela depreciação do brasílico, esse 

foi desqualificado por suas elites, esquecido e abandonado dentro de seu próprio país, um 

estrangeiro em sua própria terra. (Naxara, 1998)  

As imagens da suposta inaptidão do brasileiro para o trabalho adentraram no 

século XX e foram cristalizadas na figura do Jeca Tatu, personagem criado por Monteiro 

Lobato (1882-1948). No conto Urupês (1914), por meio da figura do Jeca, o escritor 

acusou os camponeses do Vale do Paraíba de preguiçosos – indivíduos que preferiam 

viver privados das mais elementares acomodações a fim de não demover esforço algum 

para alterá-las. 

 

Se pelotas de barro cahem, abrindo setteiras na parede, Geca não se move a 

repol-las. Ficam as janellinhas abertas para o resto da vida, a entremostrar 

nesgas de céu.  

Quando a palha do tecto, apodrecia, gréta em fistulas, por onde pinga a agua 

da chuva, Geca, em vez de remendar a tortura, limita-se, cada vez que chove, 

a aparar numa gamellinha a agua gottejante... 

Remendo...para que? se uma casa dura dez annos e faltam “apenas” oito para 

ele abandonar aquella?  

Esta philosophia economiza reparos. (Monteiro Lobato, 1919: 167) 
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Em consonância com inabilidade atribuída à população brasileira, as imagens 

sobre o sertão emergiam e ganhavam forma. Este vocábulo, mais do que um espaço 

meramente geográfico, carregava uma forte carga simbólica: era o lugar do interior, da 

região pouca povoada, espaço de desordem, de atraso e de barbárie. No polo oposto, havia 

o litoral, entendido não apenas como a faixa litorânea do país, mas como o espaço da 

civilização, da ordem e do moderno. (Lima, 1999)  Ao mesmo tempo, o sentido de sertão 

desdobrava-se em um leque de diversidades espaciais: o interior do estado de São Paulo, 

áreas do Nordeste e do Centro-Oeste, a Amazônia e, até mesmo, as periferias das grandes 

cidades do Brasil, como chamou atenção Afrânio Peixoto (1876-1947), professor de 

Higiene da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1918: “não nos iludamos, o 

‘nosso sertão’ começa para os lados da Avenida”, (Peixoto apud Hochman, 2006: 70) 

referindo-se à Avenida Central, emblema civilizatório da capital do Brasil.  

Durante os primeiros anos da República, o sertão foi encarado como espaço a ser 

incorporado ao esforço civilizatório das elites brasileiras, mas também como referência à 

autenticidade nacional.  Além disso, o desbravamento dessas regiões era necessário para 

fins estratégicos, pois o Brasil ainda mantinha questões fronteiriças em aberto com seus 

vizinhos39 e a própria noção de território brasileiro era problemática visto o total 

desconhecimento de parte do seu relevo e do fluxo de muitos de seus rios. Esse 

desconhecimento tendeu a diminuir com expedições, constituídas por diversos atores e 

com diferentes propósitos, que penetraram nos sertões do país, produzindo relatos e 

denúncias, inclusive com o uso de máquinas fotográficas, como foram os levantamentos 

realizados pela Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (1905), as empreitadas 

dirigidas pelo militar Cândido Rondon entre 1907 e 1915 e as expedições científicas do 

Instituto Oswaldo Cruz que chamaram atenção para um outro retrato do sertão: as doenças 

e a inexistência de serviços sanitários. (Lima, 1999) 

 

 

 

 

 

 
39 Durante a passagem de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, pelo Itamaraty 

(1902-1912) foram negociados diversos tratados fronteiriços com os países vizinhos, sem a necessidade de 

conflitos militares de grande envergadura: com os franceses na questão do Amapá (1900), com a Bolívia 

na questão do Acre (1903), com os britânicos na questão do Pirara (1904), com a Colômbia em 1907 e com 

o Peru e Uruguai ambos em 1909. Ver em: Goes Filho, 2013.  
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3.2       De laboratório soroterápico a Instituto Oswaldo Cruz 

 

Na primavera de 1899, na sequência da chegada de um navio procedente da cidade 

portuguesa do Porto, uma estranha mortalidade de ratos nas docas do porto de Santos 

começou a chamar atenção das autoridades sanitárias. Sérias suspeitas rondavam a morte 

daqueles roedores, pois a Invicta atravessava um grave surto de peste bubônica desde 

agosto daquele ano. Assim, as autoridades brasileiras decidiram encarregar Vital Brazil, 

Adolpho Lutz (1855-1940) e Oswaldo Cruz (1872-1917) – esse último recém-chegado de 

Paris onde frequentou o curso de microbiologia no Instituto Pasteur – para que 

confirmassem aquelas suspeitas com base na fundamentação bacteriológica. Os 

resultados foram positivos, a peste grassava em Santos. Mas, como escasseavam as 

ampolas do soro de Yersin – soro antipestoso que era obtido no Instituto Pasteur de Paris 

a altos preços – o governo paulista decidiu produzi-los no estado. Temendo que a doença 

se alastrasse para a capital da República, o prefeito do Rio de Janeiro, Cesário Alvim, 

optou por fazer o mesmo e determinou a criação de um laboratório soroterápico sediado 

na distante fazenda à beira-mar de Manguinhos, sob a direção do Barão de Pedro Affonso, 

proprietário do Instituto Vacínico Municipal, que já produzia vacinas contra a varíola. 

(Fernandes, 2010) Em 23 de julho de 1900, era inaugurado o “Laboratorio 

Serumtherapio” na capital do Brasil: 

  

Hontem, pouco depois de meio-dia, foi effetuada a inauguração official dos 

laboratorios de Manguinhos, instalados, na antiga fazenda desse titulo, por 

proposta do Dr. Pedro Affonso, para a cultura de bacilos epidemicos e fabrico 

de soros e vacinas. (O Paiz, 1900, jul. 01: 1)  
 

 

Apesar da iniciativa do poder municipal em sua instalação, o soroterápico de 

Manguinhos passou para a alçada do governo federal em 1901. No ano seguinte, por 

divergências internas com Pedro Affonso, Oswaldo Cruz o substituiu no comando da 

instituição. Em 1903, o novo diretor de Manguinhos foi escolhido pelo recém-empossado 

presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves, para chefiar a Diretoria 

Geral de Saúde Pública – órgão responsável pelo saneamento do Rio de Janeiro – com o 

compromisso de extinguir a febre amarela, a peste bubônica e a varíola da capital do 

Brasil. Para o combate das duas primeiras doenças, as ações coordenadas por Oswaldo 

Cruz procuraram controlar a proliferação de seus vetores: o mosquito Stegomyia fasciata 

e os ratos. As brigadas sanitárias, apelidadas de mata-mosquitos, procederam na 

eliminação das larvas nos depósitos de água e no expurgo dos insetos alados das casas 
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através de fumigações de enxofre e de piretro. Para os ratos, as autoridades sanitárias 

chegaram a pagar pelos roedores capturados por populares, o que incentivou a criação 

desses animais em alguns pontos da cidade, e os proprietários dos imóveis foram 

intimados a remover os entulhos, a suprimir os porões e a impermeabilizar o solo. 

(Benchimol, 2001) Para a varíola, Oswaldo Cruz prescreveu a vacinação da população 

do Rio de Janeiro. Porém, naquela altura, dúvidas pairavam, até mesmo entre os médicos, 

quanto à eficácia dos soros e das vacinas e havia o temor que tais preparados pudessem 

atuar como disseminadores das doenças. Deste modo, uma lei que tornava a vacina 

antivariólica obrigatória para todos os cidadãos, aprovada pelo Congresso Nacional em 

finais de outubro de 1904, serviu como o estopim para a Revolta da Vacina, ocorrida 

durante as primeiras semanas do mês de novembro daquele ano. (Carreta, 2013) 

Apesar do revés no combate à varíola, visto o recuo do governo brasileiro na 

obrigatoriedade da vacina, as campanhas de Oswaldo Cruz obtiveram êxito no combate 

da febre amarela, erradicada do Rio de Janeiro em 1907. Nesse ano, os trabalhos 

coordenados pelo diretor da saúde pública foram premiados com uma medalha de ouro 

durante o XIV Congresso Internacional de Higiene e Demografia, ocorrido em Berlim:  

 

A Imperatriz, como protectora do Congresso e da exposição annexa, tinha 

mandado cunhar tres medalhas, uma de ouro, outra de prata e a terceira de 

bronze, para serem conferidas aos países que mais o merecessem. Além disso, 

havia outras medalhas de ouro, de prata e de bronze, assim como diplomas, 

que o Ministerio dos Cultos e da Instrucção destinava á distribuição 

conveniente. Os premios offerecidos pela Imperatriz naturalmente eram os 

mais importantes e de mais valor.  

Quando, finalmente, no domingo se fez a distribuição, eis que o Brasil levava 

a medalha de ouro, offerecida pela Imperatriz, o maior de todos os premios.  

E’ um acontecimento de summo valor, documentando a recepção honrosa que 

os sábios medicos brasileiros acharam neste gremio de genios scientificos da 

Europa, onde não se dá entrada senão ao merito real e indubitável.  

(Jornal do Commercio, 1907, out. 27: 2)  
 
 

Durante os anos anteriores ao recebimento do prêmio, Oswaldo Cruz atuou para 

estabelecer em Manguinhos um programa de pesquisa e treinamento de cientistas. Além 

da produção de soros antipestosos, antitetânicos, antidiftéricos e vacinas; o soroterápico 

começou a fabricar produtos de uso veterinário desenvolvidos por seu pessoal técnico 

como a vacina contra a espirilose das galinhas, por Henrique Aragão (1879-1956), e 

contra o carbúnculo sintomático ou peste da manqueira – doença que castigava os 

rebanhos no país. A patente dessa vacina, desenvolvida em 1906 por Alcides Godoy 

(1880-1950), significou para Manguinhos uma importante fonte de recursos financeiros. 

Entretanto, os projetos de lei que visavam transformar o soroterápico em um centro de 
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medicina experimental – para oficializar uma situação que, na prática, já ocorria – foram 

rejeitados pelo Congresso Nacional. (Benchimol; Teixeira, 1993) A despeito disto, 

Oswaldo Cruz, como responsável pela Diretoria Geral de Saúde Pública, teria realocado 

parte dos recursos destinados ao combate da febre amarela, quando a incidência dessa 

doença declinava, para ampliar as instalações de Manguinhos. (Britto, 1995) 

Entretanto, o estrondoso êxito obtido por Oswaldo Cruz na Alemanha contribuiu 

para angariar o respaldo político na aprovação pelo legislativo nacional da tão desejada 

transformação de Manguinhos em um instituto experimental, o que ocorreu em dezembro 

de 1907:   

 

Art. 1º E’ creado o Instituto de Pathologia Experimental de Manguinhos, 

subordinado directamente ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 

destinando-se aos seguintes misteres:  

a) Estudo das molestias infectuosas e parasitarias do homem, dos animaes e 

das plantas; 

b) Questões referentes á hygiene e zoologia; 

c) Preparo dos sôros therapeuticos e demais produtos congêneres, destinados 

ao tratamento e prophylaxia da molestia. 

d) Escola de veterinaria, comprehendendo a pathologia, a hygiene e 

therapeutica, mas na medida dos trabalhos scientificos occurentes. (Brasil. 

Decreto n. 1.802, 1907: 1) 

 

 

Entre 1907 e 1908, o Instituto de Manguinhos passou por importantes 

remodelações: deixou de estar vinculado à alçada da Diretoria Geral de Saúde Pública 

para passar à subordinação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores; de mero 

produtor de soros e vacinas passou, oficialmente e também, a um centro autônomo de 

ensino e pesquisa de doenças infecciosas e parasitárias; e, finalmente, seu nome foi 

alterado para Instituto Oswaldo Cruz, o que reforçou a autoridade de seu diretor. 

(Benchimol, 1990) 

As atividades do Instituto não estiveram somente circunscritas ao Rio de Janeiro, 

seus colaboradores foram mobilizados para o saneamento dos portos marítimos 

brasileiros, para ações de profilaxia contra doenças como a malária que comprometiam o 

andamento de obras de engenharia como ferrovias e hidrelétricas, para estudos voltados 

ao desenvolvimento da extração da borracha e para o combate da seca nordestina. 

(Thielen et al, 1991) Essas expedições científicas percorreram, entre os anos de 1908 e 

1922, os estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, 

Amazonas, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul. (Lima, 1999) A presença dos 

médicos nos sertões brasileiros potencializou o encontro do Brasil litorâneo e urbano com 

o país perdido em seus interiores – caracterizado pela miséria, pelas doenças, pelo atraso 
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civilizacional, pelo abandono e completamente distante dos holofotes do saneamento na 

capital da República – e produziu importantes relatos que denunciaram a dura realidade 

sanitária naqueles rincões, como apresentado nesse trecho extraído de uma carta escrita 

por Oswaldo Cruz, em plena Amazônia, à sua esposa Emília:  

 

Visitamos hontem a cidade de Sto Antonio. Não podes imaginar o que seja. 

Qualquer descripção por mais pessimista ficaria aquem da realidade. Basta que 

te diga que na cidade não ha um só habitante filho do lugar. Todas as crianças 

que ali nascem, morrem infallivelmente e as poucas ahi nascidas estão de tal 

modo doentes que fatalmente morrerão breve. A immundicie é incrível. Para 

dar um idéa pallida do que é ella basta que te diga que matam os bois nas ruas 

e ahi abandonam as vísceras, cabeça etc., que deixam apodrecer em plena rua. 

O máo cheiro é de tal ordem que quase se fica suffocado. Estou horrorizado 

com tanta porcaria! (Correspondência de Oswaldo Cruz, 1910) 
 

 

Uma dessas viagens pelos recantos do país resultou numa importante descoberta 

científica que ajudou a consolidar a posição nacional e internacional de Manguinhos 

como o principal centro de ressonância da medicina dita tropical no Brasil: a descrição 

de uma tripanossomíase humana.  

 

3.3      Uma descoberta científica brasileira: o sertão bate à porta da Academia 

 

A descoberta da nova tripanossomíase humana, tida como o mais brilhante feito 

da medicina brasileira, (Bacelllar, 1963) foi lembrada como um acontecimento singular, 

pois sua trajetória contou, nessa ordem, com o estudo do vetor, com a identificação do 

agente causal e, por fim, com a descrição da doença; o que contrariava a ordem habitual 

das descobertas: na qual, geralmente, se partia da identificação da doença, depois a 

determinação do vetor e a descrição de seu agente etiológico. (Kropf et al, 2000) Além 

disso, pela primeira vez na História, um mesmo pesquisador teria descoberto a doença, o 

vetor, seu agente etiológico e os animais domésticos e silvestres suscetíveis à infecção. 

(Coura, 1997) Embora aqui se reconheça o protagonismo de Carlos Chagas, que dedicou 

parte de sua vida ao estudo da tripanossomíase americana,40 este trabalho assume uma 

posição crítica com relação à última assertiva, pois ela parece negar todo o processo de 

construção da doença, com suas contestações e reformulações, ao creditar todo o vigor 

científico a um único homem, o que corrobora para minimizar o esforço empreendido por 

outros pesquisadores envolvidos na compreensão daquela patologia, como: Arthur Neiva, 

 
40 De acordo com o levantamento da bibliografia brasileira sobre a doença de Chagas, feito por Aluizio 

Prata e Eurydice de Sant’Anna, foram contabilizadas 283 publicações sobre o tema até 1934, ano da morte 

de Carlos Chagas. Deste total, 71 trabalhos, ou 25%, foram produzidos ou coproduzidos pelo descobridor 

da doença. Ver em: Prata; Sant’Anna, 1979.  



105 
 

Gaspar Vianna, Henrique Aragão, Antonio Carini, Theodoro Bayma, João Florêncio 

Gomes, Émile Brumpt, Rudolf Kraus e Eurico Villela, cujas contribuições serão 

abordadas mais à frente.  

A história dessa descoberta teve início nas obras para a extensão de uma ferrovia 

nos sertões mineiros, localizadas a mais de 690 quilômetros do Rio de Janeiro. Em 1907, 

uma epidemia de malária assolou os homens empregados na construção do 

prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil nas proximidades do Rio das 

Velhas, entre os povoados de Corinto e Pirapora, no interior de Minas Gerais. (Dias, 

1944) O Instituto de Manguinhos foi chamado para organizar as ações de combate à 

epidemia e Oswaldo Cruz encarregou Carlos Chagas e seu assistente Belisario Penna 

(1868-1939) para que coordenassem a missão de profilaxia na região.41  

 

 
Fonte: Mapa adaptado a partir das informações disponíveis em: Figueira (Org.), 1908. 

 

Mapa 8 – A Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1910 
 

 
41 Chagas havia executado, em 1905, a primeira campanha bem-sucedida contra a malária no Brasil, no 

município paulista de Itatinga, onde a Companhia Docas de Santos construía uma hidrelétrica e, em 1907, 

realizou o mesmo serviço em Xerém, baixada fluminense, onde a Inspetoria Geral de Obras captava 

mananciais de água para o Rio de Janeiro. Tratava-se, portanto, de uma figura experiente em ações 

antipalúdicas. Ver em: Thielen et al, 1991.  
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No antigo povoado de São Gonçalo das Tabocas – que passou a chamar-se 

Lassance em 1908 em homenagem ao engenheiro da Central do Brasil, Ernesto Lassance 

Cunha (Kropf; Azevedo, 2009) – Carlos Chagas abrigou-se em um vagão de trem, que 

funcionou como dormitório e laboratório para suas pesquisas, enquanto comandava os 

serviços de combate contra a malária na região. Devido a seu interesse pela protozoologia 

e pela entomologia buscou examinar exemplares da fauna brasileira e, por meio dessas 

observações, identificou duas novas espécies de tripanossomas. (Benchimol; Teixeira, 

1993) A descrição da primeira foi publicada em nota preliminar no periódico Brazil-

Medico, em dezembro de 1908. Tratava-se de um protozoário bastante comum nas 

amostras sanguíneas recolhidas de saguis na região, aparentemente não patogênico a seus 

hospedeiros, e batizado como Trypanosoma minasense por Carlos Chagas. Para o outro 

tripanossoma identificado, o autor dedicou, com certo teor de suspense, as últimas linhas 

de seu conciso texto: “da outra especie de trypanosoma, cujo cyclo evolutivo apresenta 

grande interesse, daremos descripção posterior.” (Chagas, 1908: 471)  

A identificação dessa segunda espécie deu-se a partir de uma viagem de Chagas e 

Penna, no ano anterior, a Pirapora, onde pernoitaram num rancho às margens do Rio 

Buriti Pequeno. (Kropf, 2009a) Nessa ocasião, o chefe da comissão de engenheiros, 

Cornélio Homem Cantarino Mota apresentou-lhes um inseto hematófago, denominado de 

barbeiro pelos naturais da região, e:  

 

Que habita os domicilios humanos, atacando o homem á noite, depois de 

apagadas as luzes, ocultando-se, durante o dia, nas frestas das paredes, nas 

coberturas das cazas, em todos os enconderijos, emfim, onde possa encontrar 

guarida. (Chagas, 1909b: 159) 

  
 

Ao examinar o tubo intestinal desses artrópodes, Chagas encontrou formas de um 

protozoário flagelado com características morfológicas de crithidias (epimastigotas). A 

partir desse ponto, duas hipóteses foram formuladas: ou seriam parasitos naturais do 

invertebrado ou as crithidias seriam uma fase evolutiva de um tripanossoma presente em 

vertebrados, dado os hábitos hematófagos dos barbeiros. (Chagas, 1910a) Como o 

cientista descreveu anteriormente o Trypanosoma minasense, chegou a suspeitar que as 

formas encontradas nos intestinos daqueles insetos poderiam ser estágios evolutivos 

daquele parasito e que os barbeiros poderiam ser os seus transmissores. (Delaporte, 1995) 

No entanto, a confirmação dessas hipóteses esbarrava num problema: os saguis da região 

de Lassance estavam quase todos infectados pelo Trypanosoma minasense, sendo 

necessário recorrer ao laboratório com o uso de cobaias indenes à infecção parasitária. 
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Por essa razão, Chagas remeteu alguns exemplares de triatomíneos para o Rio de Janeiro 

junto com um pedido para que Oswaldo Cruz os alimentasse com o sangue de um 

Callithrix penicillata, o sagui-de-tufos-pretos. O diretor de Manguinhos obteve 

experimentalmente a infecção e, transcorridos cerca de 30 dias, Chagas retornou ao Rio 

de Janeiro onde verificou que, nas amostras de sangue da cobaia, os tripanossomas 

apresentavam morfologia distinta do Trypanosoma minasense. (Chagas, 1922) A nova 

espécie foi batizada de Trypanosoma cruzi, homenagem a Oswaldo Cruz. No laboratório 

os estudos progrediram com a inoculação do parasito em cobaias como cães, coelhos e 

outros macacos, sendo a infecção mortal para alguns desses vertebrados. (Chagas, 1909b)  

Ao regressar a Lassance, vilarejo com muitas casas de pau-a-pique infestadas de 

barbeiros, Chagas examinou alguns animais domésticos e procurou identificar o 

tripanossoma nas amostras sanguíneas extraídas de humanos. As suspeitas em torno da 

ameaça representada pelos triatomíneos ao homem aumentaram com a observação da 

população residente nas precárias moradias daquela área, em especial as crianças. (Koide, 

2017) Na sequência de algumas tentativas infrutíferas, em 14 de abril de 1909, observou 

tripanossomas na gota de sangue, disposta entre lâmina e lamínula, de uma menina de 

dois anos de idade chamada Berenice e, passados alguns dias, verificou a presença de 

parasitos em cobaias inoculadas com o sangue de José e Joaquina, com idades de oito e 

seis anos respectivamente. As crianças apresentavam acessos febris e gânglios cervicais 

volumosos.  

 

Repetidos exames de sangue, em crianças na condição morbida chronica, 

fôram negativos. N’um doente febricitante, profundamente anemiado e com 

edemas, com pleiades ganglionares engurgitadas, encontramos trypanozomas, 

cuja morfologia é identica á do trypanosoma cruzi. Na ausencia de qualquer 

outra etiologia para os symptomas mórbidos observados e ainda de accôrdo 

com a experimentação anterior em animaes, julgamos tratar-se de uma 

trypanozomiase humana, molestia occasionada pelo trypanosoma cruzi, cujo 

transmissor é o conorrhinus sanguisuga (?) (Chagas, 1909a: 161)  
 

 

Desta forma, as três crianças entraram para a História como os primeiros casos 

daquela que seria conhecida como a doença de Chagas.42 O fato científico foi publicado 

em periódicos internacionais como o alemão Archiff für Schiffs-und-Tropen-Hygiene e o 

francês Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. (Gachelin; Opinel, 2009) 

 
42 A doença que se constituía conheceu várias denominações nos primeiros anos após a descoberta de Carlos 

Chagas: Tireoidite parasitária, por sugestão de Miguel Pereira; Tripanossomíase americana, nas 

publicações estrangeiras, moléstia de Carlos Chagas, proposta por Antonio Austregésilo e, finalmente, 

Tripanossomíase brasileira. Ver em: Brazil-Médico, 1912.  
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Uma semana após a identificação do tripanossoma em seres humanos, aos 22 de 

abril de 1909, Oswaldo Cruz esteve na Academia Nacional de Medicina onde anunciou a 

nova tripanossomíase humana observada por Carlos Chagas. Em sua comunicação, 

destacou alguns sintomas observados na população da região – como anemia, 

ingurgitamentos ganglionares no pescoço e axilas, acessos febris e aumento do baço – e 

uma breve descrição do parasito e de seu vetor. (Jornal do Commercio, 1909, out. 23) 

Poucos meses depois, Chagas publicou um extenso trabalho nas Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz intitulado Nova tripanozomiaze humana em que descreveu os 

acontecimentos que levaram à descoberta científica, a morfologia e o ciclo evolutivo do 

parasito. (Chagas, 1909b)  

A descoberta alavancou a carreira de Chagas. Em março de 1910, Oswaldo Cruz 

abriu um concurso para o preenchimento da vaga de chefe de serviço, provocada pela 

saída do pesquisador Henrique da Rocha Lima para a Alemanha. Os critérios impostos 

pelo diretor valorizaram o mérito científico, aferido pelas publicações de cada 

concorrente, e, com menor peso, o tempo de serviço prestado em Manguinhos. A disputa 

contou com nomes fortes como Cardoso Fontes e Henrique Aragão. Entretanto, Carlos 

Chagas venceu a competição e, nos anos seguintes, sucedeu a Oswaldo Cruz na direção 

de Manguinhos em 1917. (Benchimol; Teixeira, 1993)     

Em 26 de outubro de 1910, o descobridor da nova doença foi convidado pela 

Academia Nacional de Medicina a proferir uma conferência sobre os aspectos clínicos da 

tripanossomíase humana. Durante a solenidade, conduzida pelo presidente da Academia, 

Miguel da Silva Pereira (1871-1918), Carlos Chagas foi aceito como membro da 

prestigiosa associação médica da capital do Brasil numa situação excepcional, pois era a 

primeira vez que a Academia aceitava um novo titular sem que houvesse uma vaga 

disponível, nas palavras de Miguel Pereira:  

 

Sr. Dr. Carlos Chagas: – V. Ex. entra nesta casa como ninguém nelle penetrou 

ainda. A Academia, considerando singular e impar a posição de V.Ex. entre os 

seus titulares tivesse a notoriedade e o relevo de uma excepção.  

Esse o premio que elle confere a V.Ex. confio que o receba com agrado e 

guarde com desvanecimento porque tem o valor do inédito e do extraordinário. 

(Jornal do Commercio, 1910, out. 27: 2)  
 

 

Apesar da excepcionalidade, a escolha pelo nome de Carlos Chagas não foi 

unânime entre os membros da Academia Nacional de Medicina, pelo contrário, despertou 

acaloradas discussões “sendo impossível annotar os debates”, escreveu o responsável 

pelas atas. Durante a movimentada sessão de 13 de outubro de 1910, o debate travado 
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entre Miguel Pereira, responsável por indicar o nome de Chagas para membro titular da 

Academia, e Fernando Magalhães, avesso à indicação por temer que tal decisão criasse 

um mal precedente, estende-se por horas e prorrogou a sessão noite adentro. A proposta 

de Magalhães consistia em condecorar o cientista de Manguinhos com uma medalha ou 

convidá-lo a membro honorário do grêmio. No entanto, a indicação de Carlos Chagas 

como membro titular foi aprovada. (Academia Nacional de Medicina, 1913) 

No dia da investidura de Chagas, o edifício sede da Academia Nacional de 

Medicina recebeu instalações elétricas, que possibilitaram a exibição de uma breve 

projeção cinematográfica, intitulada Chagas em Lassance, filmada nos sertões mineiros, 

a apresentar imagens dantescas de um Brasil doente, pobre, rural, atrasado e 

protagonizado por crianças que apresentavam grandes dificuldades em caminhar e em 

permanecer de pé. Aquelas imagens incômodas, mas denunciadoras, traziam cenas da 

dura realidade nos rincões do país que, naquele momento, adentravam no recinto da 

Academia Nacional de Medicina através do progresso técnico, simbolizado pela 

eletricidade. Segundo Simone Kropf (2009b), esse contraste marcou indelevelmente a 

história daquela doença que, por um lado, tornou-se um dos símbolos de um Brasil 

adoentado, miserável e abandonado; mas, por outro, o emblema das capacidades médico-

científicas do país, na qual residiam as esperanças para a sua redenção. Afinal, a 

descoberta científica foi realizada no Brasil, por um brasileiro.  

Como lembrou François Delaporte (2003), a separação entre esses “dois Brasis” 

refletiu-se também nas construções que representaram a ciência brasileira e a doença de 

Chagas – o palácio e o rancho. De um lado, havia o suntuoso e reluzente Castelo 

Mourisco, sede do Instituto Oswaldo Cruz inaugurada em 1918, com suas paredes e tetos 

incrustados de arabescos, de outro, havia o rancho com seus precários e miseráveis 

casebres de taipa onde viviam alojados, nas frestas de suas paredes, os temidos insetos 

hematófagos transmissores da doença.  

Embora a enfermidade reportada no interior do estado de Minas Gerais tenha sido 

apresentada como a nova tripanossomíase humana por Carlos Chagas e Oswaldo Cruz na 

Academia Nacional de Medicina, seu quadro sintomático inicialmente esboçado passou 

por severas contestações e as associações com o bócio e com o cretinismo perderam 

gradualmente importância para a identificação da doença. De acordo com Kropf (2009a), 

Chagas não esteve, em 1909, diante de uma nova doença com delimitações claras e 

definidas, mas frente a um processo de construção de uma nova enfermidade, no qual era 

necessário estabelecer os traços da especificidade daquela doença no que tange ao seu 
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quadro sintomático, bem como a relação entre esse quadro e a ação do tripanossoma sobre 

o organismo humano, o que não foram tarefas fáceis. Tanto que a posição da 

tripanossomíase americana, como um fato científico e como um problema de saúde 

pública, foi consolidada apenas nas décadas de 1940 e 1950:  

 

3.4      As primeiras descrições sobre as formas clínicas da doença 

 

Em Manguinhos, Gaspar Vianna (1885-1914) foi incumbido de realizar o estudo 

histopatológico sobre as lesões provocadas pelo Trypanosoma cruzi, oportunidade em 

que observou abundante material constituído por necropsias humanas e tecidos de 

animais infectados experimentalmente. (Andrade, 2009) A partir desses trabalhos, Vianna 

desvendou os mecanismos da infeção parasitária no organismo humano: depois de um 

curto período na corrente sanguínea, o tripanossoma abrigava-se no interior dos tecidos 

musculares onde multiplicava-se por divisão binária, provocando o processo inflamatório 

e a destruição das células. (Kropf, 2009a) O jovem assistente do Instituto Oswaldo Cruz 

ainda localizou protozoários no coração e nos tecidos musculares e concluiu que “na 

esquizotripanoze o musculo é dos pontos mais prediletos para a multiplicação do parazito 

[...] Pensamos atualmente que o musculo e o coração formam a pedra de toque para o 

diagnostico histo-patolojico da molestia de Chagas.” (Vianna, 1911: 281) 

Fundamentado na observação clínica de pessoas que viviam nas moradias 

infestadas de barbeiros em Lassance e nos dados fornecidos pela anatomia patológica, 

Carlos Chagas apresentou a primeira descrição das formas clínicas da doença em 1910. 

Essa dividia-se em duas modalidades: a fase aguda e a fase crônica. Na primeira, 

caracterizada pela presença do Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea “sendo elles 

facilmente verificaveis pelo exame de gotta de sangue entre lamina e laminula”, (Chagas, 

1910b: 263) o indivíduo apresentava vários sintomas como: febre, esplenomegalia, 

hepatomegalia, gânglios ingurgitados nas regiões do pescoço e das axilas, taquicardia e 

delírios. (Chagas, 1910b) Aqueles que sobreviviam à infecção aguda adentravam na fase 

crônica da doença.  

Nesta etapa, a presença do protozoário no sangue periférico tornava-se cada vez 

mais rara, pois esse alojava-se nos tecidos musculares o que dificultava o exame 

microscópico da gota espessa de sangue. A tripanossomíase americana era apresentada 

como uma enfermidade de múltiplas expressões clínicas, abrangendo cardiopatias, 

problemas no sistema nervoso e disfunções na tireoide. (Lima; Britto, 1996) De acordo 

com Chagas, na fase crônica, a doença expressava-se em cinco grupos: forma cardíaca, 
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forma nervosa, forma pseudo-mixedematosa, forma mixedematosa e acidentes agudos e 

sub-agudos – essa última modalidade consistia no aparecimento de elementos mórbidos 

agudos em qualquer uma das formas clínicas da fase crônica. (Chagas, 1910a)  

A forma cardíaca foi considerada uma das expressões clínicas mais interessantes 

da tripanossomíase por sua relevância sob os aspectos médico e fisiopatológico, 

considerando que as lesões provocadas pelo Trypanosoma cruzi no miocárdio produziam 

sérias arritmias cardíacas, observadas nos traçados dos batimentos e dos pulsos jugular e 

radical:  

 

O parasita, como vos disse, localiza-se no interior da cellula cardiaca, 

destruindo-lhe a substancia ás vezes totalmente, só poupando o nucleo, e 

ficando assim a cellula transformada numa especie de bainha, inteiramente 

repleta de fórmas arredondadas, aflagelladas do protozoario. [...] Assim lesado 

o elemento nobre do myocardio e sabendo-se, pela theoria myogenica hoje 

preferida em physio-pathologia cardiaca, ser elle o substractum anatomico das 

tres principaes propriedades do coração, da excitabilidade, da contractibilidade 

e da conductibilidade residindo ainda nelle o poder do estimulo da contracção 

automatica do orgão, fatal seria que essa localização anatomica do 

schizotrypanum fundamente se reflectisse na expressão clinica da molestia. 

(Chagas, 1910a: 443)  
 

 

A forma nervosa da doença, segundo Chagas, era devida à ação do Trypanosoma 

cruzi sobre o Sistema Nervoso Central e expressava-se em perturbações na linguagem, na 

motilidade e na inteligência das crianças. Tais aspectos, apesar da importância conferida 

às formas cardíaca e endócrina, começaram a ser explorados por Carlos Chagas como 

uma maneira de conferir maior dramaticidade àquela patologia como fator de 

degeneração do indivíduo. (Kropf, 2009a) 

 

Nos casos chronicos desta forma clinica observam-se sindromos nervosos 

variáveis, o mais das vezes representados por perturbações motoras bi-laterais. 

Constituem-se deste modo as formas nervosas chronicas da tripanosomiase 

brasileira, expressando-se ellas, o mais das vezes, em diplegias cerebraes, cuja 

intensidade apresenta grandes variantes, desde as leves perturbações motoras, 

que só se denunciam em simples disbasia unioubi-lateral, até os casos de 

rigidez completa com absoluta impossibilidade da marcha na estação vertical. 

[...] Na idiotia da tripanosomiase encontramos todos os gráus desde o idiota 

completo até aquele cuja intelligencia apresenta-se apenas deficiente. (Chagas, 

1912a: 56 e 58)  
 

 

A descoberta da doença transmitida pelo barbeiro ocorreu em uma região 

interiorana que, coincidentemente, também sofria com a incidência do bócio. Em Minas 

Gerais, a “estranha grossura no pescoço” chamava atenção dos viajantes desde o período 

colonial. Durante os primeiros anos da República, no seio dos debates sobre a 

transferência da capital do estado, até então estabelecida em Ouro Preto, o terreno 
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escolhido para a construção da futura capital, Belo Horizonte, foi alcunhado de 

Papudópolis ou Arraial dos Papudos, em virtude da “papeira” manifesta em muitos de 

seus habitantes. A doença preocupava não apenas pela desfiguração que provocava, mas 

também por sua associação com o cretinismo. A superposição das duas doenças, do bócio 

e da tripanossomíase, levou Chagas a creditar ao Trypanosoma cruzi a manifestação do 

hipertireoidismo nos habitantes dos sertões mineiros. (Marques; Mitre, 2004) 

Apesar das hipóteses que o relacionavam à má qualidade da água, à 

hereditariedade e à carência de iodo no organismo humano, a etiologia do bócio era ainda 

desconhecida. (Marques; Mitre, 2004) Porém, ao concluir pela origem parasitária daquela 

doença em Minas Gerais, Carlos Chagas sinalizava para a especificidade do bócio 

mineiro: 

 

Nem seria possivel, no caso, encontrar na constituição chimica da agua, a razão 

etiologica do bocio de Minas, como parece acontecer para o bocio europeo. E’ 

que temos observação de bocio incipiente em creanças de 4 ou 5 mezes, que 

nunca usaram de agua, alimentadas só pelo leite materno. E, além disso, 

numerosas observações possuimos, de creanças residentes na mesma zona, em 

casas onde não existiam conorrhinos, sem o menor gráo de hypertrophia da 

thyreoide, embora usando a mesma agua que serve ás creanças naturaes da 

região. Nas creanças que residem em choupanas barreadas, habitats predilectos 

do conorrhinus, a hypertrophia da thyreoide é observada como phenomeno 

constante, simultaneamente com os outros symptomas da molestia. (Chagas, 

1910c: 65) 
 

 

As perturbações funcionais na glândula tireoide manifestavam-se em duas formas 

clínicas: pseudo-mixedemotosa e mixedematosa. A primeira, que incluía a grande maioria 

dos casos da doença, sendo mais comum em crianças e jovens de até 15 anos, 

caracterizava-se pela hipertrofia incipiente da glândula tireoide e pela atenuação do 

mixedema, a intumescência na região facial. A segunda forma, mais rara e de maior 

gravidade, caracterizava-se não somente pela hipertrofia, mas também pela atrofia da 

glândula tireoide, destruindo as suas funções, e pelo agravamento do mixedema. (Chagas, 

1910a)  

As alterações no funcionamento da glândula tireoide, dada a sua importância para 

o desenvolvimento do organismo humano, relacionavam-se à atrofia do crescimento, o 

que ocasionava sérias consequências, pois as crianças eram consideradas as principais 

vítimas da doença:  

 

Atacando o organismo humano nas primeiras edades justamente na fase do 

desenvolvimento e nelle affectando de modo intenso orgams e systemas de 

funcção necessaria ao metabolismo, a tiroidite parasitaria tem como uma de 

suas determinações mais frequentes a atrophia do crescimento. [...] Em regra 
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os infantes nessa molestia são tambem idiotas completos; casos existem porêm 

em que nelles só encontramos leve gráu de defficencia mental. O que 

impressiona é a grande abundancia dos casos de infantilismo, constituindo-se 

deste modo nas regiões infestadas numerosas familias de indivíduos 

degenerados. (Chagas, 1912a: 59) 
 

 

Os distúrbios endócrinos também interessaram aos psiquiatras da época, entre eles 

Juliano Moreira, visto que a psiquiatria, ávida por explicações de cunho organicista, 

procurava associar as alterações funcionais das glândulas de secreção interna à gênese 

das doenças mentais. (Delaporte, 2003) As disfunções da tireoide, exteriorizadas pelo 

aumento expressivo do volume da glândula, emergiram como o elemento central para a 

identificação da tripanossomíase americana nos primeiros anos após a sua descoberta, daí 

a expressão de “selo da doença” cunhada por Miguel Couto (1865-1934), médico e antigo 

professor de Chagas. Em virtude dessa centralidade, Miguel Pereira propôs chamá-la de 

tireoidite parasitária. (Kropf, 2009a) Termo, aliás, bastante empregado por Chagas em 

seus artigos científicos até 1916. 

Entretanto, as correlações entre o bócio e a ação do Trypanosoma cruzi foram 

questionadas a partir de 1915 por um grupo de pesquisadores na Argentina vinculados ao 

Instituto de Bacteriología, em Buenos Aires. O diretor dessa instituição, Rudolf Kraus 

(1894-1932), médico austro-húngaro que desde 1913 trabalhava em regime de 

exclusividade no país platino, em parceira com Maggio e Rosenbusch, publicou dois 

artigos no periódico La Prensa Medica Argentina – em junho de 1915 e em novembro de 

1916 – que levantaram dúvidas quanto à disseminação geográfica da tripanossomíase 

americana. (Zabala, 2009) 

Os pesquisadores examinaram 176 vinchucas (triatomíneos) apanhadas em Salta, 

no norte do país, sendo 71 infectadas pelo Trypanosoma cruzi, e 13 casos humanos que 

apresentavam a descrição dos sintomas da fase crônica da doença (6 eram adultos com 

bócio e 7 eram crianças entre os 9 e 12 anos de idade). Todavia, não obtiveram êxito na 

identificação do tripanossoma no exame microscópico da gota espessa de sangue, 

tampouco na inoculação do sangue dos doentes suspeitos em cobaias. As investigações 

continuaram com a captura de mais vinchucas pelo país, mas nenhum caso parecia 

sustentar a associação entre os insetos infectados e o bócio.  

 

El hecho de que en ciertas Provincias (Córdoba, La Pampa y Buenos Aires) se 

han encontrado abundantes vinchucas infectadas, sin existir coto, que según 

Chagas es el sintoma cardial en la enfermedad de su nombre, como también 

las comprobaciones de bocio y cretenismo endémico en las Provincias del 

Norte, Salta y Jujuy por Kraus donde se han encontrado también vinchucas 
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infectadas, nos ha inducido a someter a un análisis la relación planteada por 

Chagas entre el bocio y las vinchucas. (Kraus et al, 1915a: 2.) 43 
 
 

Em setembro de 1916, Carlos Chagas realizou sua primeira viagem internacional 

para participar do Primeiro Congresso Nacional de Medicina em Buenos Aires. Na 

ocasião rebateu publicamente as críticas de Rudolf Kraus em uma conferência intitulada 

Aspectos clinicos y anátomo patológicos de la tripanosomiasis americana. Chagas 

afirmava ter verificado a presença de parasitos nos diversos órgãos e sistemas orgânicos 

– coração, sistema nervoso central e glândulas de secreção interna – associados aos 

sintomas clínicos da doença, embora reconhecesse a dificuldade em encontrar indícios do 

tripanossoma na glândula tireoide em comparação ao coração. (Kropf, 2009a) Ainda 

assim, o cientista brasileiro sugeriu a hipótese da produção de toxinas pelo protozoário 

que teriam o poder de interferir nas funções da glândula:  

 

A pesar de observarla en varios enfermos, esa localización del parásito no 

representa un hecho tan constante como lo es la verificada en el músculo 

cardíaco y en otros sistemas orgánicos. Mejor dicho, la investigación de 

corpúsculos leishmaniformes en la tiroides no ofrece la misma facilidad con 

que la realizamos en otros tejidos [...] Sea como sea: o por la acción directa 

irritativa o por medio de sus toxinas, el protozoario actúa sobre la tiroides y en 

ella determina alteraciones que describiremos más adelante a grandes rasgos. 

(Chagas, 1916a: 127) 44  
 

 

As considerações de Carlos Chagas não convenceram os pesquisadores na 

Argentina e, dois meses depois de sua conferência na capital portenha, Kraus e 

Rosenbusch publicaram um novo artigo no qual recomendaram cautela quanto à forma 

crônica, embora reconhecessem a existência da forma aguda da doença no Brasil:  

 

La enfermedad de Chagas existe en el Brasil. La forma aguda es 

principalmente caracterizada por la presencia del Trypanosoma en la sangre. 

Las formas crónicas pueden ser confundidas en su sintomatología con el bocio 

y cretinismo endémico. El diagnóstico diferencial en la zona montañosa es 

 
43 O fato de que em certas províncias (Córdoba, La Pampa e Buenos Aires) foram encontradas abundantes 

vinchucas infectadas, sem existir papo, que segundo Chagas é o sintoma cardial da doença de seu nome, 

como também as comprovações de bócio e cretinismo endêmico nas províncias do norte, Salta e Jujuy por 

Kraus onde encontraram também vinchucas infectadas, nos tem induzido a submeter à análise a relação 

pleiteada por Chagas entre o bócio e as vinchucas. (Tradução livre) 
44 Apesar de observá-la em vários enfermos, essa localização do parasito não representa um fato tão 

constante como é a verificação no músculo cardíaco e em outros sistemas orgânicos. Melhor dizendo, a 

investigação de corpúsculos leishmaniformes na tireoidite não oferece a mesma facilidade com que 

realizamos em outros tecidos [...] seja como for, ou pela ação irritante direta ou por meio de suas toxinas, 

o protozoário atua sobre a tireoidite e nela determina alterações que descreveremos posteriormente a traços 

amplos. (Tradução livre)  
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difícil por carecer de métodos diagnósticos etiológicos. (Kraus et al, 1916: 

180)45 
 
 

A existência dessa enfermidade provocou calorosos debates no Brasil e na 

Argentina. De acordo com Sandra Caponi (2002), as conclusões obtidas pela equipe do 

Instituto de Bacteriología de Buenos Aires contribuíram para que a tripanossomíase 

americana fosse encarada com desconfiança em solo argentino até meados da década de 

1920. No Brasil, Chagas procurou reforçar os desdobramentos cardíacos daquela doença, 

justamente aqueles que passaram incólumes às críticas na nação vizinha e possuíam mais 

sólida comprovação anatomopatológica. Porém, as modalidades endócrina e nervosa 

continuaram associadas à doença, mas não com a mesma ênfase dos anos anteriores. 

(Kropf; Liscia, 2010) 

Em 1922, Chagas e Eurico Villela, seu colega em Manguinhos, publicaram um 

extenso artigo intitulado A forma cardíaca da trypanosomiase americana, em que 

apontaram para as anomalias no ritmo cardíaco associadas à ação do Trypanosoma cruzi 

como taquicardia (com 100 a 120 batimentos por minuto) e a bradicardia (50 batimentos 

por minuto, às vezes menos). As arritmias traduziam as lesões e as modificações 

anatômicas do coração, manifestas pelo aumento do volume do órgão e pela dilatação de 

suas cavidades, já os portadores da doença apresentavam: fadiga de esforço, palpitações 

e vertigens. (Chagas, 1928) A doença não tinha cura e o doente caminhava 

inexoravelmente para a morte devido à assistolia provocada pela insuficiência do 

miocárdio.  

 

A percentagem de morte na fórma cardiaca é relativamente muito elevada; 

apesar disso, grande numero de casos permanece em estado de tolerancia 

durante longos annos, capazes os affectados de uma vida de trabalho, embora 

mais ou menos accentuada a insufficiencia do coração. E isso, de acordo com 

as nossas observações, pode ser verificado em quasi todas as fórmas de 

arytmias, exceptuadas a tachysystolia e a fibrillação auricular, cujo prognostico 

se nos afigura de maxima gravidade, e cuja sobrevida prolongada não 

acreditamos possivel. De modo geral, podemos estabelecer como progressiva 

a marcha da affecção cardiaca na doença. Não há ahi qualquer possibilidade 

de regressão, e os doentes, de modo mais ou menos rapido, caminham para a 

morte. (Chagas; Villela, 1922: 14) 
  
 

 

 
45 A doença de Chagas existe no Brasil. A forma aguda é principalmente caracterizada pela presença do 

tripanossoma no sangue. As formas crônicas podem ser confundidas em sua sintomatologia com o bócio e 

o cretinismo endêmico. O diagnóstico diferencial na zona montanhosa é difícil pela carência de métodos 

diagnósticos etiológicos. (Tradução livre) 
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Para além dos distúrbios cardíacos, endócrinos e nervosos, alguns médicos 

começaram a defender o mal de engasgo como uma variedade clínica da tripanossomíase 

americana. Um problema bastante antigo e muito disseminado pelos sertões do Brasil, o 

mal de engasgo – também conhecido como entalação – era caracterizado pela grande 

dificuldade em deglutir os alimentos, o que poderia impedir por completo a alimentação 

e levar à morte por inanição. (Paranhos, 1913) Todavia, a pressão das críticas quanto à 

correlação entre o bócio e a moléstia de Chagas e as dificuldades na verificação do 

Trypanosoma cruzi nas amostras sanguíneas daqueles doentes inviabilizaram a 

associação entre as duas enfermidades, apenas demonstrada nos anos 1950. (Rezende, 

2009) Porém, Carlos Chagas suspeitava da interligação entre esses dois males e 

recomendava a realização de estudos que pudessem comprová-la:  

 

Observámos, no correr de nossos estudos em Lassance, numero bem elevado 

de doentes com mal do engasgo, havendo, em todos eles, outros sinais 

simultaneos da tripanosomiase. Apesar disso, tornam-se precisas novas 

pesquizas que autorizem, de modo irrecusavel, incluir o mal de engasgo na 

sintomatolojia multiforme da infecção pelo Trypanosoma cruzi. (Chagas, 

1916b: 43)    
 

 

3.5      As limitações para o diagnóstico laboratorial da doença de Chagas  

 

A visibilidade internacional da descoberta brasileira ganhou fôlego durante a 

Exposição Internacional de Higiene e Demografia, ocorrida na cidade alemã de Dresden 

em maio de 1911, onde, no pavilhão do Brasil, um vasto material, incluindo a projeção 

Chagas em Lassance, foi exibido. Em 22 de junho do ano seguinte, Carlos Chagas foi 

laureado com o Prêmio Schaudinn, conferido a cada quatro anos pelo Institut für Schiffs-

und Tropenkrankheite, considerado a premiação mais relevante no campo da 

protozoologia. (Stepan, 2001) A escolha de seu nome foi feita por uma comissão de 

cientistas de projeção internacional,46 na qual Ayres Kopke fazia parte.  

Apesar do enorme prestígio alcançado por Chagas, nos anos de 1912 e 1913 

surgiram as primeiras críticas quanto à classificação atribuída ao tripanossoma e à forma 

até então empregada para o diagnóstico da infecção parasitária. Embora inicialmente 

 
46 Além de Ayres Kopke, o único representante português, a comissão internacional que elegeu Carlos 

Chagas ao Prêmio Schaudinn em 1912 era constituída por cientistas da Alemanha: Paul Ehrlich, Robert 

Koch, Otto Bütschli e Richard Von Hertwig; do Reino Unido: Patrick Manson, George Nuttall, Ray 

Lankester e Ronald Ross; da França: Raphael Blanchard, Alphonse Laveran, Élie Metchnikoff e Émile 

Roux; da Itália: Angelo Celli, Camilo Golgi e Giovanni Grassi; do Japão: Shibasaburo Kitasato e Ishikawa 

Chiyomatsu, da Áustria: Karl Heider e Richard Paltauf; da Rússia: Wladimir Shewiakoff e Alexander 

Wladimoroff; dos Estados Unidos: George Novy e Edmund Wilson e do Brasil: Oswaldo Cruz. Ver em: 

Brazil-Medico, 1912: 261-262.   
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tenha batizado o protozoário de Trypanosoma cruzi, ainda em 1909, Chagas decidiu 

rebatizá-lo para Schizotrypanum cruzi. Isto porque, ao observar os esfregaços dos 

pulmões de animais infectados, notou formas que pareciam produzir divisões múltiplas – 

um único flagelado originava oito pequenos organismos de núcleo bilobado que 

penetravam nos glóbulos vermelhos e, no interior deles, se transformavam em novos 

tripanossomas. Essa forma de multiplicação, por esquizogonia, diferia substancialmente 

da divisão binária, encontrada em outros tripanossomas. Assim, com o apoio dos 

pesquisadores alemães Stanislas von Prowazek e de Max Hartmann, o descobridor da 

doença julgou necessária a criação de um novo gênero, o Schizotrypanum. (Chagas, 

1913a)  

Contudo, Henrique de Beaupierre Aragão, assistente do Instituto Oswaldo Cruz, 

observou que as tais formas esquizônicas, atribuídas ao ciclo do Schizotrypanum cruzi 

por Chagas, eram encontradas nos esfregaços dos pulmões de cobaias não infectadas por 

este agente patogênico.  

 

A falta de semelhança entre as schizogonias e as fórmas evolutivas conhecidas 

dos diferentes trypanosomos causaram-nos sempre um certo scepticismo a 

respeito daquelle processo de multiplicação do flagellado da trypanosomiase 

brazileira.  

Essas nossas suspeitas se confirmaram completamente, examinando 

esfregaços de pulmão de coelhos, ratos e cobayas, que morriam 

espontaneamente nos bioterios do Instituto, ou em consequencia de 

verificações de laboratório. Muito frequentemente fômos encontrar, no 

pulmão, desses animaes, ás vezes, em grande abundancia, as fórmas 

schizogonicas (gametogonicas) attribuidas ao cyclo dos trypanosomos, ficando 

desde então provada a nenhuma relação existente entre taes fórmas e os 

flagellados, pois os nossos animaes estavam absolutamente indemnes de 

infecção pelo trypanosomo, que pelo exame microscopico quer pelas culturas 

feitas em alguns casos. (Aragão, 1918: 271)  
 

 

Os resultados obtidos por Aragão não apenas contribuíram para o abandono do 

uso do gênero Schizotrypanum e para o restabelecimento do gênero Trypanosoma, mas 

também para descartar a maneira pela qual o diagnóstico da infecção parasitária era 

realizado. Pois, até então, para a obtenção do diagnóstico da tripanossomíase brasileira, 

recorria-se à inoculação do sangue do doente em animais sensíveis e, após a morte desses, 

buscava-se por formações esquizônicas em seus pulmões. (Guerreiro; Machado, 1913) 

Como tais formações não eram mais exclusivas do Trypanosoma cruzi, a doença por ele 

provocada não poderia ser mais diagnosticada daquele modo. Fato reconhecido pelo 

próprio Carlos Chagas:  
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O Dr. Henrique Aragão, assistente do Instituto, fazendo estudos em coelhos, 

observou no pulmão destes animaes fórmas parasitarias identicas áquellas das 

cobayas infectadas pelo Schizotrypanum [...] 

Deste modo, e apezar da nossa verificação no pulmão de um caso humano de 

trypanozomiase, somos levados a acreditar que as fórmas de protozoarios 

referidas representam um outro parasito e não fazem parte do cyclo do 

Schizotrypanum cruzi. (Chagas, 1913: 271)  
 

 

Com o fim de obter um procedimento considerado seguro para o diagnóstico da 

doença de Chagas, Oswaldo Cruz incumbiu os pesquisadores Cezar Guerreiro (1885-

1949) e Astrogildo Machado (1885-1945) de verificarem se era possível, por meio do uso 

de antígenos próprios, auferir em soros de animais infectados uma reação por fixação de 

complemento, procedimento desenvolvido pelos bacteriologistas belgas Jules Bordet e 

Octave Gengou e empregado para o diagnóstico da sífilis desde 1906. (Gomes; 

Goldenberg, 2009) Esse método ficou conhecido como reação Guerreiro-Machado e 

tratou-se de um teste sorológico através do uso de antígenos extraídos do baço de cães 

infectados pelo Trypanosoma cruzi. Kropf (2009a) indica um elemento importante para 

o debate científico da época no que diz respeito a essa reação. Por ser uma reação 

sorológica, que não identifica diretamente a presença do parasito, mas uma suposta 

resposta imunológica à sua ação patogênica, a reação perdia força persuasiva diante da 

expectativa de um diagnóstico parasitário.  

No ano seguinte, em São Paulo, Émile Brumpt, lente de cadeira de História 

Natural Médica47 da Faculdade de Medicina e Cirurgia, desenvolveu um método 

diagnóstico conhecido como xenodiagnóstico. Esse consistia no uso de barbeiros, criados 

em laboratório e livres da infecção tripanossômica, para que picassem indivíduos 

suspeitos de portarem a doença, caso o paciente possuísse o Trypanosoma cruzi em seu 

sangue, o exame microscópico das fezes do inseto denunciaria a presença dos flagelados. 

De acordo com Brumpt, tal método possuía valiosas vantagens sobre os exames 

realizados a partir da observação microscópica direta de amostras de sangue:  

 
Os Triatomas são capazes, com effeito, de garantir em qualquer edade, a 

cultura do Trypanosoma cruzi, e, como podem absorver de 10 a 500 vezes mais 

sangue que a quantidade que se pode pôr entre lamina e laminula, apresentam 

elles vantagens consideraveis sobre o exame directo. (Brumpt, 1914: 100) 

 
 

 
47 A cadeira de História Natural Médica constituía o curso preliminar, com duração de um ano, da Faculdade 

de Medicina e Cirurgia de São Paulo, em conjunto com as cadeiras de Física Médica e Química Médica. A 

seguir, iniciava-se o curso geral, com duração de cinco anos. As aulas teóricas da cadeira de História Natural 

Médica eram ministradas às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados. Ver em: São Paulo. Lei n.1.357, de 

19 de dezembro de 1911 e Congregação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 1913.  
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Brumpt ainda argumentou que a população dos recantos do país, por estar menos 

acostumada aos procedimentos médicos e mais familiarizada com a presença dos 

barbeiros, consentiria, mais facilmente, em se submeter às picadas indolores daqueles 

insetos do que em aceitar que os médicos extraíssem amostras de seu sangue.48 (Brumpt, 

1914) No entanto, o xenodiagnóstico apresentava complicações por ser necessário criar 

os barbeiros em laboratório, fazê-los picar os doentes e esperar pelo desenvolvimento do 

tripanossoma em seus tubos digestivos, o que desencorajava o uso frequente dessa 

técnica. (Villela; Bicalho, 1923) 

Existiam outros dois métodos para o diagnóstico da doença de Chagas: o exame 

direto de amostras sanguíneas e a inoculação dessas amostras em cobaias sensíveis. O 

primeiro consistia na extração de uma gota de sangue através da picada da ponta de um 

dedo, o material era corado, disposto entre a lâmina e a lamínula e colocado sob as lentes 

de um microscópio para a observação dos tripanossomas presentes na corrente sanguínea. 

O segundo utilizava animais como cães, gatos e macacos que recebiam doses de sangue 

de indivíduos suspeitos de portarem a doença. Esperava-se assim observar o 

Trypanosoma cruzi nas amostras sanguíneas dessas cobaias, caso os exames fossem 

negativos por mais de um mês e meio, procedia-se no sacrifício do animal a fim de buscar 

o parasito em seus tecidos musculares. (Villela; Bicalho, 1923)   

O laboratório, como lembrou Andrew Cunningham (1992), constituiu-se como 

um elemento central para a medicina, o espaço onde as doenças infecciosas eram 

necessariamente definidas e identificadas. No entanto, para a tripanossomíase americana, 

as técnicas empregadas na altura apresentavam limitações para a identificação dos casos 

crônicos da doença, quando os parasitos se encontravam alocados nos tecidos musculares, 

que, no caso de músculos como o miocárdio, só poderiam ser visualizados nas autópsias. 

Havia ainda as dificuldades na correlação entre as lesões orgânicas atribuídas ao 

tripanossoma e a manifestação dos sintomas associados à doença. (Koide, 2017) Tais 

enunciados controversos da tripanossomíase americana estiveram na origem das 

primeiras críticas levantadas na Argentina (1915-1916), como já mencionadas, e foram 

 
48  As desconfianças das populações locais ao trabalho dos médicos eram notórias, os funcionários da 

Fundação Rockefeller, por exemplo, envolvidos no combate da ancilostomíase na Colômbia, relataram que 

depois que um curandeiro disse aos moradores de um vilarejo daquele país que os médicos da Fundação 

estavam a vender o sangue dos camponeses ao Demônio, ninguém mais aceitou colaborar com os exames 

sanguíneos. Ver em: Cueto, 1996b. 
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também instrumentalizados para alimentar as contestações ao trabalho de Carlos Chagas 

na Academia Nacional de Medicina (1922-1923).   

 

3.6      A doença de Chagas na “terra dos Bandeirantes” 

 

3.6.1   Há perigo em São Paulo? 

 

Na sessão ordinária da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo49 de 16 de 

novembro de 1910, exatos 21 dias depois da posse de Carlos Chagas como membro titular 

da Academia Nacional de Medicina, Vital Brazil, diretor do Instituto Butantan, propôs o 

nome do colega de Manguinhos para ingressar como membro honorário no seleto grupo 

de esculápios paulistas. A indicação foi logo aprovada pela casa. Em seu discurso, Vital 

Brazil apontou para a necessidade de maiores estudos sobre a doença de Chagas no estado 

de São Paulo:  

 

A nova molestia é propagada, como se sabe, por um insecto conhecido em 

Minas pelo nome de “barbeiro” e que neste Estado é denominado “chupança” 

e se encontra em algumas de nossas cidades.  

Seria interessante [...] fazer-se um inquérito scientifico para verificar se nas 

zonas em que existe o “chupança” encontram-se doentes de papo, hypertrophia 

da glandula thyroide que é um dos característicos da molestia de Chagas. 

(Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 1911: 337-338) 

 

 

Embora nenhum caso de doença de Chagas tenha sido reportado em São Paulo até 

aquele momento, a presença do inseto transmissor no estado era uma realidade atestada 

por Arthur Neiva, que recebeu espécimes procedentes do povoado paulista de Itapura, 

(Neiva, 1910) e pelo Museu Paulista, então dirigido por Hermann von Ihering (1850-

1930), que guardava triatomíneos enviados dos municípios de Franca e de Barretos, mas 

também de outros estados da Federação como Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. 

 

Nestas duas ultimas localidades [Franca e Barretos] denominam-n’o 

commummente Chupão ou Chupança e também ahi, como em Minas, o insecto 

infesta as casas, onde se aloja nas camas, nos moveis e nas frestas. Entretanto, 

nada consta de positivo sobre o apparecimento da schizotrypanose tambem 

nestas localidades. (Ihering, 1911a: 24)  
 
 

 
49 A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, fundada em 1895, reuniu em seu grêmio figuras 

conhecidas no meio médico paulista tendo sido um importante espaço para discussão, integração e 

fortalecimento do campo médico em São Paulo. Ver em: Teixeira, 2001. 
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Dado o papel do barbeiro para a transmissão da tripanossomíase e sua presença 

nas terras ocupadas pela agricultura no estado,50 a revista agrícola Chácaras e Quintaes 

publicou fotografias do inseto para que seus leitores pudessem reconhecê-lo, bem como 

recomendações para eliminá-lo:  

 

E’ preciso confessarmos que, por emquanto, a prophylaxia ainda não está 

estudada, que a unica defesa efficaz contra os cascudos e barbeiros consiste na 

vigilancia, de modo a não lhes dar tregoas e na limpeza acurada e contínua da 

morada e dos moveis. (Ihering, 1911b:9)  
 

 

Enquanto Carlos Chagas conferia à doença um sentido de calamidade nacional, 

embora reconhecesse que os dados sobre a sua distribuição geográfica eram ainda 

incipientes, (Chagas, 1911a) as elites paulistas mostravam-se mais preocupadas em saber 

se aquela ameaça, detectada em Minas Gerais, estava ou não presente dentro dos limites 

territoriais do estado de São Paulo, em especial nas áreas de produção cafeeira em franca 

expansão. Esse desejo ficou evidenciado quando o jornal O Estado de São Paulo noticiou 

a chegada de Carlos Chagas à capital, a convite da Sociedade Paulista de Medicina e 

Cirurgia, e o que era esperado de sua visita:   

 

Demais, o Dr. Carlos Chagas tem procurado limitar a geografia médica da 

molestia que tão bem estudou. Ele nos dirá se tem notícias de casos verificados 

no território do estado de São Paulo, que mais de perto nos interessa. Não será 

para admirar que isto se dê, porque o lustrado pesquisador corresponde-se com 

todos os que lhe podem oferecer elementos para o seu juízo em relação aos 

domínios da molestia. Não será de admirar, ainda, porque em S. Paulo teem 

sido encontrados alguns exemplares do barbeiro e espécies vizinhas. (O Estado 

de São Paulo, 1912, set. 05: 3, grifo meu) 
 
 

Carlos Chagas esteve em São Paulo entre os dias 5 e 7 de setembro de 1912 e na 

ocasião realizou uma conferência sobre os aspectos clínicos da tripanossomíase brasileira, 

descrevendo-a como uma doença que “não encontra na nosologia outra entidade morbida 

que lhe exceda em consequencias funestas” e por ser “em pathologia humana, a entidade 

mais multiforme”, devido aos danos causados à glândula tireoide, ao Sistema Nervoso 

Central e à musculatura cardíaca. (Chagas, 1912a: 50) Apesar do êxito de sua conferência, 

Chagas não respondeu às indagações que para os paulistas eram fundamentais. Afinal, 

havia casos de infecção parasitária pelo estado? Os triatomíneos identificados em São 

 
50 A respeito desse ponto é importante salientar o pensamento de Cincinato Braga (1864-1953), intelectual 

paulista e político atuante de seu estado durante a Primeira República. Para Cincinato era impreterível para 

o Brasil, em especial para São Paulo, estimular, por meio do conhecimento técnico, a produção agrícola 

“em massa” a ponto de aproveitar as benesses dos recursos naturais do país e, com os proveitos da 

exportação dos gêneros agrícolas, incrementar a importação de bens industrializados e capitais. Ver em: 

Saliba, 1981. 
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Paulo eram portadores do Trypanosoma cruzi? A necessidade de delimitação geográfica 

de tão grave doença e a confirmação de sua existência em São Paulo atraíram o olhar dos 

médicos paulistas para os municípios do interior. Todavia, antes de adentrar nessa 

questão, julgo ser importante discorrer, sucintamente, sobre a estrutura médico-sanitária 

desenvolvida no estado de São Paulo.  

   

3.6.2   O modelo médico-sanitário dos paulistas  

 

Durante as décadas de 1910 e 1920, os antigos bandeirantes foram heroificados e 

projetados como os artífices do progresso de São Paulo, continuado no século XX pela 

cafeicultura, pelas ferrovias e pela metropolização de sua capital. (Ferreira, 2002) A 

oligarquia paulista considerava-se a depositária da herança bandeirante, como destacou 

Raquel Glezer:  

 

O estado de São Paulo passou a ser considerado o herdeiro dos elementos 

qualitativos do bandeirismo: espírito de iniciativa, valentia e arrojo. Da mesma 

maneira que o bandeirante desbravava os sertões brasileiros, conquistando-os 

para Portugal e criando o Brasil geograficamente, o paulista, isto é, o estado 

de São Paulo, melhor dizendo, a oligarquia paulista, construía o progresso do 

Brasil. (Glezer, 2007: 47) 
 

 

Os primeiros anos após a implantação da República no Brasil conferiram às 

autoridades estaduais, sob a égide do federalismo, os poderes para a gestão dos assuntos 

relacionados à saúde pública em seus respectivos territórios, cabendo ao governo federal 

a fiscalização sanitária no Distrito Federal, no território do Acre e nos portos do país. A 

União somente poderia interferir nos poderes locais por solicitação expressa dos estados 

e nunca por iniciativa do governo sediado no Rio de Janeiro. (Hochman, 1993) 

Nesse contexto, a população do estado de São Paulo saltou dos 1.384.753 

habitantes em 1890 para os 2.279.608 em 1900, (Directoria Geral de Estatística, 1905) 

ano que sua pujante capital contava com 239.820 moradores – um aumento de 300% em 

relação a 1890 e a concentrar 10,5% da população total do estado. (Leme, 2002) A capital 

paulista assumia o posto de segunda maior cidade do Brasil, atrás somente do Rio de 

Janeiro.  

O acelerado crescimento demográfico foi alimentado pelo êxito da lavoura 

cafeeira, pela expansão de sua malha ferroviária e pelo afluxo de imigrantes europeus 

desembarcados no porto de Santos. (Holloway, 1984) Mas também tensionou as relações 

sociais em um ambiente que se tornaria cada vez mais caótico com a proliferação dos 
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cortiços na capital e nos momentos de epidemia de febre amarela em diversas cidades do 

interior paulista como Sorocaba (1889, 1897 e 1900), São Simão (1896, 1898 e 1902), 

Campinas (1886, 1889 e 1897) e Ribeirão Preto (1903) (Fioravanti, 2018) e de peste 

bubônica no porto de Santos em 1899. (Nascimento; Silva, 2013)  

As transformações econômico-demográficas, amparadas pelo pacto federativo 

estabelecido com a República, permitiram às oligarquias paulistas desenvolverem sua 

própria estrutura médico-sanitária, cuja pedra angular foi o Serviço Sanitário. Esse órgão, 

criado em 1891, esteve subordinado à Secretaria do Interior e foi o responsável pelas 

ações de saúde pública em São Paulo. Sua direção, entre 1898 e 1917, esteve a cargo de 

Emílio Ribas (1862-1926) e suas ações coordenaram o Laboratório Farmacêutico, o 

Laboratório de Análises Químicas, o Laboratório Bacteriológico, o Instituto 

Vacinogênico, o Desinfectório Geral, o Hospital de Isolamento e o Butantan. (Almeida, 

1998) Tais estabelecimentos compunham a base para a pesquisa científica, bem como 

para a produção de soros, vacinas e medicamentos que serviram de apoio às medidas 

sanitárias adotadas no estado de São Paulo. (Hochman, 2006)  

A almejada liderança paulista sobre os destinos sanitários do Brasil passaria, 

também, pela formação de sua própria elite médica, até então formada no Rio de Janeiro, 

em Salvador ou no exterior. A fim de responder a tais anseios, foi inaugurada, em 

dezembro de 1912, a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, sob a direção de 

seu fundador, Arnaldo Vieira de Carvalho. (Mota, 2005b) A nova faculdade contou com 

professores estrangeiros em seu quadro de docentes, entre eles, e como reflexo da 

influência francesa no Brasil,51 esteve o parasitologista Émile Brumpt (1877-1951), 

integrante das missões científicas de estudo à doença do sono na África Equatorial 

Francesa. Contratado para assumir a cadeira de História Natural Médica e implementar 

um laboratório de pesquisa em Parasitologia, Brumpt permaneceu no Brasil entre 1913 e 

1914, quando regressou ao seu país natal em virtude da guerra que era travada contra os 

alemães. No mesmo ano de seu desligamento da Faculdade de Medicina, a cátedra que 

regia foi renomeada para Parasitologia e passou para o médico franco-brasileiro Celestino 

Bourroul, autor da tese Mosquitos do Brasil, orientada por Adolpho Lutz e defendida em 

1904, que lhe valeu como prêmio uma viagem de estudos à França. (Marinho, 2016)  

 
51 Embora a América Latina desempenhasse um papel marginal na política imperial de Paris, voltada para 

a África e Ásia, o mesmo não ocorreu no plano cultural. A influência cultural francesa agiu como um 

mecanismo para a penetração econômica e para a conquista de aliados com o intuito de obter apoio desses 

países em eventuais embates travados contra outras potências europeias. Ver em: Petitjean, 1996. 
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De acordo com André Mota (2005b), a “medicina bandeirante” buscou colocar 

São Paulo no lugar de “locomotiva sanitária” capaz de transpor o Brasil doente e 

enfraquecido para um Brasil renovado e saneado. Entretanto, havia significativos 

contrastes entre o que os discursos médicos afirmavam – sobre as potencialidades do 

aparato sanitário do estado em debelar as epidemias e a harmonia reinante entre suas 

ações, a população e os poderes públicos – e os impasses encarados pela medicina paulista 

em transformar seu estado naquela tão almejada “locomotiva sanitária”, como as 

péssimas condições de salubridade disponíveis em sua capital e a existência de numerosas 

endemias que castigavam as populações do interior.  

O sertão também existia em São Paulo. A região noroeste do estado, ainda 

incólume ao apetite do café, foi o cenário da construção de um ambicioso projeto de 

engenharia: a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, iniciada em 1905, para ligar o estado 

de São Paulo, a partir da cidade de Bauru, a Corumbá, no estado do Mato Grosso. 

(Benchimol; Silva, 2008) A história da construção dessa ferrovia foi marcada por 

sangrentos combates contra os índios caingangues, pela febre amarela, pela malária e por 

uma temida doença que desfigurava operários e engenheiros: a úlcera de Bauru. (Ribeiro, 

1993) O estudo dessa doença por Antonio Carini, Ulysses Paranhos e Adolpho 

Lindenberg serviu para o estabelecimento do primeiro diagnóstico de leishmaniose 

tegumentar no Brasil, em 1909. (Benchimol; Jogas Junior, 2020)      

A partir de 1912, no mesmo ano da visita de Carlos Chagas a São Paulo, os 

médicos paulistas passaram a investigar outro possível mal no interior do estado: a doença 

de Chagas. Embora a presença de triatomíneos em alguns municípios fosse conhecida, 

tornou-se necessário produzir informações sistemáticas quanto à disseminação desses 

insetos pelas terras paulistas e confirmar, ou descartar, a existência de casos de infecção 

parasitária no estado. Nesse sentido, três institutos paulistas, dois ligados à alçada 

estadual e um fruto da iniciativa privada, envolveram-se nessa tarefa.  

 

3.6.3   Institutos Bacteriológico e Pasteur nos rastros da nova tripanossomíase humana 

 

Em 1893, o recém-criado Laboratório Bacteriológico passou a Instituto 

Bacteriológico, ferramenta importante nas mãos do Serviço Sanitário para o combate das 

epidemias que assolavam o estado. A partir de 1896, essa instituição assumiu as funções 

de laboratório de estudos e diagnóstico de doenças infectocontagiosas, concebida para 

servir de socorro à população nos momentos de epidemias, mas não para ser um centro 

de pesquisas científicas. Porém, chegou a produzir alguns estudos estimulados por dois 
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de seus primeiros diretores, Adolpho Lutz e Carlos Meyer, não apenas voltados às 

moléstias bacterianas, mas também àquelas provocadas por vermes, protozoários e 

fungos. (Camargo, 1992) 

Com relação à doença de Chagas, em 1912, doentes com hipertireoidismo 

procedentes do interior do estado foram examinados nas dependências do Instituto 

Bacteriológico, mas o Trypanosoma cruzi não foi verificado nas amostras sanguíneas 

coletadas. (Secretaria do Interior, 1914) O instituto também organizou missões para 

estudar as condições sanitárias pelo interior do estado. Em janeiro de 1913, o médico 

assistente Theodoro Bayma (1863-1918), ao visitar uma fazenda no município de 

Palmeiras (hoje Santa Cruz das Palmeiras) examinou três membros de uma família de 

colonos italianos que viviam num casebre infestado de barbeiros e apresentavam 

hipertireoidismo, suspeitos, portanto, de serem portadores da doença de Chagas. No 

entanto, não foi constatada a presença do Trypanosoma cruzi nas amostras sanguíneas 

coletadas, tampouco nos triatomíneos capturados na moradia da família. (Bayma, 1913) 

Bayma ainda percorreu outras fazendas pelos municípios de Casa Branca e São 

João da Boa Vista a coletar e a examinar triatomíneos, mas sem constatar a presença de 

parasitos em seus intestinos. Porém, durante a visita a um grupo escolar em Ribeirão 

Preto, inoculou amostras sanguíneas de crianças portadoras de hipertrofia da glândula 

tireoide em cobaias e verificou formas flageladas, identificadas com o Trypanosoma 

cruzi, no animal que recebeu o sangue da menina Laura Lorenzato, jovem de 13 anos de 

idade, em dezembro de 1913. (Bayma, 1914) A notícia parece não ter recebido grande 

atenção da imprensa paulista e, em Ribeirão Preto, o jornal A Cidade limitou-se a publicar 

um telegrama vindo de São Paulo: “Foi confirmada pelo Instituto Bacteriológico a 

existencia da molestia de Chagas no Estado. Principalmente a zona de Ribeirão Preto está 

infectada.” (A Cidade, 1913, dez. 19: 2)  

As conclusões obtidas por Bayma foram também publicadas na Revista Medica 

de São Paulo, em janeiro de 1914, e garantiram ao Bacteriológico, segundo Carlos Meyer, 

“a primeira prova com relação a infecção no homem [em São Paulo].” (Meyer, 1914: 169) 

Contudo, poucos meses depois, dois cientistas do Instituto Pasteur também comprovaram 

a presença da temida doença no estado.  

O Instituto Pasteur foi fundado em 1903, a partir da articulação conduzida pelo 

médico Ulysses Paranhos e pelo esculápio português Bettencourt Rodrigues, como um 
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estabelecimento privado e filantrópico dedicado à luta antirrábica.52 Sob a direção de 

Antonio Carini (1872-1950), o Instituto envolveu-se em pesquisas sobre doenças 

veterinárias que afligiam os pecuaristas paulistas – como o mal das cadeiras, a 

piroplasmose bovina e a febre aftosa – e sobre doenças humanas – como o alastrim, a 

sífilis, a ancilostomíase, o beribéri, a malária e a doença de Chagas. (Teixeira, 1995)  

A partir de 1913, Carini e Jesuíno Maciel, esse último assistente do Instituto, 

começaram a examinar os excrementos dos barbeiros que foram remetidos à capital pelos 

municípios do interior. (Silva, 1999) Com base nesse significativo material, encontraram 

formas flageladas identificadas com o Trypanosoma cruzi, obtiveram a infecção 

experimental em cobaias sensíveis (cães, gatos, camundongos e saguis), confeccionaram 

um mapa do estado com as localidades que enviaram os triatomíneos e classificaram as 

diferentes espécies daqueles hemípteros, com a ajuda de Arthur Neiva e Rodolpho von 

Ihering. Seus resultados foram publicados em março de 1914 nos Annaes Paulistas de 

Medicina e Cirurgia, periódico divulgador dos trabalhos da Sociedade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo, sob o título de Existencia da Molestia de Chagas no Estado de 

São Paulo. (Carini; Maciel, 1914) 

Os cientistas do Pasteur também procuraram por casos de infecção parasitária em 

humanos. Para tanto, ao percorrer os municípios de Brotas, Pirassununga e Annapolis 

(atual Analândia), no ano de 1913, Maciel coletou amostras do sangue de pessoas com os 

sintomas clínicos da tripanossomíase americana que habitavam aquelas localidades. 

(Teixeira, 1995) O material foi inoculado em cobaias e, nos cortes dos músculos de uma 

delas, foi verificada a presença do Trypanosoma cruzi. O sangue injetado nesse animal 

era procedente de uma menina negra, chamada Zulmira, de 10 anos de idade e que 

habitava um casebre repleto de triatomíneos no município de Brotas. (Carini; Maciel, 

1914)   

A cobaia recebeu o sangue de Zulmira no dia 14 de setembro de 1913 e o 

tripanossoma foi observado na sua musculatura em 19 de outubro, 35 dias depois da 

inoculação. Dessa forma, o resultado foi obtido cerca de dois meses antes das conclusões 

de Bayma (obtidas em dezembro de 1913). No entanto, os dados de Carini e Maciel foram 

publicados dois meses depois da comunicação de Bayma na Revista Medica de São 

 
52 Em decorrência das dificuldades provocadas pela Primeira Guerra Mundial e da concorrência com o 

Butantan no fabrico de produtos biológicos, o Instituto Pasteur perdeu visibilidade e aportes financeiros. 

Seus rendimentos, por outro lado, inviabilizaram a manutenção pela iniciativa privada. Tais fatores 

estiveram na origem da incorporação do Instituto ao Serviço Sanitário em 1916. Ver em: Teixeira; 

Sandoval, 2004.  
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Paulo. Os representantes do Instituto Pasteur, apesar de identificarem apenas um caso da 

doença, sinalizaram para a sua generalização no estado:  

 

Esta observação prova, pois, a existencia da molestia de Chagas no Estado de 

São Paulo: acreditamos mesmo que ella não seja rara e que existam multiplos 

focos com não pequenos numeros de casos. (Carini; Maciel, 1914: 77)  
 
 

Todavia, os resultados obtidos pelos exames laboratoriais, quanto à infecção 

parasitária em humanos, contrastavam com a dimensão epidemiológica atribuída à 

doença. Esse detalhe não passou desapercebido pelas primeiras críticas levantadas na 

Argentina, como se pode perceber nesse trecho, em que a menina Zulmira foi confundida 

como um menino:  

  

Este animal fué inyectado con sangre de un niño de 10 años (Negro) que 

presentaba tumefacciones ganglionares, especialmente de los ganglios 

cervicales. No describen la presencia de bocio. Fuera de este caso, Carini y 

Maciel no encuentran otros del mismo diagnóstico etiológico y sin embargo 

creen poder admitir que la enfermedad de Chagas en el estado de Sao Paolo es 

muy frequente. Otro caso en Sao Paolo es descripto por Bayma. (Kraus et al, 

1915b :2) 53  
 

 
 

3.6.4   O Instituto Soroterápico do Butantan 

  

Diante da crise sanitária provocada pela epidemia de peste bubônica que assolou 

a cidade de Santos em 1899 e das dificuldades na obtenção do soro de Yersin, soro 

antipestoso que era obtido no Instituto Pasteur de Paris a altos preços, o governo estadual 

paulista aprovou a criação de um laboratório para a produção de soros antipestosos a fim 

de combater a epidemia. O local escolhido para a sua instalação foi uma longínqua 

propriedade agrícola e antiga produtora de laticínios chamada “Butantan”, localizada a 9 

quilômetros da cidade de São Paulo. A escolha de um lugar distante para o assentamento 

de suas instalações justificou-se pelos receios de contaminação e pelos temores da 

população quanto à peste bubônica, visto que seria necessário o manuseio de material 

considerado perigoso para a preparação dos soros. (Gualtieri, 1994)  

Na altura de sua inauguração, em 16 de dezembro de 1899, o Butantan possuía 

uma capacidade institucional bastante restrita, tanto em relação à equipe de pesquisadores 

 
53 Este animal foi inoculado com o sangue de um menino de 10 anos (Negro) que apresentava tumefações 

ganglionares, especialmente dos gânglios cervicais. Não descrevem a presença de bócio. Fora deste caso, 

Carini e Maciel não encontraram outros com o mesmo diagnóstico etiológico e, todavia, creem poder 

admitir que a doença de Chagas no estado de São Paulo é muito frequente. Outro caso em São Paulo é 

descrito por Bayma. (Tradução livre) 
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quanto às condições e recursos existentes. (Ibañez et al, 2006) O laboratório esteve 

subordinado ao Instituto Bacteriológico até 1901, ano em que foi elevado à condição de 

instituição autônoma denominada “Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo” 

(Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo, 1914) e sua direção ficou até 1919, 

com um breve retorno entre 1924 e 1927, nas mãos do médico mineiro Vital Brazil.  

O interesse de Vital Brazil pelo ofidismo antecedeu à criação do Butantan, tendo 

começado através de seu contato com agricultores acometidos por picadas de cobras em 

decorrência de acidentes da lida no campo em Botucatu. (Lira-da-Silva et al, 2016) Ao 

assumir a direção do Instituto, buscou desenvolver soluções para combater o 

envenenamento ofídico, em especial os venenos das cascavéis e das jararacas, bem como 

demonstrar os significados econômicos e sociais da mortalidade associada às picadas das 

cobras. No entanto, as prioridades sanitárias das autoridades estaduais estavam voltadas 

para o combate de doenças como a febre amarela e a peste bubônica que provocavam 

grandes estragos nos centros urbanos. Os casos relacionados aos encontros fatais com 

serpentes eram vistos como situações isoladas que acometiam as populações rurais e que 

não representariam grande ameaça à sociedade paulista. (Gualtieri, 1994)     

Para angariar respaldo governamental às pesquisas em torno do ofidismo, a equipe 

comandada por Vital Brazil procurou fazer uso de dados estatísticos para demonstrar os 

ganhos que o estado de São Paulo teria ao proteger sua mão de obra dos efeitos mortais 

do envenenamento por serpentes. Mas também o Instituto procurou afirmar sua reputação 

ao anunciar seus produtos nos jornais, ao enviar amostras de soros antiofídicos aos 

clínicos e farmacêuticos do interior e ao estabelecer uma rede, a partir de 1904, com os 

proprietários rurais por meio da qual era realizada a permuta de ampolas de soros por 

serpentes vivas. (Mott et al, 2011) Tais trocas atenderam, por um lado, aos interesses do 

Instituto, que obtinha insumos e o reconhecimento da qualidade de seus produtos, mas, 

por outro, permitiram a chegada de soros antiofídicos a lugares distantes do estado e do 

país. Para facilitá-las, o Butantan passou a fornecer as seringas para a aplicação do soro 

e os componentes para a captura e o acondicionamento das serpentes. (Benchimol; 

Teixeira, 1993)    

Com o tempo o Instituto chegou a pagar pelas serpentes que recebia. Em 1917, o 

preço pago estava fixado por categorias: serpentes venenosas por 2$000, serpentes não 

venenosas por $500, aranhas, escorpiões e barbeiros por $100 o exemplar. (Contracto do 

instituto serumtherapico do estado de São Paulo com o cidadão Guilherme Gehrt, 1917) 
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 Embora o Instituto Soroterápico tenha construído fama em torno do ofidismo, sua 

atuação não esteve circunscrita a esse campo. No relatório de atividades de 1913 foi 

apresentado um programa para o Butantan subordinado a três fins: 

 

a) Investigar experimentalmente todas as questões que possam directa ou 

indirectamente interessar a hygiene publica, prestando particularmente 

attenção ás que se referem a therapeutica experimental.  

b) Preparar todos os seruns e vaccinas sanccionados pela pratica e 

empregados na defeza sanitária. 

c) Concorrer para a diffusão scientifica, ja abrindo curso para medicos e 

estudantes, ja organisando conferencias e demonstrações experimentaes 

dedicadas a educação sanitaria do povo. (Relatório do Instituto 

Soroterápico do Butantan, 1913: 6) 
 

 

Portanto, o primeiro item estabeleceu como prioridade ao Instituto o estudo das 

questões que pudessem interessar à saúde pública, especialmente a paulista, e a 

tripanossomíase americana não passou desapercebida. Em dezembro de 1912, Vital 

Brazil, ao abrigo da rede para a permuta de soros por serpentes vivas, solicitou aos seus 

contatos que remetessem ao Butantan os triatomíneos que por ventura viessem a capturar. 

Para instruir aqueles que desconheciam o inseto, o Instituto chegou a enviar pelos correios 

alguns espécimes ressecados que possuía. (Correspondência do Instituto Butantan, 1917, 

abr. 22) O Butantan também fez uso da revista agrícola Chácaras e Quintaes para ampliar 

a alcance dessa solicitação:   

 

O Instituto Sôrotherapico deste estado (em Butantan, Pinheiros) está 

completando alguns estudos sobre os barbeiros ou chupanças, insectos 

sugadores de sangue humano e transmissores de molestia gravíssima [..] Para 

este fim pede aos que estiverem em condições de remettel-os para aquelle 

endereço em caixinhas de phosphoros ou semelhantes pelo correio.  

Será conveniente virem juntos em uma caixa somente os chupanças apanhados 

em uma mesma casa, e que as caixas sejam marcadas com o nome ou as 

iniciaes do morador d’ella e a localidade.  

Em retribuição aos chupanças que forem remettidos o Instituto envia uma 

ampoula de sôro contra mordeduras de cobras. (Chacaras e Quintaes, 1916: 

683) 
 

 

Apesar do protagonismo assumido por Vital Brazil nos primeiros anos de 

existência do Instituto Soroterápico, havia todo um corpo técnico que em 1914 era 

formado por onze pessoas, (Instituto Serumtherapico do Estado de São Paulo, 1914) entre 

eles o médico João Florêncio Gomes (1886-1919). Além dos estudos que desenvolveu 

sobre o ofidismo, Florêncio Gomes esteve à frente dos estudos sobre triatomíneos no 

Instituto, colaborou com Émile Brumpt na descrição de uma nova espécie de triatoma e 

com o curso de Parasitologia da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 

(Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 1919)   
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Entre 1912 e 1916, o Butantan recebeu hemípteros de localidades como Mogi-

Guaçu, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado e Pirassununga, muitos deles apanhados 

nas míseras habitações dos sertões paulistas. Conforme os triatomíneos chegavam ao 

Instituto, Florêncio Gomes e Bruno Rangel Pestana indicavam no mapa do estado os 

locais onde os insetos foram capturados e examinavam as fezes dos exemplares de cada 

remessa para verificarem se estavam infectados, ou não, pelo Trypanosoma cruzi. 

(Gomes, 1916)  

Embora o envio de remessas com triatomíneos tenha sido importante para o 

mapeamento da distribuição geográfica dos hemípteros por terras paulistas, os cientistas 

do Soroterápico também fizeram o caminho oposto, ou seja, deixaram a capital para 

percorrerem os rincões do estado a fim de divulgar os produtos biológicos elaborados no 

Butantan e colher informações sobre as doenças que afligiam os municípios do interior 

paulista. Deste modo, o estado sanitário de algumas cidades interioranas foi relatado por 

Octavio Veiga que, por designação de Vital Brazil, percorreu entre os dias 9 e 29 de 

outubro de 1915 os municípios de Campinas, Rio Claro, Ribeirão Preto, Orlândia, 

Pitangueiras e Barretos. Veiga, que meses antes foi admitido pelo Instituto Soroterápico 

para ocupar a vaga deixada pela transferência de Rangel Pestana para o Bacteriológico, 

escreveu um valioso relatório sobre as condições sanitárias daquelas localidades, onde 

enfermidades como a ancilostomíase e o impaludismo predominavam nas zonas rurais e 

a lepra marcava os corpos dos mendigos que perambulavam pelas ruas das cidades.  

Entre os municípios visitados, apenas Campinas e Rio Claro desconheciam o 

barbeiro. No entanto, os hemípteros eram comuns, juntamente com as moscas e os 

mosquitos, em localidades como Pitangueiras onde eram muito comuns nas míseras 

habitações:  

 

Eu tive occasião de verificar porquanto em um curto espaço de tempo de duas 

casas nos enviaram mais de quinhentos exemplares sendo nymphas em sua 

quasi totalidade de triatoma infestans. Dessa grande quantidade ainda consegui 

trazer vivos cerca de 80 para o Butantan onde examinei com o Dr. João 

Florencio 16 exemplares que não estavam contaminados. (Relatório do 

Instituto Butantan, 1915: 14) 
 
 

Mas a abundância de triatomíneos não se traduziu em casos confirmados de 

tripanossomíase americana. Tendo recorrido aos clínicos residentes nos municípios do 

interior, Veiga apenas apontou para casos “pathologicos suspeitos que talvez sejam de 

molestia de Chagas”, (Relatório do Instituto Soroterápico Butantan, 1915: 17) alguns 

deles externavam o bócio e outros apresentavam taquicardia.  
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Tem observado o Dr. Xavier varios casos muito suspeitos de molestia de 

Chagas casos esses que são muito frequentes na localidade e para que melhor 

eu me apercebesse dessa sua affirmativa fez-me observar alguns doentes que 

foram por elle tratados e que embóra bem melhores ainda estavam bem 

anemicos com tachycardia e phenomenos rachiticos. Disse tambem já ter o Dr. 

Carini tido opportunidade de ver inffestados alguns triatonios que lhe enviára 

de Pitangueiras o Coronel Francisco Catoni. (Relatório do Instituto 

Soroterápico Butantan, 1915: 14)  
 
 

Além dos trabalhos de Carini e Maciel, Veiga citou as contribuições de Bayma na 

confirmação da doença de Chagas no estado, o que demonstra conhecimento dos 

principais trabalhos realizados em São Paulo para além dos esforços empreendidos pelo 

Instituto Soroterápico do Butantan. Todavia, uma interessante síntese dos resultados 

obtidos pelas pesquisas paulistas foi apresentada durante o Primeiro Congresso Médico 

Paulista, em 1916.  

 

3.6.5    Um perigo iminente para a lavoura cafeeira?  

 

Na ocasião do Primeiro Congresso Médico Paulista, realizado entre os dias 3 e 10 

de dezembro de 1916, a elite médica procurou mostrar aos visitantes o desenvolvimento 

e o progresso científico alcançados por São Paulo, a despeito dos constrangimentos 

quanto à deplorável situação de superlotação enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia. 

(Mota, 2005b) Neste contexto, a apresentação dos resultados obtidos pelas pesquisas 

conduzidas por Arthur Neiva, Theodoro Bayma, Antonio Carini, Jesuíno Maciel e João 

Florêncio, em sua maioria vinculados a institutos paulistas, sobre a distribuição dos 

triatomíneos pelo estado de São Paulo, em um momento em que escasseavam trabalhos 

detalhados sobre a disseminação geográfica dos barbeiros em outros estados brasileiros, 

revestiu-se de significados quanto ao protagonismo paulista sobre os assuntos 

relacionados à saúde pública. 

Tais estudos – constituídos por amplo material entomológico enviado por vários 

atores municipais como prefeitos, secretários, médicos, farmacêuticos, fiscais sanitários, 

chefes de estações ferroviárias e proprietários rurais – foram resumidos e apresentados 

por João Florêncio Gomes em uma comunicação intitulada Triatomas e Molestia de 

Chagas no Estado de São Paulo. Os triatomíneos foram capturados em 61 dos 185 

municípios do estado e os exames laboratoriais realizados na capital apontaram para a 

infecção parasitária dos barbeiros procedentes de 29 municípios paulistas. As três 

espécies predominantes em São Paulo eram, por ordem de importância: a Triatoma 

infestans (capturada 47 municípios), a Triatoma megista (caçada em 13 municípios) e a 
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Triatoma sordida (apanhada em 11 municípios). (Gomes, 1916) A maioria dos insetos 

era procedente de regiões dedicadas à produção cafeeira, conforme discriminado no mapa 

a seguir:  

 

 
Fonte: Este mapa foi confeccionado a partir dos originais: Gomes, 1916 e Commission Géographique et 

Géologique,1910. 

 

Mapa 9 – Distribuição geográfica dos triatomíneos pelo estado de São Paulo, 1916 
 

 

Os municípios enviaram os triatomíneos, atendendo aos apelos da capital que 

possuía maiores recursos para o exame daqueles insetos. Porém, a relação entre o poder 

estadual e as municipalidades na esfera das ações de saúde pública esteve pautada por 

atritos entre esses poderes. Emílio Ribas, crítico da autonomia municipal para o combate 

das doenças que grassavam pelo estado, foi o artífice de uma reforma em 1906 que 

extinguiu praticamente todas as iniciativas municipais na área da saúde pública, ao 

centralizar essas atribuições nas mãos das autoridades estaduais. Entretanto, as 

dificuldades para debelar determinadas epidemias, como a febre amarela, e o receio de 

perder do domínio político em alguns redutos municipais conspiraram para uma nova 

reforma, em 1911, que restituiu às municipalidades grande parte das ações de saúde 

pública em seus territórios, como a responsabilidade pela vacinação e a manutenção de 

hospitais de isolamento. (Mota; Baddini, 2011) Em contrapartida, caberia às autoridades 

estaduais, entre outras prerrogativas: a produção de vacinas e soros, a fiscalização do 

exercício da medicina e o estudo científico de todas as questões relativas à saúde pública. 

(São Paulo. Decreto nº. 2.141, 1911) Essa última atribuição explica o protagonismo dos 
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institutos científicos sediados na capital para a verificação dos primeiros casos de doença 

de Chagas em São Paulo.  

A expansão da lavoura cafeeira pelas regiões oeste, norte e nordeste do estado foi 

acompanhada progressivamente pela abertura de ferrovias, pela derrubada das matas 

nativas, pelo extermínio dos indígenas, por conflitos violentos pela posse da terra e pela 

instalação de fazendas e núcleos urbanos, tais como: Ribeirão Preto, Jaú, Brodowski, 

Batatais, Cajurú e Espírito Santo do Pinhal. (Ferreira, 2002) Esses municípios – 

produtores de café, a riqueza responsável por praticamente toda a receita obtida pelo 

estado e sustentáculo a preeminência paulista na economia nacional desde a década de 

1880 – (Love, 1982) reportaram triatomíneos em seus respectivos territórios. Mas, qual 

era o peso dessas localidades para a produção cafeeira do estado de São Paulo?   

De acordo com o Boletim da Directoria de Industria e Commercio, publicação da 

Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, a produção 

total da safra cafeeira paulista em 1914/1915 foi de 36.826.030 arrobas, dessa cifra, 

26.538.740 arrobas, ou 72% da produção total, provinham de localidades que enviaram 

as “chupanças” para a capital. Já os municípios onde foram capturados barbeiros 

contaminados responderam por 12.026.680 arrobas, ou 37% de toda a safra do estado. 

(Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 1915) 

Mas nem só de café vivia a agricultura paulista. O açúcar, o milho, o arroz e o 

tabaco também tinham a sua importância para a economia do estado. No caso da produção 

sacarina, os municípios de Franca, Sertãozinho, Igarapava, Campinas, Ribeirão Preto, 

Jaboticabal, Santa Rosa, Caconde e Araraquara, além dos grãos de café, possuíam 

engenhos responsáveis pela produção de 37% das 406.154 sacas de açúcar registradas em 

São Paulo entre 1913/1914. (Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 1915)  

Os institutos examinaram 406 insetos e 74 estavam infectados pelo Trypanosoma 

cruzi, aproximadamente 18% do total examinado. A tabela abaixo discrimina os 

municípios paulistas de onde foram enviados os barbeiros. Todavia, na maioria dessas 

localidades, o número exato de insetos não foi informado, constando em seu lugar apenas 

expressões vagas como “alguns” e “um ou mais”.  
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Tabela 2 – Distribuição dos triatomíneos por municípios paulistas, 1916 
 

Municípios que enviaram triatomíneos infectados pelo 

Trypanosoma cruzi 

Municípios que enviaram 

triatomíneos livres da 

infecção parasitária 

Número de 

triatomíneos 

infectados 

 

Localidades 

 

Agudos, Anápolis, Araraquara, 

Araras, Barretos, Batatais, Bauru, 

São João da Bocaina, Brodowski, 

São João da Boa Vista, Rio Claro, 

Cravinhos, Jardinópolis, Dois 

Córregos, Faxina, Monte Alto, 

Ibitinga, Piratininga, Patrocínio do 

Sapucaí, Itapira, Jundiaí, Campinas, 

Porto Ferreira, Ituverava, Matão, 

Monte Azul, Orlândia, São Carlos, 

Santa Cruz da Conceição, 

Taquaritinga, Piraju, Santa Cruz do 

Rio Pardo e Rio Preto. 

De 1 a 3 Santa Rosa, Igarapava, Jaboticabal, 

Espírito Santo do Pinhal e Descalvado. 

De 4 a 6 Santa Rita do Passa Quatro, Itápolis e 

Pirassununga. 

De 7 a 9 Tambaú, Mogi-Guaçu e Cajurú. 

De 10 a 12 Mogi-Mirim e Lenções.  

Alguns/ um ou 

mais 

Casa Branca, Franca, Bebedouro, Leme, 

Jaú, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Mococa, 

Pitangueiras, Apiaí, São José do Rio 

Pardo, São Simão, Brotas, Caconde e 

Palmeiras. 

Fonte: Gomes, 1916. 

 

 

Os rearranjos ambientais e biológicos, provocados pela intervenção humana, 

proporcionaram condições para a disseminação de doenças como a tripanossomíase 

americana ao potencializarem o contato entre humanos, vetores e parasitos. Os 

triatomíneos originalmente alimentavam-se do sangue de animais selvagens, mas a 

derrubada das florestas nativas – impulsionada pela expansão das lavouras e pela 

necessidade na obtenção de lenha para alimentar as locomotivas – (Dean, 1996) e a 

construção das habitações humanas atuaram para destruir ou afugentar parte da fauna 

preexistente, bem como as fontes de alimento daqueles insetos. Paralelamente, as 

precárias moradias erguidas com o uso do barro, da madeira, do cipó e do sapé e as áreas 

destinadas à criação de animais, como os galinheiros, formaram espaços propícios aos 

barbeiros, pois possibilitaram o abrigo durante o dia e o alimento à noite, proveniente do 

sangue dos habitantes humanos e dos animais domésticos. (Gomes, 1916)  

A disseminação da doença de Chagas em São Paulo foi compreendida por Samuel 

Barnsley Pessoa (1949) como um fenômeno próprio das regiões de ocupação antiga onde 

a devastação das matas encarecia a utilização da madeira para a construção das casas e a 

pobreza de seus habitantes inviabilizava o uso da alvenaria, compelindo-os à edificação 

de casas de pau-a-pique, ideais para a proliferação do inseto. Nas áreas pioneiras, 

entretanto, a abundância de madeira, proporcionada pelas florestas, permitiria a 
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edificação de casas de tábuas, impróprias para a multiplicação do barbeiro. O que 

explicaria a ausência daquela parasitose naquelas regiões.  

Quatro décadas mais tarde, Luiz Jacintho da Silva, em sua tese de Doutoramento 

Evolução da doença de Chagas no estado de São Paulo (1981), se opôs às conclusões de 

Pessoa ao argumentar que no Vale do Paraíba, região de ocupação antiga e de decadência 

econômica, a doença de Chagas esteve ausente até os anos 1950. Silva também qualificou 

como simplista a relação entre a pobreza, as casas de pau-a-pique e a doença de Chagas, 

visto a possibilidade de o barbeiro colonizar habitações construídas com qualquer 

material, desde que haja esconderijos como rachaduras, entulhos ou objetos empilhados. 

(Silva, 1999) Para esse autor, a disseminação da doença no interior do estado, transmitida 

pela Triatoma infestans, relacionou-se com o processo de organização do espaço 

geográfico, patrocinado pela cafeicultura paulista no início do século XX, que promoveu 

o incremento substancial da densidade demográfica na região, conjugada com a maior 

interação entre os seus habitantes devido à alta rotatividade da mão de obra e ao 

dinamismo dos transportes, expresso pelo desenvolvimento da malha ferroviária. (Silva, 

1986) Em 1914, a correlação entre as ferrovias e a disseminação da doença foi observada 

por Carini e Maciel:  

 

A diffusão dessa praga [o barbeiro] se tem feito a custa dos trabalhadores 

nomades, colonos, etc. que procedem de localidades já infectadas, 

transportando quase sempre nas vestes e mesmo em pequenos objectos, as 

larvas do insecto que podem ter as dimensões de um percevejo commum e 

assim serem facilmente conduzidas. (Carini; Maciel, 1914: 78-79)  
 

 

Segundo Rodolfo Telarolli Júnior (1996), a importância das ferrovias para a 

disseminação das epidemias justificou a adoção de medidas profiláticas como a instalação 

de estufas para a desinfecção de roupas e bagagens dos passageiros. Sobre esse aspecto, 

vale salientar que muitos dos barbeiros remetidos aos institutos Bacteriológico, Pasteur e 

Butantan foram apanhados em estações ferroviárias como Amália e Guedes, pertencentes 

à Estrada de Ferro Mogiana, e Aurora e Elihu Root, estações da Estrada de Ferro Paulista. 

(Carini; Maciel, 1914)  

A carta geográfica elaborada pelos cientistas da capital também apontou para a 

captura de hemípteros em localidades conhecidas como “bocas do sertão” que ocupavam 

a orla de povoamento pioneira, funcionando como áreas de apoio para expedições além 

da chamada “fronteira” (Holloway, 1984) – entendida como a faixa territorial 

continuamente em movimento, composta por zonas de contato entre regiões onde 

vigoravam os padrões de ocupação considerados civilizados e as regiões ainda a serem 
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incorporadas. (Faleiros, 2010) O grande sertão paulista, ainda indene ao avanço da 

agricultura capitalista, era o extremo ocidental do estado, que aparecia nos mapas da 

época com as denominações de “regiões pouco conhecidas” ou “florestas”, marcado pelas 

acirradas disputas territoriais com os caingangues e pela construção da Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil.   

Importante ainda notar que os primeiros trabalhos desenvolvidos em São Paulo 

sobre a distribuição dos triatomíneos ocorreram entre 1912 e 1916, justamente em um 

momento histórico de inflexão quanto à mão de obra presente no estado como lembrou 

Maria Alice Ribeiro. Segundo a autora, a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

contribuiu para a redução do fluxo de imigrantes para o Brasil e a maior atração desses 

pelas cidades e pelas zonas agrícolas pioneiras acentuou o desequilíbrio em relação às 

zonas rurais mais antigas. Tais fatores colocaram na ordem do dia questões relacionadas 

ao combate dos problemas sanitários, que flagelavam aquelas localidades, em prol da 

plena recuperação dos inúmeros jecas tatus para a agricultura capitalista. (Ribeiro, 1993) 

As condições de saúde da população, necessárias para a preservação da força laboral e 

para as potencialidades do mercado consumidor, foram encaradas como centrais para a 

noção de progresso que se almejava, nas palavras de Elza Nadai:  

 

No início do século XX, ocorreu em São Paulo uma insistência nesse tipo de 

discurso, veiculado sobretudo pela imprensa. Pela leitura dos jornais, parecia 

que a ideologia do progresso se despira das suas criações majestosas e frias do 

concreto, ferro e aço e atingira o homem que as criara. De repente, a 

preocupação central passara a ser o homem e não propriamente suas criações 

materiais. (Nadai, 1987: 261)  
 

 

Em 1914, o relatório do Serviço Sanitário apontou para os grandes flagelos do 

estado, bem como a necessidade de maior centralização nas questões relacionadas à saúde 

pública, o que evidenciava o conflito entre as esferas estadual e municipal nessa matéria: 

 

A malária, as dysenterias, a opilação, a febre typhoide, o trachoma, a ulcera de 

Baurú, a molestia de Chagas, a lepra, a peste, etc... são problemas sanitarios 

que estão reclamando solução urgente nas zonas ruraes, crescendo de anno 

para anno o alastramento desses males evitaveis. Na falta de iniciativas por 

parte das municipalidades, aliás em geral tão ciosas das suas prerrogativas 

legaes, o Estado será obrigado a intervir para salvar a causa publica e a demora 

dessa intervenção importará certamente no augmento dos sacrificios a se fazer 

para a erradicação desses males. (Relatório do Serviço Sanitário, 1914: 2) 
 
 

Embora a tripanossomíase americana integrasse o rol das endemias que assolavam 

o meio rural paulista, lugar onde “residem as forças vivas do estado”, (Relatório do 

Serviço Sanitário, 1914: 2) sua sintomatologia esteve emaranhada por controvérsias e sua 
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verificação laboratorial apresentava limitações. A especificidade da doença de Chagas 

conferia a essa uma espécie de “não-lugar”. Se, por um lado, era reconhecida como 

entidade mórbida essencialmente crônica, com quadro clínico polimórfico e disseminada 

pelos recantos do país, por outro, as dificuldades em localizar o agente patogênico no 

organismo humano – presente na corrente sanguínea na fase aguda, mas alojado nos 

tecidos musculares, em especial no cardíaco, na fase crônica – comprometiam a 

identificação da doença nos enfermos, as estatísticas dos infectados e os eventuais óbitos. 

(Silva, 2021)  

Nesse sentido, entre os anos de 1910 e 1924, faleceram no estado de São Paulo 

14.640 indivíduos de impaludismo, 36.243 de gripe, 42.677 de tuberculose e 2.188 de 

lepra, mas não houve registro numérico de óbitos em decorrência da doença de Chagas. 

(Secção de Estatística Demographo - Sanitária, 1924) O mesmo ocorreu com as 

internações nos hospitais paulistas, segundo Figueiredo de Vasconcellos:  

 
Não consta que nos hospitaes de S. Paulo, até ao presente, já tenham sido 

observados casos de trypanosomiase brasileira. E ahi ainda é mais digno de 

nota, porque, neste Estado, há zonas extensíssimas, onde são encontrados 

barbeiros infestados. (Vasconcellos, 1919: 25)  

 

 O que houve em São Paulo foi o registro de três casos de infecção parasitária pelo 

Trypanosoma cruzi até 1918 no estado. Apesar da relevância do olhar dos institutos 

paulistas para o interior em busca de barbeiros, as pesquisas paulistas relacionadas à 

doença de Chagas não assumiram forma de prioridade para aquelas instituições e as 

publicações sobre o assunto em São Paulo tornaram-se rarefeitas no início da década de 

1920. (Prata; Sant’Anna, 1979) Os três institutos também passaram por dificuldades nessa 

época, como: a crise enfrentada pelo Butantan com a debandada de cientistas provocada 

pela saída de Vital Brazil em junho de 1919; a incorporação do Instituto Pasteur à 

administração pública, por dificuldades financeiras, em 1916 e a limitação de suas 

atividades à elaboração e aplicação de vacinas antirrábicas em 1919 (Teixeira, 2001) e a 

longa agonia do Bacteriológico com a falta de pessoal e de recursos até a transferência de 

suas funções para o Butantan em 1925. (Stepan, 1976)  

O protagonismo dos institutos paulistas não significou a ausência de intercâmbios 

científicos com Manguinhos. Esses foram substancializados, por exemplo, com o envio 

de barbeiros capturados em São Paulo para o Rio de Janeiro, mas também pela presença 

no estado de cientistas da capital federal. Em março de 1918, Eurico Villela, em 

colaboração com o médico André Pio, verificou o primeiro caso da forma aguda da 
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tripanossomíase americana no estado em um menino de 16 meses. A criança vivia em 

uma choupana repleta de barbeiros a 200 metros da estação da Prata, na Estrada de Ferro 

Mogiana, localizada no município de São João da Boa Vista. (Villela, 1918) 

Naquele ano e ao serviço do Instituto Oswaldo Cruz, Adolpho Lutz, Olympio da 

Fonseca Filho e Heráclides César de Souza Araújo passaram pelos sertões paulistas a 

caminho de uma expedição científica ao sul do Brasil. Em contato com os médicos locais, 

afirmaram que nas proximidades de Bauru existiam focos de barbeiros e doentes com 

hipertireoidismo, porém, não conseguiram chegar ao local para confirmar a veracidade 

daquelas informações: 

  

Informáram-nos que a 2 leguas de Baurú existem um grande foco de barbeiros 

e muitos casos de bocio. No lugar denominado Pantano, município de 

Piratininga, a cerca de 4 leguas de Baurú, dizem os medicos desta cidade existir 

o bocio em abundancia e barbeiros das 2 especies mais nocivas, a Triatoma 

megista e a Triatoma infestans. O Dr. Lutz e eu chegámos a montar a cavallo 

numa manhã para irmos ao Pantano, mas os animaes eram tão ruins e tão 

lerdos, que perdemos a esperança de chegar nesse logar no mesmo dia. (Lutz 

et al, 1918: 125) 
 

 

Os estudos realizados em São Paulo contribuíram para os primeiros 

conhecimentos em torno da doença de Chagas, como a identificação de pontuais casos de 

infecção parasitária em humanos e, principalmente, o mapeamento da distribuição dos 

barbeiros, infectados ou não, pelas terras do estado. Em 1923, Arthur Neiva reconheceu 

que as informações obtidas em São Paulo “continuam sendo as mais importantes 

existentes quanto ao que se refere ao estudo da distribuição desses hemipteros entre nós”. 

(Neiva; Pinto, 1923: 73) 

 

3.7      Em busca da doença de Chagas nos demais estados da Federação brasileira  

 

 

Não foram apenas os médicos paulistas que se mobilizaram para identificar o 

barbeiro e os casos da doença em seu estado. Na Bahia, Pirajá da Silva (1873-1961), 

conhecido internacionalmente por sua contribuição na descrição do Schistosoma 

mansoni, parasito causador da esquistossomose, escreveu dois artigos sobre o tema. No 

primeiro, publicado em 1911 nos Archivos Brasileiros de Medicina, confirmou a 

existência dos triatomíneos no povoado de Mata de São João, localizado a cerca de 70 

quilômetros de Salvador: 
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Chegados ás minhas mãos os referidos insectos, verifiquei logo se tratar do 

barbeiro e como tal os classifiquei, sendo depois confirmado este meo juizo, 

pelo sabio mestre Dr. Oswaldo Cruz.  

Não satisfeito ainda, segui para a Matta de S. João, onde poude observar muito 

bem os insectos nos seos enconderijos, as casas de palha, verdadeiros ninhos 

de barbeiros, e alguns dos infelizes moradores, entre elles crianças, deixando 

ver no rosto marcas de picadas recentes. (Pirajá da Silva, 1911: 631) 
 

 

Na Gazeta Médica da Bahia,54 Pirajá da Silva publicou a segunda comunicação, 

em conjunto com Émile Brumpt, em janeiro de 1913. Nela, os cientistas anunciaram a 

verificação de insetos infectados com o Trypanosoma cruzi procedentes de Mata de São 

João. As experiências foram realizadas no laboratório de parasitologia da Faculdade de 

Medicina da Bahia a partir da inoculação dos excrementos de uma ninfa em seis 

camundongos. (Pirajá da Silva; Brumpt, 1913) 

Se Pirajá e Brumpt identificaram barbeiros no Recôncavo baiano, Adolpho Lutz 

e Astrogildo Machado, entre abril e julho de 1912, e Arthur Neiva e Belisario Penna, entre 

março e outubro do mesmo ano, apontaram para a existência do inseto nos rincões do 

estado, nas localidades de Remanso, Juazeiro e Xique-Xique, nas margens do Rio São 

Francisco. A serviço da Inspetoria das Obras contra a Seca, Neiva e Penna foram enviados 

pelo Instituto Oswaldo Cruz para que percorressem os recantos da Bahia, de Pernambuco, 

do Piauí e de Goiás. Um extenso relatório dessa viagem, publicado quatro anos depois 

nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, registrou com grande riqueza de detalhes o 

clima, a flora, a fauna e as degradantes condições de vida da população brasileira naquelas 

paragens. O cenário tecido pelos cientistas afastava-se, e muito, do circuito romântico que 

laureava a vida no campo (Lima; Hochman, 1996) e até mesmo situações de escravidão 

foram relatadas:  

 

Não ha noção de conforto relativo, nem mesmo de asseio; analfabetismo em 

mais de 80% da população, pobreza e quasi miseria gerais – e por isso a 

escravisação dos miseraveis aos poucos indivíduos menos ignorantes e que 

dispoem de alguns recursos, sem minorar as precaríssimas condições de seus 

dominados. (Neiva; Penna, 1916: 198) 
   
 

Os dois médicos descreveram um Brasil ignorado e abandonado pelas autoridades, 

cujos habitantes mal se reconheciam como brasileiros: 

 

 

 
54 Periódico que, entre 1866 e 1890, serviu como núcleo aglutinador de um grupo de esculápios de origem 

estrangeira notabilizado por seus estudos sobre o beribéri, a ancilostomíase e a filariose, no qual 

destacaram-se Otto Wucherer, José Francisco da Silva Lima e John Paterson. Esse grupo ficou conhecido, 

posteriormente, como Escola Tropicalista Baiana. Ver em: Peard, 1996. 
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Raro o individuo que sabe o que é Brazil. Piauhí é uma terra. Ceará outra terra. 

Pernambuco outra terra e assim os demais estados. O governo, é para esses 

párias um homem que manda na gente, e a existencia desse governo conhecem-

na porque esse homem manda todos os anos cobrar-lhes os dízimos (impostos). 

Perguntados se essas terras (Piauhí, Ceará, Pernambuco etc.) não estão ligados 

entre si, constituindo uma nação um paiz, dizem que não entendem disso. Nós 

eramos para eles gringos, lordaços (estrangeiros fidalgos). A única bandeira 

que conhecem é a do Divino. (Neiva; Penna, 1916: 191)  
 
 

Além de denunciarem a incômoda realidade dos “brasileiros” que desconheciam 

o Brasil, os dois cientistas de Manguinhos destacaram o enorme leque de doenças que 

castigavam os habitantes daqueles remotos lugares como a febre amarela, a 

ancilostomíase, a esquistossomose, a malária, a sífilis, a tuberculose, a difteria, a filariose, 

a disenteria, a bouba e a doença de Chagas. Nem o gado escapava das doenças, pois os 

rebanhos eram vitimados pelo carbúnculo sintomático, cuja produção da vacina gerava 

consideráveis ganhos ao Instituto Oswaldo Cruz (Moraes, 2008) e que, para o espanto 

daqueles médicos, era completamente desconhecida nos sertões do Piauí. (Neiva; Penna, 

1916)  

A respeito da doença de Chagas, Neiva e Penna ao observarem triatomíneos e 

portadores de bócio nas localidades goianas de Porto Nacional, Amaro Leite, Duro, 

Descoberto, Almas, Pilar e Natividade, não hesitaram em qualificar o estado como o mais 

flagelado pela moléstia em todo o Brasil. Sobre a vila de Descoberto, escreveram: “[...] a 

população é de cerca de 400 moradores, estes são quasi todos infetados e nem todos 

possuem ‘bocio desenvolvido’, grande numero tem o sensivel crecimento da ‘tireoide’ 

‘pescoço grosso’ como vulgarmente designam.” (Neiva; Penna, 1916: 125-126) Com a 

divulgação desse relatório, as elites locais insurgiram-se contra o relato dantesco 

construído sobre Goiás pelos dois médicos enviados do Rio de Janeiro. Como o estado 

abrigava, pela letra da Constituição de 1891, as terras demarcadas para a edificação da 

futura capital do Brasil, a imprensa goiana criticou o quadro tétrico pintado pelos 

“forasteiros” de Manguinhos. Neiva e Belisario foram acusados de produzir uma narrativa 

desqualificadora, baseada em informações superficiais e apressadas. (Sandes; Caixeta, 

2016) Somente os goianos, conhecedores de sua terra, poderiam falar sobre Goiás e seus 

males.  

A despeito das críticas das elites interioranas, Murillo de Souza Campos, médico 

da Comissão de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas de 1910-1912, 

também relatou a frequência de casos da doença em Goiás e estendeu o problema ao 

estado vizinho, o Mato Grosso:  
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Tão disseminada quanto essas moléstias [malária, ancilostomíase, lepra e febre 

tifoide] é a thyroidite parasitaria, cujos fócos principaes são: Registro do 

Araguaya, Livramento, Poconé e Diamantino. O barbeiro é encontrado nesses 

pontos e em grande abundancia. (Campos, 1913: 113)  
 

 

Contudo, talvez pela resistência dos sertanejos em permitir que os médicos 

extraíssem amostras sanguíneas de seus corpos e pela escassez de materiais para a 

realização de análises mais aprofundadas nos rincões do Brasil, não há qualquer menção 

nos escritos deixados por Neiva, Penna e Campos sobre a verificação do Trypanosoma 

cruzi no sangue dos doentes com hipertireoidismo encontrados na região. Pelo contrário, 

os diagnósticos foram baseados em duas constatações: a abundância de triatomíneos nas 

habitações e a quantidade de portadores de bócio e de perturbações mentais observada 

nessas localidades.  

O mesmo raciocínio foi empregado por Adolpho Lutz, Souza Araújo e Fonseca 

Filho no Paraná, em 1918. Ao constatarem a existência de focos de hemípteros e de 

portadores de bócio nas localidades de Jataí e de São Pedro de Alcântara, concluíram pela 

existência da doença de Chagas no estado do Paraná, a despeito das críticas de cunho 

científico acerca de correlação entre o hipertireoidismo e a tripanossomíase humana que 

circulavam na época:  

 

Até hoje ainda não foi verificada a presença da doença de Chagas no Paraná; 

podemos entretanto afirmar que ela lá existe, sobretudo no Norte; encontrámos 

grandes fócos de Barbeiros, da espécie Triatoma megista, em Jatahy e S. Pedro 

de Alcantara onde existem tambem muitos casos de bócio. Casos inumeros de 

bocio conhecemos, mesmo em familias inteiras, nos sertões do Paraná em 

Ypiranga e municípios vizinhos. (Lutz et al, 1918: 156)  

 

 

Ainda no Brasil meridional, no Rio Grande do Sul, o médico Gastão de Oliveira, 

em fevereiro de 1920, publicou no jornal Brazil-Medico um estudo sobre a distribuição 

dos triatomíneos nos municípios sul-rio-grandenses. Ao receber insetos de diversas 

localidades do estado como: São Sepé, Caçapava, Encruzilhada, Cristal, Alegrete, 

Uruguaiana e São Borja, concluiu, em parceira com cientistas de Manguinhos, que a 

espécie Triatoma infestans prevalecia sobre as outras, assim como em São Paulo, e 

assolava todo o estado, das regiões serranas às planícies na fronteira com o Uruguai e 

com a Argentina. A maioria dos hemípteros capturados estava infectada com o 

tripanossoma. Gastão de Oliveira ainda organizou duas excursões pelo estado em busca 

de casos clínicos. Em Jari, identificou uma mulher de 40 anos de idade, moradora em uma 

choupana infestada por barbeiros, que apresentava hipertrofia na tireoide e pulso 
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arrítmico. A senhora foi submetida ao xenodiagnóstico e, embora o resultado não tenha 

sido conclusivo no momento da publicação do artigo, Oliveira não hesitou em escrever: 

“não vacillamos, porém, em capitulal-o de um caso chronico da Molestia de Chagas, com 

predominancia de phenomenos cardíacos.” (Oliveira, 1920: 143) 

Deixando o Sul para o Norte do Brasil, no Amazonas, Alfredo da Matta, antigo 

diretor do Serviço Sanitário daquele estado entre os anos de 1899 e 1912, identificou uma 

nova espécie de barbeiro, o Rhodnius brethesi, capturada no município de Barcelos, nas 

margens do Rio Negro, em 1919. O inseto vivia nas palmeiras que forneciam a fibra da 

piaçava, porém nenhum doente foi verificado por Matta. (Schweickardt, 2011) Naquele 

momento, a doença de Chagas não parecia figurar entre os males do “vasto cemitério”, 

como Belisario Penna chamou a Amazônia. (Penna, 1920) 

Em 1912, uma comissão encarregada de estudar a doença de Chagas foi enviada 

para o norte de Minas Gerais, o berço da descoberta científica. Os integrantes dessa 

comissão – entre eles Gaspar Vianna, Eurico Villela e o próprio Carlos Chagas – 

estabeleceram-se em um hospital improvisado no povoado de Lassance. Entre 1912 e 

1918, foram atendidos nesse hospital trabalhadores do campo procedentes de Lassance, 

mas também de outros povoados mineiros como: Barra do Paraopeba, Pirapora, Porto 

Faria e Pedro Leopoldo. A maioria foi diagnosticada com a forma aguda da doença de 

Chagas. O hospital de Lassance tornou-se uma referência importante para o estudo da 

doença e para a identificação de novos casos, sendo alguns deles enviados para o Rio de 

Janeiro para que fossem observados mais detidamente pelos cientistas de Manguinhos. 

(Santos, 2019) 

O conhecimento sobre a distribuição geográfica das diferentes espécies de 

triatomíneos e de casos da doença pelo Brasil exigiu esforços hercúleos, especialmente 

na região Norte do país, em virtude da densa floresta amazônica e da baixa densidade 

populacional. A despeito das dificuldades, as expedições científicas do Instituto Oswaldo 

Cruz pelos rincões do país, a movimentação dos institutos paulistas e a ação de médicos 

locais produziram valiosos materiais sobre a presença do inseto transmissor da doença de 

Chagas nos municípios brasileiros. Ao todo, foram aqui contabilizadas aproximadamente 

160 localidades distribuídas em 16 estados da Federação: São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Paraná, Goiás, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina, bem como no 

Distrito Federal, conforme indicado no mapa a seguir:  
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Fonte: Este mapa foi confeccionado pelo autor a partir da consulta aos seguintes documentos: Gomes, 

1916. Lutz et al, 1918. Neiva; Pinto, 1923. Pirajá da Silva; Brumpt, 1913. Neiva; Penna, 1916. Campos, 

1913. Oliveira, 1920. Schweickardt, 2011. Neiva, 1911. Torres, 1915. Lutz; Machado, 1915. Neiva, 1914. 

Republica, 1919, set. 07.  

 

Mapa 10 – Municípios brasileiros que reportaram a presença de triatomíneos entre  

1909-1924 
 
 

Embora Carlos Chagas e seus apoiadores defendessem que a tripanossomíase 

estava disseminada por extensas áreas do Brasil, a documentação produzida no início do 

século XX, aqui consultada, indicou que o conhecimento sobre a doença de Chagas nos 

diferentes estados brasileiros era bastante desigual. Se em São Paulo e em Minas Gerais 

havia casos de confirmação parasitária em humanos, nos demais estados, como em Goiás, 

no Piauí, no Mato Grosso e no Paraná o que havia eram suspeitas, considerando a 

correlação da doença com o bócio e os inúmeros barbeiros capturados.55 Essas duas 

 
55 Em Santa Catarina, o jornal A República registrou um empate protagonizado por dois médicos sobre a 

existência da doença de Chagas no estado. Em agosto de 1919, depois de identificar barbeiros e doentes 

com hipertireoidismo no interior catarinense, Jorge Bleyer, médico de origem alemã e de passagem pelo 

estado, escreveu um extenso artigo, publicado pelo jornal entre os dias 26 de agosto de 3 de setembro, a 

certificar a existência da doença de Chagas em Santa Catarina. Na contramão de suas conclusões, Placido 

Gomes, clínico em Joinville, que se recusava a aceitar que mais uma calamidade, além da malária e da 

ancilostomíase, abatia-se sobre o estado, argumentou, em um artigo publicado pelo mesmo jornal em 10 de 

setembro de 1919, que a mera constatação da existência dos barbeiros e de doentes com bócio não constituía 

prova cabal para incluir Santa Catarina no rol dos estados brasileiros com casos confirmados da doença. 

Ao citar os trabalhos de Rudolf Kraus, desenvolvidos na Argentina, Gomes frisou que os casos com 

hipertrofia na glândula tireoide eram frequentemente confundidos com a doença de Chagas e somente a 

apresentação de doentes infectados com o Trypanosoma cruzi aos médicos catarinenses poderia atestar a 

existência da doença de Chagas no estado. Ver em: Republica, 1919, ago. 26, 28 e 31; set. 03, 06, 07 e 10. 
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realidades levaram a doença de Chagas a ser encarada como um gravíssimo problema de 

saúde que atingia milhões de brasileiros, como queriam alguns, mas também como uma 

enfermidade circunscrita a determinados pontos do território e sem grande expressão 

epidemiológica, como queriam outros.  

 

3.8      A doença de Chagas em debate: entre a calamidade nacional e o mal de 

Lassance 

 

Em 1917, Arthur Neiva substituiu Emílio Ribas na direção do Serviço Sanitário 

paulista e, sob o contexto das dificuldades na obtenção de mão de obra imigrante em 

decorrência da Primeira Guerra Mundial, um novo Código Sanitário foi aprovado para o 

estado de São Paulo. O documento, composto por 800 artigos, entrou em vigor pelo 

Decreto Estadual n. 2.918 de 9 de abril de 1918. Pela primeira vez, parte de suas 

regulamentações se estendeu às áreas campestres através de um código sanitário rural, 

pois, até então, o mito da vida saudável no campo traduzia-se pela ausência de legislação 

sanitária naquelas áreas, apesar da existência do tracoma, da malária e da ancilostomíase 

na vida campesina. (Ribeiro, 1993) Embora a doença de Chagas não tenha sido 

mencionada diretamente no código sanitário, o estabelecimento de regras para a 

construção das moradias rurais sinalizou para a preocupação em conter espaços de 

proliferação do barbeiro:  

 

Artigo 672. – As habitações em geral obedecerão ás seguintes condições:  

[...] 3.º) Serão construídos de material que permitta o perfeito reboco e 

emboçamento das paredes, de maneira a evitar qualquer solução de 

continuidade nellas, quando não construídas de madeira; 

Artigo 673. – Na construcção das habitações, qualquer que seja a sua natureza, 

não será permittido: 

1.º) o reboco de saibro, barro ou substancia analoga em mistura com o estrume 

dos curraes;  

2.º) a cobertura confeccionada de sapé, capim ou material congenere. (São 

Paulo. Decreto n. 2.918, 1918: 103) 
 

 

Neiva conhecia bem as agruras vividas nos rincões brasileiros. A repercussão do 

relatório científico que escreveu com Belisario Penna sobre a situação dantesca que se 

abatia em extensas áreas do “Brasil profundo” – em um contexto nacionalista despertado 

pela Primeira Guerra Mundial, mas também pela proximidade das celebrações do 

centenário da independência brasileira – contribuiu para estimular as vozes que clamavam 

pela regeneração do brasileiro, seja através do saneamento ou da eugenia. A primeira 

pretendia, por meio de hábitos higiênicos, combater as pestilências que assolavam o país; 
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a segunda almejava, como base na intervenção na reprodução humana, o aperfeiçoamento 

físico e moral da espécie. (Luca, 1999) 

Em defesa de melhores condições sanitárias para o campo, onde estava a maior 

parcela da população brasileira, homens como Belisario Penna, Arthur Neiva, Carlos 

Chagas, Renato Kehl, Miguel Pereira, Monteiro Lobato, Vital Brazil e Afrânio Peixoto 

fundaram, exatamente um ano após a morte de Oswaldo Cruz, em 11 de fevereiro de 

1918, a Liga Pró-Saneamento do Brasil. A iniciativa propunha maior ingerência do 

governo federal nos assuntos relacionados à saúde da população, em especial no combate 

às chamadas endemias rurais – males se não curáveis, pelo menos evitáveis – como a 

ancilostomíase, a malária e a doença de Chagas. (Hochman, 2006) 

Os membros da Liga assumiram uma posição crítica às ideias fatalistas da 

inviabilidade do Brasil e trouxeram para o debate nacional a doença enquanto 

característica central do brasileiro, que o identificava e o desqualificava. O isolamento do 

sertanejo, apontado por Euclides da Cunha, seria consequência direta do abandono das 

populações interioranas pelas autoridades políticas do país. (Lima; Hochman, 1996)  

 

A ausencia de esforço e de iniciativa dessa pobre gente, é proveniente do 

abandono em que vive, e da incapacidade física e intelectual, resultante de 

molestias deprimentes e aniquiladoras, cabendo nessas rejiões, á molestia de 

Chagas a primazia desse maleficio. (Neiva; Penna, 1916: 221)  
 
 

Assim, os sertões do Brasil, para além de serem vistos como lugares remotos, 

atrasados e pouco povoados, passaram a ser encarados como espaços onde reinavam 

graves enfermidades. O emblemático discurso do médico Miguel Pereira sintetizou as 

contradições sanitárias vividas no país entre, de um lado, os grandes centros urbanos e, 

do outro, os recantos profundos do Brasil: “fóra do Rio ou de S. Paulo, capitaes mais ou 

menos saneadas, e de algumas ou outras cidades em que a previdencia superintende a 

hygiene, o Brasil é ainda um immenso hospital.” (Pereira, 1916: 6) Todavia, a escassez 

de médicos e as precárias condições sanitárias reportadas nos rincões do país não 

impediram o embarque, em agosto de 1918, da missão militar-médica à França como 

parte da contribuição brasileira durante a Grande Guerra.56 (Vinhosa, 2015)  

 
56  Em outubro de 1917, na sequência da entrada dos Estados Unidos na guerra e do torpedeamento de 

navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o governo do Brasil reconheceu o estado de guerra 

contra a Alemanha. O país enviou para a guerra na Europa 13 oficiais-aviadores, 100 médicos-cirurgiões, 

um grupo de soldados para a segurança do Hospital Brasileiro em Paris e uma esquadra composta por sete 

navios de guerra, a chamada Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG). Ver em: Cervo; Bueno, 

2010.  
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Tais enfermidades fragilizavam a população rural, justamente aquela que se 

esperava os maiores esforços físicos para suportar as fainas do campo, e a tripanossomíase 

americana, por ser uma doença crônica que poderia ter início na infância daqueles 

camponeses, ameaçava não apenas matá-los, mas inutilizá-los para a lida nas fazendas. 

Combater essa doença, possível através da destruição do vetor, era necessário para a 

viabilidade do Brasil, seja para o aprimoramento de seu povo, seja para a “vocação 

agrícola” do país, na qual dependia a sua riqueza. (Lima; Britto,1996) 

 

O combate á trypanosomiase americana representa, em nosso paiz, um dos 

problemas sanitarios de maior relevancia, ligado aos mais altos interesses 

economicos e ao aperfeiçoamento progressivo da nossa raça, nas zonas ruraes 

[...].  

E accresce, para mais aggravar os malefícios desse processo morbido, ser a 

infecção, ás mais das vezes, adquirida nas primeiras idades, o que determina a 

acção atrophiante do parasito na phase de desenvolvimento organico e, como 

consequencia, esse numero elevadissimo de creaturas degeneradas, 

definitivamente condenadas á inutilidade, ou, quando menos, inferiorisadas no 

ponto de vista physico e mental. E isso em vastas regiões dos nossos sertões, 

alli onde maior valia representam a robustez e a resistencia do homem, votado 

ao trabalho de cultivar os campos, occupado em misteres que exigem, antes de 

tudo, a normalidade da vida organica. E haverá exaggero quando assim 

apreciamos as consequencias da nova doença? (Chagas, 1918a: 385) 
 

 

A proposta de regeneração do brasileiro pelo saneamento ganhou forma com a 

reabilitação feita por Monteiro Lobato, um dos maiores apoiadores da Liga, de seu icônico 

personagem: o Jeca Tatu. O escritor taubateano interpretou o elemento nacional com 

lentes paulistas (Mota, 2014) e reconheceu que a raça do Jeca era a mesma dos 

bandeirantes de outrora, apenas enfraquecida pelo rol de pestilências que se abatiam sobre 

ele. Portanto, a malemolência do Jeca não era um atributo intrínseco daquele personagem, 

mas sim consequência das doenças que castigavam os corpos dos trabalhadores rurais. 

Raciocínio resumido na seguinte frase: “o caipira não é assim. Está assim.” (Monteiro 

Lobato apud Luca, 1999: 215)  

Se a inexpressividade do país era encarada como fruto da incapacidade de seu 

povo mestiço, inferiorizado racialmente por um sangue corrompido, a higiene e o 

saneamento, alicerçados no saber médico e implementados pelas autoridades públicas, 

abririam perspectivas para o revigoramento do brasileiro e alimentariam a confiança no 

futuro. (Lima; Hochman, 2000) Monteiro Lobato considerava que a salvação para um 

país de “17 milhões de opilados, 3 milhões de idiotas e 10 milhões de impaludados” 

residia na produção científica de Manguinhos, útil para sanar o Brasil. (Ribeiro, 1993) E 

as consequências da picada do barbeiro não escaparam de suas preocupações:  
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Quando a localização se dá na glândula tireoide surgem a papeira, com o seu 

horrível cortejo de reflexos encefálicos, manifestados numa escala de 

depressões mentais oscilantes entre o simples aparvalhamento e o cretinismo 

completo. [...] 

Regiões inteiras assoladas, parte de Minas, do Piauí, do Maranhão, de Mato 

Grosso, da Bahia agonizando às unhas de um inseto!  

Três milhões – três milhões! – de criaturas atoladas na mais lúgubre miséria 

mental e fisiológica por artes de um baratão! 

Crianças dizimadas em massa – e felizes quando morrem; se vingam crescer, 

dão de si um rastolho humano de sórdido aspecto, que “atenta”, diz Chagas, 

“contra a beleza da vida e a harmonia das coisas”. (Monteiro Lobato, 1946: 

240-241)  
 

 

Apesar de contestada no meio científico da época, a associação entre o bócio e a 

tripanossomíase americana foi explorada pelos membros da Liga que organizaram a 

campanha em prol do saneamento das áreas rurais do país através de conferências, 

prelações em escolas, fábricas e quartéis, organização de revistas – tais como Saúde e 

Revista do Brasil – e publicação de artigos jornalísticos, posteriormente reunidos em 

formato de livros como Problema Vital (1918) de Monteiro Lobato e Saneamento do 

Brasil (1918) de Belisario Penna. (Lima; Hochman, 2000) Esse último considerava a 

tripanossomíase americana “de todas [as endemias rurais] a mais grave, porque inutilisa 

grande parte das suas victimas, reduz consideravelmente a efficiencia das que não se 

inutilizam, e é incurável.” (Penna, 1923: 243) Neste sentido, Penna descreveu cenas 

insidiosas que ocorriam com os habitantes das casas de pau-a-pique na calada da noite:  

 

O “barbeiro” vive ahi, á vontade, nas innumeras frestas das paredes, em plena 

escuridão, porque elle é inimigo da luz.  

A sua funcção sugadora exerce-se á noite, depois de extintas as luzes.  

Das frestas surgem, ás centenas, as larvas, nymphas, e adultos do terrivel 

insecto, e atiram-se ás victimas incautas, preferindo as crianças, sem provocar-

lhes irritação nem coceira.  

Certa ocasião apanhei em flagrante de sucção sanguínea, sobre o corpo de uma 

criança de quatro annos, 16 nymphas e oito barbeiros adultos, além de cinco, 

na cama, já repletos de sangue. (Penna, 1923: 245-247) 
 

 

O livro de Belisario Penna, considerado o grande arauto do movimento pelo 

saneamento do interior, (Thielen; Santos, 2002) trazia em suas páginas uma impactante 

ilustração sobre o homem do campo, símbolo do brasileiro abandonado pelas autoridades 

do país, desprovido de alento, assombrado pela morte, impedido de trabalhar e de 

produzir a riqueza agrícola do Brasil pelas amarras que afligiam e corrompiam a nação: 

o barbeiro, a ignorância, o impaludismo, a tuberculose, as úlceras, a lepra, a politicalha e 

o alcoolismo.    
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Fonte: Penna, 1923. 

 

Figura 8 – Os males que corrompiam a nação brasileira 

 

O amplo debate pela extensão do saneamento às áreas rurais brasileiras mobilizou 

intelectuais e médicos e esteve na origem de dois decretos promulgados no final do 

governo de Wenceslau Brás (1914-1918): um deles instaurou o Serviço de Quinina, para 

a profilaxia da malária, e, o outro, organizou o Serviço de Profilaxia Rural. De acordo 

com Gilberto Hochman (1993), essas iniciativas formaram a base para as primeiras 

mudanças significativas no papel da União sobre a questão da saúde pública nacional. 

Bom salientar, entretanto, que esse debate não esteve somente circunscrito às 

fronteiras brasileiras. Com o final da Primeira Guerra Mundial, assuntos relacionados à 

higiene e ao controle sanitário ganharam fôlego na agenda de alguns países europeus e 

dos Estados Unidos, pois, em um mundo cada vez mais interligado por linhas férreas e 

carreiras marítimas que transportavam passageiros e mercadorias, as epidemias poderiam 

se alastrar com maior facilidade, como ocorreu com a gripe espanhola. (Lima; Hochman, 

2000) A pandemia vitimou milhões de pessoas pelo mundo e milhares delas pereceram 

no Brasil. (Bertolli Filho, 2003) O pânico despertado pela doença, ao atingir os centros 

urbanos e homens poderosos, pressionou, talvez mais do que a ameaça das endemias 

rurais, o congresso brasileiro a aprovar mecanismos que ampliassem as ações do governo 

federal na esfera da saúde pública do país, através da criação do Departamento Nacional 
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de Saúde Pública (DNSP) em 1920, uma das primeiras iniciativas do governo de Epitácio 

Pessoa (1919-1922), cuja direção foi confiada a Carlos Chagas. (Neto, 2001) 

Ao mesmo tempo em que a doença de Chagas era apregoada, por muitos médicos 

e intelectuais brasileiros, como uma das maiores mazelas enfrentadas pelo homem do 

campo, sua importância foi minimizada, e até mesmo negada, durante os debates travados 

na Academia Nacional de Medicina entre novembro de 1922 e dezembro de 1923. 

(Benchimol; Teixeira, 1993) Os ataques realizados na Academia contra Carlos Chagas 

foram desdobrados em duas frentes. A primeira questionava a sua prioridade na 

identificação do Trypanosoma cruzi e reclamava a Oswaldo Cruz, morto em 1917, o título 

de descobridor, ou no mínimo de codescobridor, do tripanossoma. Tal interpretação dos 

fatos não era nova e circulava há, pelo menos, dez anos, quando, na Bahia, Clementino 

Fraga propôs que a doença fosse chamada de “moléstia de Cruz e Chagas”, pois Oswaldo 

Cruz teria atuado como “mentor espiritual e orientador principal” daquela importante 

descoberta científica. (Fraga, 1912: 304) Todavia, durante os embates travados na 

Academia Nacional de Medicina, Henrique Figueiredo de Vasconcellos, um dos 

colaboradores mais antigos de Manguinhos, defendeu que fora Oswaldo Cruz o primeiro 

a obter a infecção experimental do sagui no laboratório e a observar o parasito pelas lentes 

de um microscópio. Para reforçar sua argumentação fez a seguinte analogia:  

 

Senhores, si eu tivesse no sertão e ahi encontrasse uma pedra na qual visse 

corpos que pelo o seu aspecto me parecessem prata e a enviasse a um chimico 

para que verificasse que substancia era e se o chimico me respondesse – não é 

prata, mas sim platina – seria eu o descobridor da platina? (Academia Nacional 

de Medicina, 1925e: 767) 
 

  

A segunda linha a alimentar a controvérsia explorou a disparidade entre a 

quantidade de triatomíneos capturada no país e o número de casos com confirmação 

parasitária pelo Brasil. Seu principal expoente foi Afrânio Peixoto que discordava da 

generalização da doença pelo país ao circunscrevê-la à localidade de sua descoberta: “mal 

de Lassance, raridade nosographica, sem importancia epidemiologica.” (Academia 

Nacional de Medicina, 1925d: 681) 

Apesar da controvérsia científica sobre a doença ter se desenrolado, também, em 

virtude dos ressentimentos com a projeção nacional e internacional conquistada por 

Carlos Chagas (Chagas Filho, 1993) – exasperados no seio das disputas e cisões internas 

vivenciadas em Manguinhos após a morte de Oswaldo Cruz (Britto, 1995) –  os embates 

travados no Silogeu brasileiro refletiram as incertezas e as limitações de ordem científica 
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que envolviam o conhecimento acerca da doença de Chagas naquele momento, como sua 

correlação com o bócio, as dificuldades no estabelecimento do diagnóstico laboratorial e, 

consequentemente, a sua disseminação no Brasil. (Kropf, 2009a)  

No final do ano de 1923, a Academia pronunciou-se oficialmente sobre as 

incertezas que rondavam a doença de Chagas através da emissão de um parecer, lido no 

dia 23 de novembro. Quanto à prioridade da descoberta científica, não havia dúvidas, 

cabia a Carlos Chagas. No entanto, os relatores do parecer não foram tão assertivos quanto 

à dimensão geográfica da doença e sua semiologia. A comissão concluiu que a 

tripanossomíase era um sério problema social, merecedor das atenções do Estado 

brasileiro. Mas, admitiu que por “carencia de longa observação e experimentação 

proprias, em condições que a questão exige, mas que não lhe são exequiveis a Comissão”, 

não possuía plenas condições para responder com precisão requerida no que concerne à 

especificidade clínica da doença. (Academia Nacional de Medicina, 1925e: 768)  

A emissão do parecer não colocou termo às dúvidas quanto ao suposto 

superdimensionamento da doença e sua real disseminação no Brasil, como destacou 

Afrânio Peixoto: 

 

Infelizmente o relatorio, tão esperado, da illustre Comissão que ha um ano 

nomeou V. Ex. para dar parecer sobre questões, minha e do Sr. Carlos Chagas, 

relativos á doença de Lassance, não pôde responder-me, isto é, sobre a 

extensão do mal, que se disse espalhado pelo paiz, atingindo 15% da população 

do Brasil, ou mais de 4,5 milhões de Brasileiros. (Academia Nacional de 

Medicina, 1925f: 787) 
 
 

Carlos Chagas, por sua vez, insistiu para que seus adversários excursionassem 

pelos recantos do Brasil e lá constatassem os casos da doença. Em um texto publicado no 

jornal O Paiz, em janeiro de 1924, um mês após o término oficial da controvérsia na 

Academia Nacional de Medicina, aproveitou para fazer esse apelo e para criticar Afrânio 

Peixoto: 

 

E´muito difficil resolver essa pendencia só pela dialectica elegante e pelas 

cartas ao nobre presidente da Academia Nacional de Medicina, e tenho a 

certeza de que serão improfícuos quaesquer esforços visando dar caracter 

literaio a um problema de observação e de experiencia. Mais do que paginas e 

paginas de literatura humorística valerão, no caso, tres ou quatro semanas de 

permanencia no interior do Brasil. Resolva-se o Sr. Professor de hygiene a esse 

sacrifício, se não quer lastimar o fracasso definitivo, nesta questão, de sua 

autoridade. (O Paiz, 1924, jan. 02: 7) 
 

 

Enfim, as divergências com alguns membros da corporação médica e as 

dificuldades técnicas em fazer com que a doença de Chagas emergisse como entidade 
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nosológica plenamente caracterizada influíram para envolver a tripanossomíase 

americana em dúvidas ao longo da década de 1920. (Kropf, 2009b) Todavia, pouco tempo 

depois da desgastante controvérsia na Academia Nacional de Medicina, em agosto de 

1924, Carlos Chagas partiu para a Europa na qualidade de representante brasileiro no 

Comitê de Saúde da Sociedade das Nações, em Genebra. A viagem oficial foi também 

uma oportunidade para conferenciar sobre a doença de Chagas, bem como insistir na sua 

sintomatologia e na sua relevância social, em cidades europeias como Karlsbad, Sevilha, 

Madri e Lisboa.  
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Capítulo 4 
 

Encontros e desencontros entre Brasil e Portugal na senda das tripanossomíases 

humanas 
 

Mas se a doença de Chagas constitui ainda atualmente para 

alguns países do continente americano um dos problemas 

sanitários mais prementes, nunca teve talvez sobre as respectivas 

populações a repercussão social que no continente africano se 

deve atribuir à doença do sono. (Fraga de Azevedo, 1959: 98)   

 

4.1      Os ecos de uma doença africana no Brasil    

 

Em 1901, durante uma visita aos concelhos atingidos pela doença do sono nas 

proximidades de Luanda, Alberto de Souza Maia Leitão, facultativo do quadro de saúde 

de Angola e de São Tomé e Príncipe, escreveu “E’, pois, a raça preta, da parte da costa 

occidental da Africa [...] quasi a unica predisposta a contrahir esta doença.” (Leitão, 1901: 

110) Ora, os contatos entre o Brasil e a costa africana existiram por séculos, tendo os 

brasileiros atuado no comércio de escravos e azeite-de-dendê e exercido grande influência 

nos portos de Uidá e Agoue durante as primeiras décadas do século XIX. (Soumonni, 

2001) Porém, com o avanço do colonialismo europeu sobre a África e o gradual 

desmantelamento da rede comercial brasileira, aquele continente desapareceu por 

algumas décadas das preocupações do governo sediado no Rio de Janeiro. (Silva, 2003)  

Com a República, passados dois anos da Lei Áurea, um decreto condicionava a 

entrada de “indígenas da Ásia ou da África” à autorização especial do Congresso 

Nacional, (Brasil. Decreto n. 528, 1890) com o intuito de obstaculizar o desembarque de 

negros nos portos brasileiros e promover o branqueamento do país. (Seyferth, 1996) Se 

as relações entre o Brasil e a África pareciam caminhar para o distanciamento, o 

recenseamento de 1890 lembrava o país que 2.097.426 de seus habitantes eram negros. 

(Silva, 2003) Mas, estaria uma parcela dos ex-escravos ou de seus descendentes 

acometida pela doença do sono?  

De acordo com Pirajá da Silva, muitos dos casos descritos na literatura médica e 

de viagens, na primeira metade do século XIX, como banzo – a nostalgia mortal da terra 

natal que acometia alguns escravos negros no Brasil – seriam, na verdade, casos de 

doença do sono trazidos pelos navios negreiros. (Oda, 2012) Por outro lado, Octavio de 

Freitas (1935) não conferiu à doença do sono o mesmo destaque que dedicou ao maculo, 

à frialdade, ao ainhum, ao alastrim e ao gundú em seu estudo sobre os males exportados 

da África para o Brasil, intitulado Doenças africanas no Brasil.  
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Na edição de janeiro de 1902, a Gazeta Medica da Bahia – que mantinha 

importante permuta de exemplares com jornais científicos portugueses, entre eles A 

Medicina Contemporânea e A Medicina Moderna –, (Malaquias, 2019) publicou um 

resumo de nove páginas sobre os resultados obtidos pela equipe científica portuguesa 

enviada à África em 1901, comandada por Annibal Bettencourt, com o propósito de 

estudar as causas da doença do sono. Na altura, os portugueses defenderam a tese da 

contagiosidade daquela doença, provocada, segundo eles, por um micróbio – um 

diploestreptococo. Diante deste modelo explicativo e das evidências que possuía, o doutor 

Juliano Moreira endossou o conselho para que os médicos baianos observassem 

atentamente seus doentes e reportassem à Gazeta os casos que, porventura, viessem a 

suspeitar:   

 

Entre as molestias chamadas dos climas tropicaes ha diversas que não tem sido 

achadas entre nós ou tem passado despercebidas ou tem cessado de existir. [...] 

A molestia do somno estará n’este ou no grupo anterior? [...] encontramos 

citado um Dr. Ribeiro que affirmou exisitir a molestia do somno aqui no Brazil 

em trabalhadores pretos. O Professor Mendes diz ter visto um caso que se lhe 

afigura incontestavel. [...] Seja como fôr é necessario chamar atenção de nossos 

praticos para a tal molestia e pedir-lhes que transmittam á imprensa medica a 

historia de qualquer caso que tenham observado ou venham a observar. 

(Gazeta Medica da Bahia, 1902: 316) 
 

 

Apesar do cuidado com a doença do sono manifesto nestas linhas, a documentação 

consultada não revelou nenhum caso da doença no Brasil. Mas, como a sua ausência foi 

justificada pelos defensores da natureza bacteriana e contagionista da doença do sono? 

Apesar de Bettencourt e de seus colaboradores não conseguirem demonstrar as 

circunstâncias para a transmissibilidade da doença, que consideravam de extrema 

complexidade, destacaram a hipótese defendida por Maia Leitão para explicar o porquê 

aquela enfermidade não era encontrada em outros continentes: 

 

Quanto ao gráo d’infectuosidade e de contagiosidade da hypnose, podemos 

comparal-o ao da tuberculose, mas restricto aos pontos endemicos e aos casos 

de contacto bastante intimo, porque, fóra das condições realisadas pelos 

centros endemicos, a propagação é rara e muitas vezes nulla, para não dizer 

sempre. E’ este, a meu vêr, o motivo porque ella se não fixou na America, não 

se alastrando tambem por toda a Africa. (Leitão, 1901: 123)  
 

 

Pode-se concluir, de acordo com o trecho acima transcrito, que a doença do sono 

não integrava o rol das patologias que acometiam os brasileiros porque o país estava do 

outro lado do oceano Atlântico e muito distante dos centros propagadores daquela 

enfermidade. Ainda assim, a descoberta portuguesa foi descrita com linhas triunfalistas 
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por alguns jornais nas principais cidades brasileiras, à semelhança dos jornais em Lisboa: 

na Bahia, o Correio do Brasil afirmava ter sido Portugal a “primeira nação que iniciou a 

actual campanha contra a terrivel enfermidade”, (Correio do Brasil, 1903, nov.23: 3) no 

Rio de Janeiro era possível ler no Jornal do Brasil “o facto é que a descoberta do micróbio 

da doença do somno é uma acquisição da sciencia portugueza”, (Jornal do Brasil, 1901, 

dez. 19: 1) O Paiz referiu-se à missão de Bettencourt como “soube conquistar um logar 

de honra para a sciencia portugueza, em assumpto onde, varias vezes, haviam claudicado 

sábios estrangeiros” (O Paiz, 1901, out. 20: 1) e o Portugal Moderno, periódico publicado 

pela colônia portuguesa no Rio de Janeiro, enfatizou “brilhante descoberta que a sciencia 

médica portugueza acaba de alcançar num novo e assignalado triumpho.” (Portugal 

Moderno, 1901, out. 26: 1)  

Contudo, a euforia da descoberta transformou-se em silêncio com a refutação 

científica da tese bacteriana sobre a etiologia da doença do sono quando os trabalhos de 

Aldo Castellani e David Bruce, integrantes da missão britânica enviada a Uganda em 

1903 pela Royal Society of London, trouxeram novos contributos para a explicação causal 

daquela doença: sua origem tripanossômica e sua transmissão pela picada da mosca tsé-

tsé. (Steverding, 2008) 

 No Brasil, os médicos puderam acompanhar o debate europeu travado sobre a 

doença através de periódicos especializados como o Brazil-Medico, que, em 8 de março 

de 1904, publicou um excerto da revista francesa Presse Médicale com os mais recentes 

saberes sobre aquela enfermidade que dizimava milhares de pessoas na África 

subsaariana:  

 

Os membros da comissão chegaram ás seguintes conclusões: 

1º A molestia do somno é causada pela introducçção de uma variedade de 

trypanosoma no sangue e no liquido cephalo-rachidiano.  

2º Este parasita é provavelmente identico ao que foi descoberto por Forde e 

descripto por Dutton na Africa occidental sob a denominação de trypanosoma 

gambiense. 

3º A trypanosomose febril da costa occidental da Africa é provavelmente o 

primeiro estagio da molestia do somno.  

4º Os macacos contrahem a molestia, que nelles evolue da mesma maneira, 

quer o parasita tenha sido colhido de um caso de trypanosomose, quer tenha 

sua proveniência do liquido cephalo-rachidiano de um doente de molestia do 

somno.    

5º Os cães e os ratos adquirem o mal com difficuldade; os asnos, bois, cabras, 

carneiros e cobayas têm-se mostrado, até aqui, absolutamente refractarios.  

6º O trypanosoma é transmittido do individuo doente ao individuo são por uma 

mosca tsé-tsé, a Glossina palpalis e somente por ella.   

7º A distribuição da molestia do somno coincide com a da Glossina palpalis.  

8º Em summa, a doença do somno não é sinão uma fórma, com relação ao 

homem, da molestia causada pela mosca tsé-tsé. (Jarvis, 1904: 98-99) 
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O excerto acima destacado ainda trouxe uma breve menção aos trabalhos dos 

portugueses: “vae isso para tres anos, os primeiros observadores portuguezes opinaram 

que a molestia era devida a uma intoxicação alimentar comparavel á pelagra, sendo a 

mandioca o agente nocivo.” (Jarvis, 1904: 97) O que não correspondia à verdade, visto 

que a missão de Bettencourt foi enfática em dissociar o consumo daquela raiz à etiologia 

da doença do sono:  

 

A hypothese do medico naval Pereira do Nascimento [...] attribue a doença a 

uma intoxicação lenta pelo acido cyanhydrico existente na mandioca crua, não 

tem, no nosso modo de vêr, nenhum fundamento que possa tornar acceitavel. 

(Bettencourt et al, 1902: 47) 
 

Mesmo sendo um assunto pouco debatido entre os médicos brasileiros, 

identifiquei uma tese inaugural, defendida na Faculdade de Medicina da Bahia por Basílio 

Torreão Franco de Sá, em 1905, intitulada Trypanosomiase humana (Molestia do somno). 

O autor elaborou um resumo sobre os principais trabalhos publicados acerca da 

tripanossomíase africana na época, dentre eles, as contribuições de Manson, Brumpt, 

Blanchard e Castellani, sem mencionar a expedição portuguesa de 1901. Sobre a 

incidência da doença no Brasil, Franco de Sá procurou identificar algum caso na Bahia, 

mas sem sucesso. No entanto, comentou as observações realizadas por José Francisco da 

Silva Lima (1862-1910), médico português naturalizado brasileiro, e um dos principais 

expoentes do grupo que ficaria conhecido posteriormente como Escola Tropicalista 

Baiana:    

 

Não nos foi possível verificar aqui na Bahia um só caso de Trypanosomiase. 

Apenas tivemos noticia de um caso que foi observado no antigo hospital pelo 

illustre mestre o Dr. Silva Lima, do qual não fez observação, mas nos informou 

que o doente entrara para o hospital em profunda somnolencia e que em poucos 

dias falleceu. O doente que acabamos de tratar, era negro e tinha vindo da 

Africa. (Sá, 1905: 35) 
 

Conforme exposto nos capítulos anteriores, ao contrário da doença de Chagas, que 

foi descrita pela primeira vez como uma tripanossomíase humana em 1909, a doença do 

sono tornou-se uma tripanossomíase humana a partir de 1903-1904 com a incorporação 

do modelo etiológico parasitário e da mosca tsé-tsé como vetor na explicação causal 

daquela doença. Apesar de sua etiologia continuar a suscitar dúvidas em alguns médicos 

que exerciam sua profissão no quadro colonial, as conclusões obtidas pela missão 

britânica tornaram-se hegemônicas para a explicação científica daquela doença.   

Nessa época, no Brasil, registrava-se uma florescente produção sobre entomologia 

médica, muito ligada ao nome de Adolpho Lutz, que mantinha estreitos contatos com 
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entomologistas estrangeiros (Benchimol; Sá, 2006) e os médicos brasileiros sabiam que 

a mosca tsé-tsé não era encontrada no país. Desta forma, o caráter não contagioso da 

tripanossomíase africana e a inexistência no Brasil de seu agente transmissor afastaram a 

possibilidade de uma epidemia em terras brasílicas, mesmo na eventualidade de um 

desembarque de doentes do sono nos portos do país.57 Fato, aliás, observado pelos jornais:  

 

Sendo assim, nenhum receio póde inquietar-nos, porque nem os 

microorganismos que provocam a doença do somno, nem os insectos que a 

propagam, existem entre nós. Ha, por aqui, muita gente que passa a vida a 

dormir, mas não é porque no seu sangue viva qualquer microorganismo 

especial. Essa doença tem outro nome: é... preguecite, e não consta que dela 

morresse ninguém! (Correio da Manhã, 1909, jun. 20: 3) 
 

As notícias sobre a doença, publicadas pelos jornais brasileiros, vinham das 

capitais europeias. Através delas, a gravidade da invencível sonolência manifesta nos 

doentes era descrita: “Se lhe falam ou se o chamam [o doente], as palpebras tentam um 

esforço, mas tornam a cair, pesadas, como se toda a força e toda a vontade se tivessem 

extinguido no corpo enfraquecido.” (O Paiz, 1907, jun 03: 2) Tais informes, algumas 

vezes, alimentaram comentários sobre uma suposta enfermidade que acometia os 

brasileiros: a “preguicite”. Danosa, porém não mortífera. Entre os seus “sintomas” 

estavam: a preguiça, a indolência, a apatia e a aversão ao trabalho pesado; elementos 

pouco lisonjeiros atribuídos ao caboclo imortalizado por Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, 

em sua versão de 1914, expressa nos contos Urupês e Velha Praga. Mas, não só. À 

semelhança dos estereótipos perpetrados pelos colonizadores europeus sobre os seus 

“súditos” africanos, a malemolência também ficou atrelada à figura ao negro brasileiro, 

expressa, inclusive, na toponímia, como no caso da Ladeira da preguiça, em Salvador, na 

Bahia, que ganhou este epíteto em decorrência dos gritos de “sobe, preguiça” ecoados 

pelos senhores quando seus escravos, fadigados pelo esforço de carregar pesados fardos 

sob o sol escaldante, sustavam por alguns instantes o trabalho pela íngreme ladeira em 

busca do fôlego para prosseguir na árdua tarefa. (Zanlorenzi, 1998)    

 
57 No dia 24 de março de 1902, O Século. Brazil e colónias publicou um pequeno relato sobre um caso de 

doença do sono verificado em Portugal. Tratava-se de António Diogo Pinto, branco e regressado havia seis 

meses da África. O português foi diagnosticado com a doença por um facultativo local e encaminhado para 

Lisboa a fim de receber o tratamento médico. Considerando que alguns dos emigrantes desembarcados nos 

portos brasileiros haviam passado parte de suas vidas nas colônias africanas, que o distrito de Viseu, a qual 

pertencia o concelho de Santa Comba Dão, forneceu um dos maiores contingentes à emigração portuguesa 

e que os médicos brasileiros, em geral, estavam pouco familiarizados com a doença do sono, como admitiu 

Torreão Franco de Sá: “escolhemos, para objeto dos nossos estudos, um ponto ainda não discutido entre 

nós” (Sá, 1905: 10), não me parece desarrazoado supor, apesar de não ter verificado evidências documentais 

neste sentido, que a imigração portuguesa pode ter sido um meio para a chegada de alguns doentes do sono 

ao Brasil.  
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Além da associação entre a doença do sono e a presumida indolência dos 

nacionais, os jornais brasileiros, nos primeiros anos do século XX, tentaram empregar 

certa dose de pilhéria às notícias sobre a tripanossomíase africana, como o jornal Correio 

Paulistano que, após informar seus leitores sobre as conclusões de Aldo Castellani, 

concluiu: “Eis um bom remedio para os desgraçados que padecem de insomnias 

calamitosas.” (Correio Paulistano, 1903, dez. 15: 2) A doença também foi representada 

alegoricamente nas páginas do Jornal do Brasil, em 16 de fevereiro de 1902, em uma 

ilustração de autoria do cartunista português Celso Hermínio sobre as enfermidades que 

grassavam em Portugal e seus domínios coloniais: a gripe e a meningite cérebro-espinhal, 

que acometiam as populações em Lisboa e no Porto; a febre aftosa, responsável por 

dizimar os rebanhos e comprometer a produção leiteira no país; e a doença do sono, 

epidêmica nas colônias africanas de Angola e Ilha do Príncipe. Esta doença foi retratada 

na imagem como uma mulher negra, desnuda, cabisbaixa, com cabelos encaracolados e, 

mesmo sonolenta, permanecia em pé (aliás, a única com os pés descalços). Sua posição 

corporal, com o tronco exposto e os braços abaixados, evidenciava seus seios altivos. A 

alegoria da doença do sono, através das tintas de seu autor, refletia a sensualidade e a 

erotização que permeavam os discursos sexistas e racistas sobre o corpo da mulher negra. 

 

 
Fonte: Jornal do Brasil, 1902, fev. 16: 2. 

Figura 9 – A saúde pública em Portugal e colônias, por Celso Hermínio, 1902 
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Os informes sobre a doença do sono incluíam telegramas, cartas enviadas por 

correspondentes estrangeiros e artigos, assinados ou não. Através deles, os jornais 

transmitiam aos seus leitores informações sobre o enorme rastro de mortos deixado pela 

doença no Congo belga, sobre os esforços dos britânicos para conter a doença nas 

proximidades dos lagos Vitória e Niassa, sobre as experiências do francês Charles 

Laveran na busca pela cura da tripanossomíase e sobre a drástica proposta do alemão 

Robert Koch para combater a doença do sono: o extermínio de crocodilos e hipopótamos 

dos rios africanos. Porém, a quantidade de notícias sobre Portugal e suas colônias 

africanas sobressaía em comparação aos demais poderes europeus, destaque que não 

estava de acordo com a posição colonial do país no cenário africano, mas correspondia à 

influência portuguesa no Brasil – especialmente na capital federal, o Rio de Janeiro, 

cidade que abrigava 133.393 imigrantes lusos em uma população total de 811.443 

habitantes em 1906. (Lobo, 2001)  

A passagem para o século XX assinalou, nas grandes cidades brasileiras, a 

transição da pequena para a grande imprensa. De acordo com Nelson Sodré (1966), 

naquele momento, os pequenos jornais e as folhas tipográficas começaram a ceder espaço 

às empresas jornalísticas, dotadas do equipamento gráfico necessário para o exercício de 

sua função e influenciadas pelo poder do Estado e do capital comercial. Na capital federal 

– onde as ruas, bancas e quitandas vendiam cerca de 300 mil exemplares diariamente 

(Garambone, 2003) – uma parte significativa do comércio, e do dinheiro, estava nas mãos 

de imigrantes de origem portuguesa. (Sodré, 1966) Além do poder econômico, alguns dos 

grandes jornais do Rio de Janeiro – entre eles o Jornal do Commercio, O Paiz e a Gazeta 

de Notícias – foram fundados ou eram dirigidos por portugueses, que, frequentemente, 

empregavam conterrâneos em suas redações: (Almino, 2003) 

 

[...] depois da proclamação da República Portugueza, isto é, em menos de tres 

annos, debandaram de Portugal para o Rio de Janeiro 42 trabalhadores da 

impresa, os quaes a toda a hora se acotovelam uns aos outros pelas ruas desta 

grande cidade, que assim parece transformada numa succursal enorme do 

jornalismo portuguez. (Victor, 1913: 274) 
 

 

A influência portuguesa sobre os jornais da capital federal do Brasil foi decisiva 

para assegurar aos assuntos relacionados a Portugal, e suas colônias, um espaço de relevo 

na imprensa brasileira, o que refletiu nos informes sobre a tripanossomíase africana que 

circularam pelo país. Dentre as 166 informações sobre a doença do sono recolhidas nos 

jornais brasileiros, 59 delas, ou 36%, aludiram para a disseminação da doença nas 
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colônias de Angola e Ilha do Príncipe, a entrada de dezenas de doentes do sono nos 

hospitais portugueses e as expedições científicas enviadas à África por Lisboa. Dado 

bastante notório, especialmente se forem levadas em consideração a influência médico-

científica francesa e alemã no Brasil e a dimensão dos territórios africanos controlados 

por britânicos, franceses e alemães.  

 

Gráfico 1 – Quantidade de notícias veiculadas pelos jornais brasileiros sobre a doença 

do sono, repartidas por eixos temáticos e por domínios coloniais europeus, 1901-1924 

 

  
Fonte: Este gráfico foi elaborado pelo autor com base na extração de dados disponíveis nos seguintes 

jornais brasileiros: O Paiz, Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, A Notícia, Jornal do 

Commercio, Correio Paulistano, O Commercio de São Paulo, O Estado de São Paulo, Correio do Brasil, 

Estado do Pará, Jornal do Recife e Diário de Pernambuco. Os artigos jornalísticos consultados foram 

publicados entre 1901 e 1924 e estão disponíveis no site da Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca 

Nacional e no site do acervo digital do jornal O Estado de São Paulo.  

 

 

Os jornais no Brasil recebiam as notícias internacionais por meio do telégrafo – 

os cabos submarinos, que desde 1874 ligavam o nordeste brasileiro a Portugal, permitiram 

a rápida comunicação de um lado a outro do oceano Atlântico (Maciel, 2001) –, mas 

também através de seus correspondentes no exterior que, no caso específico de Portugal, 

escreviam amiúde para os jornais as denominadas “Cartas de Lisboa”, (Guimarães, 2009) 

publicadas no Brasil cerca de vinte dias depois do seu despacho na Europa. 

Os cabos telegráficos trouxeram a notícia do extermínio das glossinas na Ilha do 

Príncipe, concluído em outubro de 1914, para o Brasil. Mas, na altura, a notícia não teve 

grande repercussão. Contudo, a partir do final da década de 1910, e ao longo dos anos 

1920, o movimento político e intelectual de caráter nacionalista, reunido em torno da Liga 

pró-Saneamento do Brasil, que proclamou a doença como o principal problema brasileiro 
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e o maior obstáculo para a sua civilização, (Lima; Hochman, 1996) contribuiu para 

aproximar o combate travado contra a doença do sono nas colônias africanas, 

especialmente na pequena possessão portuguesa, com a realidade brasileira:  

 

O governo portuguez chegou assim a fazer desapparecer quasi completamente 

a molestia do somno na ilha do Principe. Em 1914, 19 casos somente foram 

reconhecidos sobre 4.333 habitantes examinados.  

Uma tal obra honra sobremodo o governo portuguez, que a concebeu e a 

executou. 

Emquanto Portugal assim procede, para defender a vida de uns pretos quasi 

selvagens, aqui, na capital de uma República que se julga civilisada, o 

impaludismo, a ankilostomiase e mil outros males dizimam a população, já por 

si tão depauperada pela dieta que a carestia da vida a obriga a manter. (Gazeta 

de Notícias, 1918, jul. 15: 2) 
 
 

Este trecho foi extraído de um artigo, não assinado, intitulado Uma obra 

meritoria. O governo portuguez e a prophylaxia da molestia do somno, publicado em 

julho de 1918 na Gazeta de Notícias. Naquele ano, os integrantes da Liga pró-Saneamento 

do Brasil atribuíram a onipresença das endemias rurais, a fome e o analfabetismo, que 

vitimavam as populações dos sertões brasileiros, à total ausência de ação do poder público 

sobre regiões interioranas dominadas por potentados locais. (Hochman, 2015) Este 

contexto histórico foi bastante propício para revisitar a notícia sobre o êxito dos 

portugueses, justamente os antigos colonizadores do Brasil, na pequena colônia 

localizada no golfo da Guiné. O artigo descrevia as medidas tomadas pelas autoridades 

coloniais portuguesas para debelar a doença do sono: a eliminação dos porcos, o 

isolamento dos doentes, o emprego de doses de atoxil e o uso do colete com visco para a 

captura das moscas. Não obstante o exemplo geograficamente distante, o artigo referia-

se mais ao Brasil do que propriamente a Portugal ou suas colônias, pois, ao evocar o 

esforço lusitano no combate às glossinas, para salvaguardar a vida de “uns pretos quasi 

selvagens”, o jornal cobrava das autoridades brasileiras uma postura em prol da população 

que sucumbia ante à malária, à ancilostomíase e à doença de Chagas.  

Apesar do espaço conferido pelos jornais brasileiros às notícias vindas de 

Portugal, em São Paulo, Ulysses Paranhos lamentava que os esculápios brasileiros ainda 

conheciam pouco sobre o trabalho de seus colegas do outro lado do Atlântico:  

 

A não ser Manuel Bento e Sousa Martins, que ficaram na tradição pela sua 

eloquencia seductora, e Julio de Mattos, o sabio psychiatra do Hospício do 

Conde de Ferreira, mesmo no mundo profissional, pouca cousa mais se 

conhece, no Brasil, no que respeita á medicina do bello paiz a que nos unem 

tantos laços de coração e intelligencia. (Correio Paulistano, 1908, out. 18: 1)  
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Nesse artigo, intitulado Impressões de Portugal, Paranhos também escreveu sobre 

as suas opiniões acerca da medicina e dos médicos em Portugal. A contrastar com o 

ensino, que qualificou de “defeituoso”, e com a maioria dos hospitais do país, a que 

chamou de “velhos”, os portugueses, de acordo com o médico paulista, dispunham de 

instituições científicas de “primeira ordem”, como o Instituto Bacteriológico Câmara 

Pestana e a Escola de Medicina Tropical de Lisboa. A respeito desta última, Ulysses 

Paranhos teve a oportunidade de visitar suas instalações e laboratórios. Na companhia de 

Ayres Kopke, observou alguns doentes do sono provenientes das colônias africanas e o 

Trypanosoma gambiense sob as lentes de um microscópio. (Correio Paulistano, 1908, 

out. 18:1)   

Outro indício que aponta para o conhecimento dos trabalhos portugueses sobre a 

doença do sono no Brasil, precisamente em São Paulo, ocorreu durante a visita da missão 

chefiada pelo ex-ministro Alexandre Braga, em janeiro de 1918. Em finais do ano 

anterior, o governo português enviou uma Missão Especial comandada pelo então 

ministro da Justiça, Alexandre Braga, para cumprimentar as autoridades brasileiras pela 

decisão de reconhecer o estado de guerra contra a Alemanha e pela posição assumida pelo 

Brasil, em 25 de outubro de 1917, de entrar no conflito ao lado dos países aliados, do qual 

Portugal fazia parte desde março de 1916. (Guimarães, 2009) No entanto, os primeiros 

anos da República em terras portuguesas foram marcados pela agitação política58 e um 

golpe de Estado conduzido por um oficial de artilharia e antigo representante diplomático 

português em Berlim, Sidónio Pais, derrubou o governo presidido por Afonso Costa, 

(Ramalho, 2001) no qual Alexandre Braga, que já se encontrava a caminho do Brasil, 

exercia as funções de ministro da Justiça.  

Com o novo governo imposto em Lisboa, a “Missão Especial” perdeu o estatuto 

oficial quando chegou ao Brasil e, por isso, foi chamada pelos jornais de “Missão 

Intelectual”. Braga, que estava acompanhado de poetas como Augusto Gil e militares 

como António Figueiredo Campo, visitou as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e, 

na capital paulista, foi recebido na Santa Casa pelos professores da Faculdade de 

Medicina e Cirurgia: Arnaldo Vieira de Carvalho, Celestino Bourroul e Ovídio Pires de 

Campos. Na ocasião, este último pronunciou um discurso de boas-vindas em que 

 
58 A vida política portuguesa durante os primeiros anos da República (1910-1926) foi caracterizada pela 

instabilidade política, nos níveis presidencial, parlamentar e governamental. Em dezesseis anos, os 

portugueses assistiram a posse de oito presidentes (apenas um, António José de Almeida, presidente entre 

1919 e 1923, conseguiu terminar o seu mandato); sete eleições gerais para o Parlamento e 45 governos. Ver 

em: Marques, 2009. 
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enfatizou os estudos realizados em Portugal sobre a doença do sono, a meningite cérebro-

espinhal e a distonia. (Correio Paulistano, 1918, jan. 13)    

Em terras brasileiras também foram feitos estudos laboratoriais com o 

Trypanosoma gambiense. No Instituto Oswaldo Cruz, Gaspar Vianna foi encarregado de 

estudar a doença de Chagas em seus aspectos anatomopatológicos, em 1911. Após 

descrever as lesões provocadas pelo Trypanosoma cruzi nos tecidos e a multiplicação do 

parasito no interior das células, estendeu suas análises ao compará-las com as lesões 

desenvolvidas em cobaias infectadas por outros tripanossomas, dentre eles o 

Trypanosoma gambiense. Observou que o patógeno da doença do sono, à semelhança do 

Trypanosoma cruzi, formava quistos no interior das fibras musculares dos animais 

inoculados experimentalmente no laboratório e concluiu:  

   

A semelhança de lesões, não só musculares e cardíacas, como glandulares, é 

bastante pronunciada. A reacção inflammatoria é perfeitamente comparavel á 

da molestia de Chagas experimental. Pesquizas minuciosas, em musculos de 

animaes infestados pelo Trypanosoma gambiense e attingidos de myosite, 

revelaram a presença de kystos de trypanosomas no interior das fibras, sendo 

o facto perfeitamente similiar ao que havia eu visto na molestia de Chagas. 

(Vianna, 1912: 52) 
 

 

As pesquisas em Manguinhos apontaram para determinadas similitudes no 

comportamento dos tripanossomas cruzi e gambiense, mas o mesmo não ocorria para a 

terapêutica das doenças que estes parasitos provocavam no homem. Se, em 1921, 

Frederico Rebêlo concluiu em sua tese inaugural defendida na Faculdade de Medicina do 

Porto: “[...] o tratamento [para a doença do sono] pelo atoxil deve ser preferido a qualquer 

outro”, (Rebêlo, 1921: 56) Belisario Penna, em 1923, escreveu: “Da trypanosomiase 

americana ninguem se cura; até agora não foi descoberto tratamento efficaz para ella.” 

(Penna, 1923: 28)  

Em 1914, após ensaiar o uso de vários compostos químicos de radicais 

tripanocidas contra o Trypanosoma cruzi, Astrogildo Machado notou que o emprego do 

medicamento denominado protosan foi eficaz na cura das cobaias inoculadas com o 

Trypanosoma gambiense. (Cruz, 1915) Tal medicamento, à base de quinina combinada 

com um ácido orgânico, era utilizado no tratamento de uma doença equina, o mal das 

cadeiras. (Santos, 2019) 

O êxito obtido no laboratório contra o agente etiológico da doença do sono poderia 

resultar na descoberta da cura da tripanossomíase africana pelos brasileiros? O assunto 

interessou alguns jornais do país, como a Gazeta de Notícias que publicou, no dia 31 de 
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maio de 1915, um artigo na primeira página intitulado A molestia do somno preocupa o 

Instituto Oswaldo Cruz:  

 

Empregando a maior actividade, afim de completar as suas já valiosas 

investigações sobre a cura da molestia de Chagas, que tanto interesse despertou 

no mundo medico, parece ter conseguido aquelle douto Instituto resolver outro 

não menos importante problema.  

Trata-se do magnífico exito já conseguido pelo Dr. Astrogildo Machado, 

competente auxiliar do Dr. Oswaldo Cruz, no tratamento da molestia do 

somno.  

Sobre esse assumpto, procurámos, hontem, em sua residencia, o Dr. Oswaldo 

Cruz.  

O notavel scientista nos fez sentir que esse caso era muito grave e, se bem que, 

até agora todas as analyses de laboratorio fossem favoraveis á descoberta, era 

mister dar-lhe o tempo necessario á maturidade. (Gazeta de Notícias, 1915, 

Mai. 31: 1)  

 

 

O jornalista ainda perguntou a Oswaldo Cruz sobre a possibilidade de o Instituto 

enviar uma missão científica de estudos à África para testar o protosan, o diretor 

respondeu que aquela iniciativa ainda não havia sido cogitada. Lamentavelmente, não 

identifiquei nenhum outro registro que atestasse os desdobramentos dessa história.  

 

4.2      O Brasil um passo à frente dos europeus? A questão do reservatório silvestre 

    

O acompanhamento dos estudos europeus sobre a doença do sono funcionou, em 

alguns momentos, como uma espécie de parâmetro para Carlos Chagas em suas pesquisas 

sobre a tripanossomíase americana e a questão do reservatório silvestre parece ser uma 

evidência fundamental para corroborar essa afirmação. Alguns animais domésticos e 

selvagens, por servirem como reservatórios de tripanossomas ou fontes de alimento para 

os insetos transmissores das doenças, desempenharam um importante papel na construção 

dos saberes e nas medidas de profilaxia adotadas contra as tripanossomíases humanas.  

O gato doméstico foi o primeiro animal reconhecido por Carlos Chagas como 

portador do Trypanosoma cruzi. (Chagas, 1909b) Nos anos seguintes, pesquisas 

científicas comprovaram que o sangue daqueles felinos poderia infectar os barbeiros. 

Assim, o gato e o homem foram considerados os principais reservatórios domésticos do 

tripanossoma causador da doença de Chagas. (Torres, 1915)  

Em agosto de 1912, Chagas publicou uma nota prévia no Brazil-Medico que 

apontou para a possibilidade de ser o tatu o animal silvestre depositário do Trypanosoma 

cruzi depois de ter encontrado alguns barbeiros, da espécie Triatoma geniculata, nas tocas 

daqueles mamíferos de couraça nos arredores de Lassance. Tais insetos apresentavam 
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flagelados em seus intestinos com aspecto “de todo o ponto idêntico” (Chagas, 1912b: 

305) ao tripanossoma descoberto por Chagas em 1909. O tatu retirado da toca foi abatido 

e as amostras de seu sangue revelaram a presença de tripanossomas. Em seguida, as 

cobaias inoculadas com os parasitos do sangue do tatu apresentaram a mesma infecção 

daquelas inoculadas com o Trypanosoma cruzi. Com posse desses dados, Carlos Chagas 

passou a se interessar pelo papel que o tatu desempenharia para a disseminação da doença:  

 

Este facto é de alto interesse pratico, porque demonstra a existencia do parasita 

no mundo exterior, sendo ahi o transmissor habitual uma outra especie de 

triatoma que ainda não adquirio habitos domiciliares, habitando as cavidades 

do sólo onde se encontra o vertebrado parasitado. (Chagas, 1912a: 37-38) 
 

 

Dois anos mais tarde, em 1914, Émile Brumpt e João Florêncio Gomes ao 

participarem de uma expedição à serra do Cabral, localizada a 12 quilômetros de 

Lassance, descreveram uma nova espécie de barbeiro – a Triatoma chagasi – nas locas 

dos mocós. O inseto capturado, uma fêmea, estava infectado com o Trypanosoma cruzi, 

o que levou os dois cientistas a acreditarem que o hemíptero se infectou ao se alimentar 

do sangue daqueles roedores, pois as habitações humanas mais próximas estavam a 

quilômetros de distância. Com estes resultados, Brumpt e Gomes concluíram ter 

evidências seguras de que o Trypanosoma cruzi poderia existir longe do homem e que a 

doença de Chagas era uma infecção de regiões selvagens, mas que os humanos, em 

contato com este ambiente, poderiam adquiri-la. (Brumpt; Gomes, 1914) 

Ainda em 1914, Carlos Bastos Magarinos Torres (1891-1984), médico 

incorporado à equipe de cientistas de Manguinhos envolvida na investigação da doença 

de Chagas em Lassance, se opôs às conclusões de Brumpt e Gomes ao examinar amostras 

sanguíneas e cortes histológicos do coração e dos músculos de 30 mocós capturados na 

serra do Cabral, sem verificar a presença do Trypanosoma cruzi no material coletado. 

Magarinos posicionou-se a favor da tese de Chagas ao argumentar sobre a frequência de 

tatus infectados – dos tipos tatu bola, tatu galinha e tatu peba – capturados em Minas 

Gerais e no Mato Grosso, em regiões desabitadas, e, com posse nesses dados, supôs que 

o inseto examinado por Brumpt e Gomes teria se infectado com o sangue de algum tatu 

nas proximidades das locas dos mocós. (Torres, 1915)  

O trabalho de Magarinos Torres contribuiu para que Carlos Chagas reforçasse 

suas convicções sobre o papel do tatu para a dispersão da doença, pois as regiões que 

detinham as maiores concentrações destes animais eram justamente aquelas em que a 

incidência da tripanossomíase americana era maior:  
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Em recente excursão pelo interior do Brasil, percorrendo zonas de 

trypanozomiase, tivemos opportunidade de colher alguns factos de 

importancia, confirmativos, talvez, do nosso ponto de vista. Atravessámos os 

grandes valles dos rios Jequitahy e Jequitinhonha, separados pela serra da 

Macambira. Foi notavel, nessas regiões, a nossa observação relativa ao 

contraste entre os indices endemicos da trypanozomiase aquem e além da serra; 

no valle do Jequitahy era elevadissimo o numero de doentes da 

trypanozomiase, em suas diversas modalidades clinicas; ao contrario, 

atravessando a serra de Macambira, e attingidas as aguas do Jequitinhonha, o 

indice da doença apresentava-se relativamente baixo.[...] Nas mesmas regiões, 

isto é, nos valles dos dous rios referidos, a nossa observação foi, de modo 

identico, bem evidente, – o contraste da distribuição de tatús, muito abundantes 

no valle do Jequitahy e rarissimos no do Jequitinhonha, onde, em leguas de 

extensão, era possivel contar no sólo apenas raras cavidades daquele 

mammifero. (Chagas, 1918: 214)    

 

 

Os tatus faziam parte indelével do cotidiano das populações rurais e a morte destes 

animais, pelas mãos do homem do campo, antecedeu os conselhos de seu extermínio por 

razões de saúde. Segundo Antonio Candido (1971), a atividade caipira por excelência era 

a caça, origem de quase toda a ração cárnea da população sertaneja:  

 

No campo, brejo e lagoa, dentre as aves: perdiz e codorna; saracuras, frangos- 

d’água, marrecas e patos, etc. Dos mamíferos, principalmente veados, de caça 

trabalhosa: campeiro, catingueiro mateiro, galheiro. Mais acessíveis, o lagarto 

ou teiú e os tatus, principalmente tatuetê, ou tatu-galinha. (Candido, 1971: 55) 
 

 

Fonte de proteínas na dieta dos homens do campo, os tatus também provocavam 

prejuízos aos produtores rurais quando atacavam as plantações de milho, mandioca e 

feijão, bem como os galinheiros. Para minimizar os estragos causados na lavoura pelos 

tatus, a revista Chacaras e Quintaes aconselhava os seus leitores, como alternativa ao 

disparo de tiros de espingarda que poderiam assustar os vizinhos durante a noite, a 

procederem da seguinte maneira: 

 

Toma-se um ovo fresco e em uma das suas extremidades faz-se um pequeno 

orificio pelo que se introduz uma pitada de arsenico, chlorureto de mercurio, 

ou strichnina; com um palio ou graveto mistura-se este pó com o conteudo do 

ovo, e assim preparado coloca-se este ovo á entrada das excavações feitas pelos 

tatús nas plantações ou no galinheiro em logar bem visivel, tendo o cuidado 

de, de manhã bem cedo, verificar a sua presença, pois de noite é que se colloca 

dito ovo. Se o tatú entrou no gallinheiro o ovo terá desapparecido e o cadaver 

do bicho estará perto. (Chacaras e Quintaes, 1918: 141)  
 

 

Para Carlos Chagas o tatu era o hospedeiro ancestral do Trypanosoma cruzi e a 

infecção provocada por este flagelado no organismo humano significava uma adaptação 

posterior do protozoário. Aliás, inofensivo ao tatu. Estes novos conhecimentos não apenas 

agregavam valor à tripanossomíase americana, como também, na avaliação de Chagas, 
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colocavam os estudos desenvolvidos no Brasil à frente das pesquisas conduzidas pelos 

europeus no continente africano sobre a doença do sono:  

 

A proposito do papel que representa o tatú, em relação á epidemiologia da 

trypanozomiase americana, devemos referir os pontos similares relacionados 

com a trypanozomiase africana (molestia do somno). Tambem nesta doença 

alguns factos epidemiologicos indicam a existencia necessaria de um 

hospedador do protozoario no mundo exterior; até agora, porém, têm sido 

negativas as pesquisas visando esse ponto, e permanece desconhecido o 

vertebrado, acaso depositario do flagellado e origem da infecção das glossinas. 

Neste ponto caminhamos com maior felicidade, nos estudos relativos á 

epidemiologia da trypanozomiase americana. (Chagas, 1918: 214) 
 

 

No caso da doença do sono, Robert Koch, após uma expedição a Tanganica em 

1908, acreditou que os animais selvagens reservatórios do Trypanosoma gambiense eram 

os crocodilos e aconselhou o extermínio daqueles répteis. Porém, a proposta enfrentou a 

oposição dos caçadores britânicos, muitos dos quais ocupavam postos de relevo na 

administração colonial, e não foi aplicada com êxito. (Headrick, 2014) Todavia, pelo 

menos até o início dos anos 1920, tal como Carlos Chagas observou, os europeus 

pareciam ter dúvidas quanto ao animal silvestre que pudesse servir como o reservatório 

de tripanossomas causadores da doença do sono,59 embora desconfiassem da fauna em 

geral, pois a mesma mosca transmissora da doença também transmitia ao gado a nagana: 

 

Experiment has shown that the glossina will bite any vertebrate, and that it can 

infect a large variety of mammals with the tripanosome. If this be the case in 

the laboratory it is reasonable to suppose that it is the case in nature also. 

Therefore, in the endemic regions of tripanosomiasis, the vertebrate fauna has 

to be reckoned with as a source and reservoir of infection. [...] Manifestly, T. 

gambiense can flourish under natural conditions in vertebrates other than man. 

The large game is now regarded as a probable reservoir for T. gambiense, as it 

is know to be for the T. brucei of nagana. (Manson, 1914:182) 60  

 

 

 

 
59 Aldo Castellani, em seu Manual of Tropical Medicine, publicado em 1919, escreveu que as pesquisas de 

seu colega Lyndhurst Duke apontaram para o antílope como o reservatório do Trypanosoma gambiense na 

natureza. Pois Duke encontrou flagelados no sangue desses animais e porque alguns homens se infectaram 

com a doença do sono nas proximidades do lago Vitória, em uma zona desabitada por humanos. No entanto, 

na visão de Castellani, esta prova ainda não era irrefutável, sugerindo maiores estudos para comprová-la. 

Ver em: Castellani; Chalmers, 1919: 1264-1265. 
60 Experimentos têm mostrado que a glossina pica qualquer vertebrado e pode infectar uma grande 

variedade de mamíferos com tripanossomas. Se for esse o caso no laboratório, é razoável supor que o seja 

também na natureza. Portanto, nas regiões endêmicas da tripanossomíase, a fauna de vertebrados deve ser 

considerada como fonte e reservatório de infecção. [...] Manifestamente, o T. gambiense pode florescer sob 

condições naturais em outros vertebrados que não no homem. A caça grande é agora considerada como um 

provável reservatório para T. gambiense, como é conhecido para o T. brucei da nagana. (Tradução livre) 
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Com relação ao Trypanosoma rhodesiense, Aldo Castellani acrescentou:  

 
With regard to C. rhodesiensis, as long as the view held that this was identical 

with C. brucei there was no difficulty in believing that the vertebrate reservoir 

was in such animals as the hartebeest, water-hogs, and domestic dogs; but with 

the human, crossed immunity, and serological experiments detailed [..], it 

again becomes evidente that these two trypanosomes are distinct, and therefore 

the question as to the existence of C. rhodesiensis in game animals must again 

be considered as sub judice. (Castellani, 1919: 1265) 61 

 

 

Mas estas suspeitas não impediram o extermínio dos animais selvagens em prol 

da luta contra a doença do sono. Em 1912, o médico belga Emile Van Campenhout 

defendeu a eliminação da caça no Congo – especialmente dos javalis, dos antílopes e dos 

búfalos – (Lyons, 1992) e os portugueses abateram na Ilha do Príncipe, entre 1911 e 1914, 

a tiros e bordoadas, cerca de 2.500 porcos, 2.000 cães vadios e 2.000 lagaias. (Silva, 

2019b) No entanto, segundo o relatório da missão comandada por Bernardo Bruto da 

Costa contra a doença do sono, os suínos foram sacrificados não por desempenharem a 

função de reservatórios de tripanossomas, mas por servirem de veículo e de alimento às 

moscas: “a predilecção das glossinas pelos porcos era notavel; na ocasião das batidas era 

frequente ver-se um grande numero de glossinas sugando nos animais caídos, já 

moribundos.” (Costa et al, 1915: 109) As lagaias, por sua vez, foram abatidas por medidas 

de precaução, pois, segundo Bruto da Costa:  

 

Não parece que as glossinas, talvez por causa do cheiro exalado por estes 

carnívoros, tivéssem qualquer predilecção pelo seu sangue; nunca fôram vistas 

a sugar neles, nem tão pouco, em mais de uma centena de exames, se averiguou 

que fossem portadores dos tripanosomas transmitidos localmente pela 

Glossina palpalis. (Costa et al, 1915: 110)  
 

 

Dois anos após a extinção das glossinas na Ilha do Príncipe e de uma licença 

gozada na metrópole, Bruto da Costa foi convidado por seu colega Annibal Celestino 

Correia Mendes para coordenar os trabalhos de combate às moscas tsé-tsés na região de 

Benguela. Em Angola, Bruto da Costa procurou seguir o mesmo protocolo utilizado na 

pequena ilha no golfo da Guiné: derrubada da vegetação (matas do Catumbela e do 

Cavaco), isolamento dos doentes e sacrifício dos animais silvestres (pítons, guepardos e 

 
61  Com relação a C. rhodesiensis, enquanto a visão sustentava que era idêntico a C. brucei, não havia 

dificuldade em acreditar que o reservatório de vertebrados estava em animais como antílopes, porcos- 

d'água e cães domésticos; mas com o humano, imunidade cruzada e experimentos sorológicos detalhados 

[..], novamente se torna evidente que esses dois tripanossomos são distintos e, portanto, a questão quanto à 

existência de C. rhodesiensis em animais de caça deve novamente ser considerada como sub judice. 

(Expressão latina que significa que a questão ainda não está resolvida. (Tradução livre) 
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antílopes) e domésticos, especialmente o gado infectado com a nagana, o que lhe valeu 

fortes inimizades por parte de alguns proprietários devido aos prejuízos financeiros 

causados por esta medida. (Costa, 1939)  

Apesar da Ilha do Príncipe ter servido como uma espécie de laboratório a céu 

aberto para o ensaio de medidas terapêuticas e profiláticas contra a doença do sono que 

foram reaplicadas em Angola, o extermínio dos animais domésticos não foi aplicado em 

todas as regiões da maior colônia portuguesa. Em setembro de 1924, Frederico 

Leopoldino Rebêlo, nomeado por António Damas Mora como o chefe da missão de 

combate à tripanossomíase em Santo António do Zaire, escreveu ter adotado como único 

método para a profilaxia da doença a esterilização dos doentes com o atoxil – aliás, tema 

de sua tese inaugural na Faculdade de Medicina do Porto. (Rebêlo, 1921) Sobre os 

animais, Rebêlo, que pretendia obter o apoio da população local, discordou da eliminação 

dos porcos, e, ao considerar esta ação pouco eficaz, optou pelo confinamento dos suínos 

em currais:  

 

 [...] a extinção de porcos e de cabras, não tendo encontrado no sangue desses 

animais o parasita, concordando isso com a opinião dos nossos colegas do 

Congo Belga, determinei que os porcos fossem encurralados para evitar que 

fossem vectores de moscas quando do seu regresso dos pântanos ou das 

florestas sombrias e húmidas onde em regra costumam passar o dia. (Rebêlo, 

1924: 6) 
 
 

A preservação dos porcos no norte de Angola, adotada não só por Frederico 

Rebêlo, mas também por Carlos de Almeida em São Salvador do Congo, foi apoiada por 

António Damas Mora, pois a matança dos animais privaria a população indígena de uma 

importante fonte de proteína animal que dispunha. (Mora, 1934) Além disso, dúvidas 

pairavam quanto ao papel daqueles suínos como reservatórios de tripanossomas. (Rebêlo, 

1924: 6)  

Enquanto isso, no Brasil, a documentação consultada não sugere que tenha havido 

uma caça ao tatu com as mesmas proporções vistas na Ilha do Príncipe contra porcos e 

lagaias, apesar das recomendações de Chagas para que aqueles animais fossem abatidos 

nas proximidades das habitações. (Chagas, 1918a) Todavia, o jornal operário O Combate 

previa, sob o impulso da Liga pró-Saneamento do Brasil, o início de uma campanha pelos 

sertões do país em defesa do extermínio dos tatus:    

 

Não tardará, pois, que os saneadores do “vasto hospital” reclamem brigadas de 

mata-tatús para darem cabo dos animalejos subterraneos. E uma cruzada 

tatuicida será pregada pelos nossos sertões, ao brado salvador de – mata-tatú! 

(O Combate, 1918, mai. 28: 2) 
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Mas, aqui, uma pergunta se faz necessária: por que, considerando as pesquisas que 

apontavam o tatu como o reservatório silvestre do Trypanosoma cruzi, o extermínio 

desses mamíferos não foi promovido no Brasil como foi observado contra alguns animais 

domésticos e selvagens nas colônias africanas?  

Creio que, primeiramente, a resposta à pergunta esteja relacionada ao impacto 

provocado na época pelas duas doenças. Enquanto na África a doença do sono matou 

cerca de 25.000 pessoas em Uganda entre 1905 e 1909, (Headrick, 2014) em Yakoma, no 

Congo Belga, 200 foram enterradas entre 1910 e 1911, (Lyons, 1992) na Ilha do Príncipe 

2.525 pessoas pereceram em onze anos (Silva, 2013) e, em Angola, a doença atingiu 645 

indivíduos entre 1907 e 1921, (Correia, 1924) dados subnotificados; no Brasil, a doença 

de Chagas foi alvo de controvérsias. A discrepância numérica entre os barbeiros 

infectados e o registro de doentes com confirmação parasitária alimentou interpretações 

como a de Paulo Figueiredo Parreiras Horta (1884-1961), catedrático da Escola Superior 

de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, que aventou a hipótese de ser o 

Trypanosoma cruzi um hóspede banal, facilmente adaptável ao organismo humano, o que, 

segundo ele, explicaria a escassez de casos da doença no Brasil. (Diário de Pernambuco, 

1917, set. 21) 

Ademais, outro fator deve ser levado em consideração: a oposição dos fazendeiros 

quanto à ingerência de funcionários da saúde em suas propriedades. No caso de São 

Paulo, como destacou Luiz Antonio de Castro Santos (1993), os legisladores do código 

sanitário rural de 1918, documento que autorizou o governo paulista a estender os 

serviços sanitários às áreas agrícolas do estado, tiveram o cuidado em limitar as 

regulamentações sanitárias ao mínimo de modo a não provocar gravames aos 

proprietários das terras e de excluir das disposições legais as fazendas estabelecidas antes 

de 1917. 

Resistências às medidas sanitárias impostas para combater a doença do sono e 

deter a propagação das glossinas também foram verificadas nas colônias africanas, como 

na Ilha do Príncipe. No entanto, no caso da pequena colônia portuguesa, a complexa 

conjunção de interesses econômicos e políticos com as centenas de óbitos reportados 

anualmente assegurou a execução de medidas coordenadas por Bruto da Costa, que 

incluíram a matança de animais domésticos e selvagens, mesmo ante às incertezas 

científicas quanto ao papel desses animais como reservatórios de tripanossomas. No 

Brasil, pelo contrário, a escassez de casos clínicos com confirmação parasitária que 

atestassem a disseminação da doença de Chagas no país e o receio de que as autoridades 
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de saúde pudessem imiscuir-se demasiado na rotina das fazendas confluíram para criar 

um ambiente desfavorável à execução de campanhas de profilaxia contra os barbeiros, 

que incluíssem, por exemplo, a caça em massa aos tatus, apesar do conhecimento quanto 

ao papel de reservatório silvestre desempenhado por esses mamíferos. 

 

4.3      A descoberta científica brasileira repercutida em Portugal 

 

Na tarde do dia 23 de abril de 1909, um dia após Oswaldo Cruz anunciar na 

Academia Nacional de Medicina a descoberta científica feita por seu discípulo, os 

portugueses amargaram os efeitos de um violento terremoto que provocou prejuízos 

materiais em Lisboa e gerou pânico e destruição nas povoações ribatejanas de Benavente, 

Salvaterra de Magos, Coruche, Samora Correia, Vila Franca de Xira, Vila Nova da 

Rainha, Alhandra e Alenquer, causando a morte de dezenas de pessoas. (Teves-Costa; 

Batllo, 2011) A tragédia dominou as atenções do país por semanas e, apenas no dia 10 de 

maio, o jornal O Século publicou uma curta nota, ao final da terceira página, intitulada A 

doença do somno. Descoberta d’um medico brazileiro:  

 

O eminente scientista brazileiro, dr. Oswaldo Cruz, diretor geral de saude do 

Rio de Janeiro, apresentou uma communicação á Academia de Medicina, da 

capital do Brazil, attribuindo-se a descoberta d’uma nova doença produzida 

por um novo trypanosoma.  

O sabio brazileiro acompanhou a sua memoria com o estudo dos caracteres 

clínicos da doença e com a analyse biologica do novo germen pathogenico.  

A nova doença é muito conhecida no Brazil, e no Estado de Minas, que é um 

dos mais afetados, e chamam ‘barbeiro’ ao insecto transmissor. Este insecto é 

semelhante ao percevejo, não habita o plasma sanguíneo e ataca de preferencia 

o rosto, circunstancia que lhe motiva o nome. (O Século, 1909, mai. 10: 3)   
 

 

Através do título escolhido, a primeira notícia publicada por um jornal português 

de grande circulação conferiu à descoberta brasileira um lugar à sombra da doença do 

sono. Além disso, o informe apresentou algumas incongruências ao atribuir a descoberta 

a Oswaldo Cruz, o nome de Carlos Chagas nem sequer foi mencionado, e produziu uma 

confusão entre o Trypanosoma cruzi e o inseto transmissor da doença ao homem, expressa 

na frase “[o inseto] não habita o plasma sanguíneo”. A origem desta imprecisão 

relacionou-se com a comunicação que Oswaldo Cruz realizou no Rio de Janeiro sobre a 

biologia do Trypanosoma cruzi. Na ocasião, o diretor de Manguinhos relatou que o novo 

parasito, ao contrário de outros tripanossomas, evoluía no interior dos glóbulos vermelhos 

e não no plasma sanguíneo. (Cruz, 1909b) Em contraste com os informes sobre a 

incidência da doença do sono nas colônias africanas de Portugal, disponíveis nas páginas 



171 
 

dos jornais no Brasil, a descoberta brasileira não ganhou grande projeção na imprensa 

lusitana. Contudo, foi no meio científico português que a nova tripanossomíase despertou 

maior interesse.  

Sobre a recepção da descoberta brasileira na Europa, Gabriel Gachelin e Annick 

Opinel (2009) destacaram o caso francês, em que apontaram para a existência de duas 

posições distintas sobre a tripanossomíase americana entre os cientistas daquele país: a 

primeira consistiu em acompanhar e transmitir as descrições feitas por Carlos Chagas 

sobre a doença e o parasito, e a segunda posição produziu contribuições significativas de 

natureza laboratorial sobre o Trypanosoma cruzi, cujo maior expoente foi Émile Brumpt, 

residente no Brasil entre 1913 e 1914.  

Em Portugal a ausência de publicações decorrentes de trabalhos locais com o 

Trypanosoma cruzi foi alimentada por uma confluência de fatores, como a 

impossibilidade da observação de pacientes agudos ou crônicos nos hospitais do país, a 

aparente restrição de casos da doença de Chagas a determinadas regiões no interior do 

Brasil e o envio das missões científicas portuguesas à África em detrimento da América 

do Sul. Porém, isso não significou o desinteresse dos médicos lusitanos pela nova 

tripanossomíase. Pelo contrário, em 1909 havia em Portugal um ambiente receptivo às 

notícias vindas do Brasil promovido pelos estudos realizados no país sobre os 

tripanossomas e a tripanossomíase africana, tais como: o uso do atoxil como ferramenta 

terapêutica em doentes do sono por Ayres Kopke (1907); a descrição de uma nova espécie 

feita por Carlos França e Annibal Bettencourt, o Trypanosoma pestanai, não patogênico 

e presente no sangue dos texugos; (Bettencourt; França, 1907) e a análise das lesões 

anatomopatológicas provocadas pelo atoxil nos olhos dos doentes mortos pela doença do 

sono por José de Magalhães e Caetano Gama Pinto. (Magalhães, 1909; Gama Pinto, 1910) 

A documentação aqui consultada sugere que os médicos portugueses 

acompanharam, através da literatura especializada, os estudos sobre a tripanossomíase 

americana. Os acervos das bibliotecas da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e do 

Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, por exemplo, possuíam exemplares de 

periódicos como Archiv für Schiffs-und Tropen-Hygiene, Bulletin de la Société de 

Pathologie Exotique, Brazil-Medico e Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,62 que 

 
62 Foi possível identificar as publicações científicas presentes na Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa 

e no Instituto Bacteriológico Câmara Pestana a partir das listas de exemplares disponíveis em suas 

bibliotecas que as próprias instituições publicaram em seus respectivos periódicos. Arquivos do Instituto 

Bacteriológico Camara Pestana. 1932; 4: 243-253; Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa. 

1908; 72 (1-2): 433-436, 1909: 73 (11-12): 87-88, 1910; 74 (8-12): 241-244, 1911; 75 (8-12): 130-132. 
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publicaram os primeiros resultados obtidos por Carlos Chagas sobre a nova 

tripanossomíase humana.  

Durante a sessão de 12 de março de 1910 da Sociedade das Ciências Médicas de 

Lisboa foi apresentado o primeiro caso de leishmaniose visceral ou calazar63 em Portugal, 

identificado por Dionysio Alvares em uma criança de nove anos de idade, na capital. 

(Campino, 2010) Na ocasião, Ayres Kopke, então professor da cadeira de Bacteriologia 

e Parasitologia da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, tomou a palavra para 

parabenizar o colega pelo trabalho e para lamentar que mais uma doença ingressava no 

rol das patologias portuguesas. Aproveitou para salientar que o estudo dos protozoários 

possuía grande valor científico, especialmente aqueles que desencadeavam graves 

doenças no organismo humano, como o Trypanosoma gambiense, a Leishmania infantum 

e o Trypanosoma cruzi. (Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas de Lisboa, 1910) 

A respeito deste último parasito, Kopke, que considerava a descoberta brasileira 

como uma das contribuições científicas mais relevantes para o desenvolvimento da 

medicina tropical, mas também como um desdobramento das pesquisas europeias sobre 

a doença do sono, (Kopke, 1915a) referiu-se aos estudos de Chagas acerca dos aspectos 

morfológicos do novo tripanossoma como demonstrativos do “intimo grau de parentesco 

existente entre os differentes protozoarios parasitas do sangue”, resultado que, segundo 

ele, corroborava a hipótese formulada pelo protozoologista alemão Fritz Schaudinn 

(1871-1906) de que “uma grande maioria dos protozoarios parasitas do sangue descende 

de uma forma ancestral flagelada.” (Jornal da Sociedade das Sciencias Medicas de 

Lisboa, 1910: 178-179)  

A projeção internacional alcançada na época por Ayres Kopke, promovida por 

seus estudos sobre a doença do sono, requeria que estivesse atento às recentes pesquisas 

produzidas sobre protozoários e as doenças que provocavam no homem. Assim, as 

contribuições de Carlos Chagas evidentemente não poderiam passar incólumes à 

consciência do professor da Escola de Medicina Tropical de Lisboa. Kopke, inclusive, 

integrou a comissão científica internacional que decidiu premiar o médico brasileiro com 

a medalha Schaudinn em junho de 1912: 

  

 

 
63 O calazar era uma doença fatal e que provocou uma elevada mortalidade nas regiões de Assum, Bengala 

e Bihar, na Índia sob o domínio britânico no final do século XIX. Seus sintomas incluíam: febre de longa 

duração, alargamento do baço e fígado, anemia e emagrecimento progressivo. Ver: em Dutta, 2009.  
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O premio Schaudinn, instituído pelo Instituto de moléstias tropicaes de 

Hamburgo, destinado ao melhor trabalho em assumpto de protozoologia, 

microbiologia e outros ramos d’estas especialidades, foi este anno conferido 

ao dr. Carlos Chagas. Como se sabe, este medico brazileiro descobriu uma 

doença – transmittida pela picada de um insecto hematophago e produzida pela 

inoculação de um protozoario flagellado (Schizotrypanum cruzi) –, hoje 

conhecida pelo nome do seu descobridor.  

O premio, uma medalha de ouro, é conferido por uma comissão internacional 

do que faz parte o nosso collega Ayres Kopke. (A Medicina Contemporânea, 

1912: 159)   

 
 

A premiação, seguida pela indicação ao prêmio Nobel de medicina em 1913, 

contribuiu para que o nome de Carlos Chagas começasse a ventilar nos meios médico-

científicos portugueses, sendo que alguns de seus trabalhos foram republicados na íntegra 

em Portugal a partir daquele ano. O periódico coimbrão Movimento Medico divulgou, em 

quatro partes publicadas entre agosto e outubro de 1913, um extenso artigo sobre a 

etiologia e a clínica da doença e a multiplicação do parasito no organismo humano, 

(Chagas, 1913b) texto publicado originalmente nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 

dois anos antes. (Chagas, 1911b) A segunda comunicação veio à tona em outubro de 

1918, quando o periódico lisboeta A Medicina Contemporânea publicou um estudo sobre 

o papel do tatu para a epidemiologia da doença, (Chagas, 1918c) divulgado pelo Brazil-

Medico poucos meses antes, em julho. (Chagas, 1918b) A publicação desses dois artigos 

evidenciou o interesse em informar os médicos e cientistas portugueses sobre as linhas 

gerais da nova tripanossomíase.  

Verifiquei ainda duas teses inaugurais portuguesas que abordaram a doença de 

Chagas, mas à sombra da tripanossomíase africana: a primeira, de autoria de Aires 

Fernandes Sá, diplomado pela Faculdade de Medicina do Porto em 1913, e a segunda de 

António da Costa, formado pela Universidade de Coimbra em 1919. As duas monografias 

compararam a doença do sono com a doença de Chagas em seus aspectos etiológicos, 

clínicos, terapêuticos e profiláticos, mas com clara ênfase para a tripanossomíase 

africana: esta ocupou 23 páginas contra oito dedicadas à tripanossomíase americana na 

tese de Fernandes Sá, (Sá, 1913) e, na tese de Antonio da Costa, que frequentou a Escola 

de Medicina Tropical de Lisboa, foram 58 páginas à doença do sono e oito para a doença 

de Chagas. (Costa, 1919)  

Segundo António da Costa, a doença de Chagas era pouco familiar aos médicos 

portugueses. A despeito disso, seu estudo seria justificado pelas semelhanças 

morfológicas entre o Trypanosoma cruzi e o Trypanosoma gambiense, tais como o corpo 

alongado, a membrana ondulante e a presença de flagelo: 
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 [...] levando-nos por exclusão de partes a descrever alguns casos de doença do 

somno e a fazer algumas ligeiras considerações sobre a doença de Chagas, por 

ser um assunto pouco conhecido e se relacionar um tanto com a doença do 

somno por serem proximos parentes os seus agentes etiologicos. (Costa, 1919: 

7) 

 

 

Apesar das semelhanças, Aires Fernandes Sá descreveu sucintamente diferenças 

importantes sobre o conhecimento que se tinha na época acerca da multiplicação desses 

protozoários no organismo humano: o Trypanosoma gambiense, cujo comprimento 

variava dos 13 aos 33 micrômetros, multiplicava-se por divisão binária no sangue 

circulante, e, ao mencionar os trabalhos publicados por Gaspar Vianna em 1911, admitiu 

que aquele parasito poderia, na forma arredondada, se dividir nos tecidos muscular, 

cardíaco, nervoso e glandular. Ao se referir ao Trypanosoma cruzi, que media cerca de 

20 micrômetros de comprimento, Fernandes Sá, baseado nos trabalhos de Chagas, 

Brumpt, Laveran e Mesnil, destacou que a divisão binária do protozoário não ocorria na 

corrente sanguínea, mas no músculo cardíaco e nos gânglios linfáticos, com o 

tripanossoma na forma arredondada. (Sá, 1913)  

As íntimas relações com o Brasil não permitiam aos portugueses ignorar todas as 

doenças que grassavam na gigantesca ex-colônia americana e principal destino da torrente 

emigratória lusitana. Porém, se o “país irmão” atraiu milhares de portugueses, 153.213 

pessoas pelos dados oficiais entre 1912 e 1913, anos em que o fluxo emigratório atingiu 

cifras recordes, (Mendes, 2011) também repeliu os inconformados com a contração do 

mercado de trabalho, com o aumento do custo de vida no Brasil e com a saudade que 

nutriam de sua terra natal: 55.697 portugueses engrossaram as fileiras de retornados entre 

1913 e 1914. (Pereira, 2002)  

A contrastar com os “brasileiros de torna-viagem”, que regressavam com fortunas 

acumuladas no Brasil, muitos foram os portugueses que voltaram doentes com malária, 

ancilostomíase e leishmaniose cutâneo-mucosa, cujo primeiro caso foi verificado em 

1913, em um homem de 30 anos de idade e empregado na extração da borracha no Alto 

Amazonas. (Padesca, 1913) As levas de retornados “com a saude anarchisada” 

(D’Almeida, 1914: 76) contribuíram para sedimentar a imagem do Brasil como o paraíso 

das doenças tropicais capazes de corromper os corpos daqueles que para lá se 

aventuravam:  
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Nos paizes tropicaes as symbioses são vulgares e póde affimar-se sem receio 

de contradição – raro é o individuo que de lá regressa portador d’um so 

padecimento.  

Doentes vindos do Brazil ou das nossas colonias, ao sezonismo que domina 

com mais ou menos intensidade em uma ou outra região, associam 

padecimentos particulares a algumas das nossas terras do ultramar, e a 

determinadas zonas do extenso territorio brazileiro, além d’aquelles que a 

chamada civilisação espalha por toda a parte, como a tuberculose e a syphilis. 

(D’Almeida, 1914: 75)   
 

 

O receio das doenças provenientes do Brasil alimentou a adoção de medidas 

sanitárias nos portos portugueses que se traduziram na imposição de quarentenas aos 

passageiros procedentes da América do Sul, medidas que foram consideradas draconianas 

e que nada contribuíam para o estreitamento das relações entre os dois países, segundo 

um artigo publicado pela revista Brasil-Portugal:  

 

Aos viajantes que procedem sobretudo dos portos do Brasil e da Republica 

Argentina são impostas as mais extravagantes quarentenas, sem razão 

plausível, sem a mínima explicação. Veem com uma viagem de duas semanas. 

Chegam cá e impõe-se-lhes uma quarentena de vinte e quatro horas para 

observação. Isto é claro, trazendo os vapores carta limpa. Para quê? Unica e 

simplesmente para incomodar os que não teem remédio senão desembarcar no 

Tejo, e para obrigar os outros, – os que podiam muito bem ficar aqui para 

continuar a viagem por terra, ou apenas simplesmente passear algumas horas 

visitando a capital e gastando dinheiro –, a seguir no vapor e a ir desembarcar 

dentro de poucas horas a Vigo ou a qualquer outro porto, onde se lhes não 

exigem as precauções que nós queremos ter. (Brasil-Portugal, 1901:2) 
 

 

Referências quanto à nocividade representada pelos trópicos à vida humana no 

Brasil apareciam igualmente na literatura portuguesa, e não apenas pelas doenças, mas 

também pelos ataques indígenas, comuns em algumas regiões do país. Neste sentido, 

destaco aqui A Selva, obra publicada em 1930 por José Maria Ferreira de Castro (1898-

1974), escritor que durante sua juventude trabalhou por quatro anos nos seringais da 

Amazônia. O livro conta os percalços vividos por Alberto, jovem monarquista forçado a 

exilar-se em Belém do Pará após a implantação da República em Portugal. Iludido pelo 

próprio tio, deixou-se enviar para os seringais das margens do Rio Madeira e durante uma 

conversa com um dos personagens da história, o guarda-livros senhor Guerreiro, o 

protagonista português ficou a saber de alguns dos perigos da floresta tropical:   

 

Levou quase meio século a fazer-se [a ferrovia Madeira-Mamoré]. Os homens 

chegavam e as febres – zás – matavam eles. Morriam às centenas. Alguns 

trabalhadores que fugiam, tremendo com os sezões, eram mortos também pelos 

índios de lá. (Ferreira Castro, 1976: 240) 
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Entretanto, tal como o Brasil, os domínios coloniais portugueses eram 

essencialmente tropicais e as companhias de seguro de vida em Portugal cobravam de 

seus clientes que partiam para os portos brasileiros – exceção feita à Amazônia, onde a 

malária e, especialmente, a febre amarela ameaçavam a vida dos estrangeiros que lá 

aportavam – (Schweickardt, 2011) prêmios, em geral, inferiores aos valores cobrados em 

troca da cobertura dos riscos daqueles que partissem para as províncias ultramarinas 

portuguesas de Angola, de Moçambique, de Timor, do Estado da Índia e de São Tomé e 

Príncipe. 

 

Tabela 3 – Porcentagens cobradas pela companhia de seguros A Luzitana sobre os 

capitais contratados em seguros de vida, 1909 
 

 

Regiões 

Segurados  

Menos de 45 anos Mais de 45 anos 

Brasil 64 0,75% 1% 

Índia 1,5% 2% 

Timor 2% 3% 

Cabo Verde 0,25% 0,5% 

São Tomé e Príncipe, Guiné e Congo português 2% 3% 

Luanda e Benguela 1,75% 2,5% 

Porto Alexandre, baía dos Tigres, Humpata e 

Lobango 

0,75% 1,25% 

Chibia e Huíla 1% 1,5% 

Lourenço Marques, Inhambane, Beira, Chinde, 

Moussurise e Macequece 

1% 1,5% 

Cidade de Moçambique, Quelimane e delta do 

Zambeze até Sena 

2,5% 3,5% 

Restante da província de Moçambique 1,75% 2,5% 
Fonte: A medicina contemporânea. 1909: 154. 

 

Pelo exposto acima, um homem com menos de 45 anos que contratasse um seguro 

de vida em Portugal e partisse para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, por exemplo, 

pagaria como prêmio à seguradora o equivalente a 0,75% sobre o montante do capital 

contratado. Enquanto outro homem, com as mesmas condições de saúde, caso partisse 

para São Tomé e Príncipe – província que, em 1908, reportava um estado sanitário 

qualificado como “pouco satisfatório” em virtude do “grande número” de casos de 

impaludismo, de tuberculose pulmonar, de disenteria, de broncopneumonia e, na Ilha do 

 
64 A companhia admitia agravar a porcentagem cobrada pelo seguro daqueles que partissem para a 

Amazônia. Porém, o documento consultado não mencionou o valor desse acréscimo: “As percentagens [...] 

podem tambem ser augmentadas, como por exemplo no Brazil, onde na região do Amazonas o risco é maior 

do que em quasi todas as outras [regiões brasileiras].” (A medicina contemporânea. 1909: 154)  
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Príncipe, de doença do sono (Visconde de Giraul, 1910: 95) – teria de pagar à seguradora 

o equivalente a 2% do capital que pretendesse contratar para um seguro de vida.  

Mas, afinal, e a doença de Chagas? Havia condições para a sua incidência em 

Portugal? Embora os triatomíneos não fossem verificados no território metropolitano, 

ilhas adjacentes e nas colônias, algumas vozes respondiam que sim, havia o risco. Como 

reconheceu Fernandes Sá ao justificar o conhecimento da tripanossomíase americana por 

seus colegas portugueses:  

 

[...] estamos a ver que não virá longe o dia em que na clínica escolar se fará a 

demonstração de casos de tripanossomíase americana, dada a intensa 

mobilidade dos povos entre o Norte de Portugal e o Brasil. (Sá, 1913: 88)  
 

 

Esta ameaça também foi reconhecida pelo próprio Carlos Chagas durante sua 

visita à capital portuguesa, em novembro de 1924. Mas, em um contexto distinto. Naquele 

ano, a abrangência geográfica da tripanossomíase americana era duramente questionada 

por alguns médicos brasileiros e Chagas, ao considerar sua existência em Portugal, 

mesmo desconhecendo casos clínicos com confirmação parasitária no país, pretendia, 

com esta estratégia discursiva, responder a seus adversários com a ampliação dos 

eventuais limites territoriais da doença de Chagas, pois esses já não estariam apenas 

circunscritos ao Brasil ou ao continente americano, mas atingiriam a Europa, como 

expresso em uma entrevista concedida ao jornal Diário de Notícias: “Conhecem-se os 

seus terríveis efeitos na América. Mesmo na Europa, principalmente em Portugal, trazida 

por aqueles que regressam dos climas tropicais.” (Diário de Notícias, 1924, out. 28: 2) 

No entanto, nenhum caso da doença foi verificado em Portugal nos primeiros anos 

do século XX, o que não significou necessariamente a sua inexistência no país. E a razão 

disso talvez resida nas dificuldades para estabelecer o diagnóstico de uma doença com 

modalidades clínicas variadas e desconhecida pela maioria dos médicos portugueses, 

particularmente dos facultativos que exerciam o seu ofício nas freguesias do interior rural 

do país – para onde regressaram uma parcela significativa dos emigrantes retornados. 

Esses profissionais, simbolizados pela figura de João Semana, personagem fictício criado 

por Júlio Dinis (1839-1871),65 dispunham de escassos recursos laboratoriais e 

tecnológicos e baseavam suas atividades em elementos de ordem clínica, condições de 

 
65 O personagem João Semana foi descrito na obra As pupilas do senhor reitor, de Júlio Dinis, como um 

cirurgião aldeão, octogenário, cético à medicina moderna e preso aos seus conhecimentos empíricos. Ver 

em: Dinis, 2014.   
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trabalho que dificultariam qualquer diagnóstico de doença de Chagas entre os portugueses 

retornados para as suas aldeias natais.  

Sobre os procedimentos para o diagnóstico da doença de Chagas, Aires Fernandes 

Sá notou que o método através da punção dos gânglios linfáticos, aplicado pelos 

portugueses em suas colônias africanas nos doentes do sono, não surtia o efeito desejado 

para a observação do Trypanosoma cruzi sob as lentes de um microscópio:  

 
A punção dos gânglios limfâticos não oferece vantagem na pesquiza do 

esquizotripano, ao contrário do que acontece na doença do sono. Apesar de 

engorgitados, os gânglios não constituem sede de permanência, nem no 

homem nem na cobaia. (Sá, 1913: 53) 

 

Por fim, cabe salientar que nos hospitais civis e militares de Portugal e ilhas 

adjacentes, uma parcela considerável dos doentes internados não recebeu nenhum 

diagnóstico definido. Em 1919, por exemplo, dos 91.262 pacientes acolhidos nos 

hospitais portugueses, 2.092 foram internados com a rubrica de “doenças ignoradas ou 

mal definidas”, cifra similar à quantidade de internamentos por tuberculose (2.168), por 

lesões orgânicas no coração (1.949) e por pneumonia (2.017). (Direcção Geral de 

Estatística, 1924) 

 

4.4      A viagem de Carlos Chagas pela Europa e sua passagem por Portugal, 1924 

 

Idealizada para promover o diálogo diplomático permanente entre os povos e 

evitar um conflito bélico em larga escala, a Liga ou Sociedade das Nações emergiu como 

parte dos acordos internacionais que puseram termo à Primeira Guerra Mundial. 

(Hobsbawn, 1995) A Liga mantinha uma estrutura constituída por diversos organismos, 

entre os quais, a Organização de Saúde, fundada em 1921, e baseada na ideia de que a 

provisão de saúde e o bem-estar social poderiam atenuar as tensões internas nos países e 

ajudar na prevenção de conflitos armados ao redor do mundo. (Weindling, 2006) O 

principal órgão da Organização de Saúde, o Comitê de Saúde, composto por cientistas e 

agentes de saúde pública de projeção internacional, era responsável por supervisionar os 

trabalhos de saúde da Liga. (Borowy, 2010) Todavia, cabe salientar que a Sociedade das 

Nações não foi a pioneira em desenvolver organismos internacionais no âmbito da saúde, 

sido precedida pelo International Sanitary Office of the American Republics, criado em 

1902, em Washington, composto pelos Estados Unidos e repúblicas latino-americanas; 

(Lima, 2002) pelo Office Internationale d’Hygiène Publique, sediado em Paris, que 

concentrava suas ações na troca de informações epidemiológicas e na administração de 
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acordos sanitários internacionais; (Brown et al, 2006) e pelo International Health Board, 

órgão da Fundação Rockefeller especializado na cooperação internacional na área da 

saúde pública. (Marinho, 2003) 

De acordo com Paul Weindling (2006), a não adesão dos Estados Unidos da 

América à Sociedade das Nações abriu espaço para que a América Latina desempenhasse 

um papel ativo na Organização de Saúde da Liga, consubstanciada pela participação de 

cientistas latino-americanos nos trabalhos e nas discussões do Comitê de Saúde, entre os 

quais figurou o nome de Carlos Chagas.   

Foi com o propósito de representar o Brasil na Organização de Saúde da Liga das 

Nações, sediada em Genebra, que Chagas, então diretor do Departamento Nacional de 

Saúde Pública e do Instituto Oswaldo Cruz, embarcou para a Europa a bordo do 

transatlântico neerlandês “Gelria”, no dia 20 de agosto de 1924, na companhia de sua 

esposa, Íris Lobo Chagas. (Chagas Filho, 1993) Tratava-se de sua segunda viagem oficial 

ao Velho Continente – a primeira aconteceu no ano anterior, com destino ao referido 

Comitê na Suíça, mas também para integrar a missão brasileira nas comemorações do 

Centenário de Louis Pasteur e na Exposição Internacional de Estrasburgo, ambas 

realizadas na França. (Chagas Filho, 1993) Entretanto, a viagem de 1924 revestiu-se de 

significados especiais, pois aconteceu na sequência do encerramento oficial da 

controvérsia científica que envolveu a tripanossomíase americana na Academia Nacional 

de Medicina. Assim, poderia ser uma excelente oportunidade para reafirmar o valor de 

sua descoberta científica, por meio de palestras realizadas na Europa, num momento em 

que pairavam dúvidas quanto à real disseminação da doença no Brasil.   

Antes de chegar a Genebra, Chagas realizou uma conferência sobre a 

tripanossomíase americana em um curso internacional de medicina na estância balneária 

de Karlsbad, na Tchecoslováquia, tendo como ouvintes médicos do centro-norte da 

Europa pouco familiarizados com aquela doença e, em finais de setembro, seguiu para a 

Suíça. (Livro de Recortes de Jornais de Carlos Chagas)  

Os trabalhos do Comitê começaram numa segunda-feira, dia 29 de setembro, 

quando Ludwik Rajchman (1881-1965), médico polonês e diretor da Organização de 

Saúde da Liga das Nações, se reuniu com 19 autoridades sanitárias procedentes do Reino 

Unido, França, Itália, Portugal, Japão, Suíça, Espanha, Estados Unidos da América, Peru, 

Romênia, Brasil, Polônia, Argélia, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos e Bélgica. O 

delegado brasileiro participou de todas as sessões. Contudo, destaco aqui sua atuação nas 

comissões de Malária e de Doenças Tropicais. Na primeira comissão foi discutido o 
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relatório apresentado por Alberto Lutrario, Diretor-Geral do Departamento de Saúde da 

Itália. O documento apresentava informações sobre a situação da doença em países como 

a Grécia, a Romênia, a Itália e a Rússia. Chagas, depois de cumprimentar o trabalho dos 

colegas, observou que os fatores epidemiológicos da malária nas zonas intertropicais 

diferiam dos existentes nos países estudados pela Comissão e sugeriu que o Comitê 

estendesse suas preocupações às regiões tropicais sujeitas ao paludismo, de modo a 

beneficiar com suas conclusões nações como o Brasil. Em contrapartida, Lutrario 

respondeu que os recursos financeiros daquela organização internacional dificultavam o 

envio de missões científicas para lugares distantes da Europa. (League of Nations, 1924) 

Chagas também presidiu os trabalhos da Comissão de Doenças Tropicais, que 

esteve centrada na questão do combate à doença do sono.66 Durante as discussões, o 

delegado português no Comitê, Ricardo Jorge (1858-1939)67, lembrou do êxito na 

erradicação das glossinas na Ilha do Príncipe, dez anos antes, e informou que foi 

autorizado pelo governo de Lisboa a colocar à disposição da Comissão a experiência 

adquirida pelos portugueses no controle da doença:  

 

Professor Jorge recalled how widespread sleeping-sickness used to be in the 

Portuguese colonies and how successful the campaign against it had been, and 

said that he was authorised to place at the disposal of the Commission the 

information and experience acquired by Portugal in this domain. (League of 

Nations, 1924: 22) 68 

 

A considerar a posição profissional e a projeção internacional de ambos, Carlos 

Chagas e Ricardo Jorge mantinham contatos estreitos (Benchimol, 2013) e esta 

proximidade foi importante para a acolhida do colega brasileiro quando este esteve em 

Portugal. Aliás, a documentação consultada sugere que Chagas também nutria uma 

relação cordial com outros nomes da medicina lusitana como Annibal Bettencourt, Egas 

Moniz, Costa Sacadura, Augusto Monjardino e Reynaldo dos Santos.  

 
66 Como destacou Helen Tilley, a doença do sono tornou-se a pedra angular no trabalho do Comitê de Saúde 

da Liga das Nações na África tropical. A Liga das Nações publicou quatro relatórios especiais sobre a 

doença entre 1922 e 1928, organizou duas conferências internacionais sobre a tripanossomíase africana, 

nas cidades de Londres e Paris, e patrocinou uma comissão internacional em Uganda. Ver em: Tilley, 2011.  
67 Ricardo Jorge, figura incontornável da história da medicina portuguesa, detectou um surto de peste 

bubônica na cidade do Porto em 1899 e apoiou medidas impopulares para combatê-lo, o que lhe valeu a 

animosidade da população portuense, obrigando-o a retirar-se para Lisboa. Na capital, assumiu o posto de 

Inspetor-Geral dos Serviços Sanitários do Reino, trabalhou como lente de Higiene da Escola Médico-

Cirúrgica, foi mentor da legislação que reformou a saúde pública em Portugal e ocupou o cargo diretor do 

Instituto Central de Higiene entre 1902 e 1926. Obteve ainda reputação internacional e representou Portugal 

em organismos internacionais como o Office Internationale d’Hygiène Publique. Ver em: Alves, 2008.  
68 O professor Jorge recordou a propagação da doença do sono nas colónias portuguesas e o êxito da 

campanha contra ela, e disse estar autorizado a colocar à disposição da Comissão a informação e a 

experiência adquirida por Portugal neste domínio. (Tradução livre)  
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Encerrados os trabalhos no Comitê, em 4 de outubro, Chagas continuou sua 

viagem pela Europa por mais um mês. Esse tempo foi dividido entre Paris, Sevilha, Madri 

e Lisboa.  Em Paris, participou dos trabalhos do Office Internationale d’Hygiène Publique 

e permaneceu na capital francesa por cerca de dez dias, a seguir embarcou para a 

península ibérica. (O Paiz, 1924, out. 15) 

 Na Espanha, Carlos Chagas permaneceu por 22 dias entre Sevilha e Madri. Na 

primeira cidade, participou do I Congreso Iberoamericano de Ciencias Médicas, 

iniciativa castelhana para a promoção das relações médico-científicas com as repúblicas 

latino-americanas. (La Voz, 1924, out. 17) Após deixar a Andaluzia, chegou à capital 

espanhola onde conferenciou sobre a tripanossomíase americana na Faculdade de 

Medicina e foi recebido por Gustavo Pittaluga (1876-1956), seu colega no Comitê de 

Saúde da Liga das Nações e referência incontornável da parasitologia espanhola. (Cano 

et al, 2016) Em 26 de outubro embarcou num trem rumo a Portugal. 

 

 
 

Fonte: Mapa confeccionado pelo autor a partir de informações recolhidas do Livro de Recortes de Jornais 

de Carlos Chagas (Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) 

 

Mapa 11– Percurso da segunda viagem oficial de Carlos Chagas pela Europa, 1924 

 

Ao desembarcar na estação ferroviária do Rossio, em Lisboa, numa quinta-feira, 

dia 27 de outubro, Chagas chegou no último país visitado durante a sua viagem pela 
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Europa antes de regressar ao Brasil. Os portugueses tinham a sua simpatia. Afinal, sete 

anos antes, em 1917, o governo do país doou a expressiva quantia de 20:000$000 (vinte 

contos de réis) à campanha para a arrecadação pública de fundos, coordenada por uma 

comissão central da qual fizeram parte Miguel Couto e Carlos Chagas, com o propósito 

de erigir um monumento em honra a Oswaldo Cruz na cidade do Rio de Janeiro.69 Na 

altura, os dois médicos foram à embaixada de Portugal para agradecer pelo donativo 

enviado por Lisboa, como anotou o embaixador português no Brasil, Duarte Leite: 

 

O Prof. Miguel Couto, Presidente da Comissão do Monumento Oswaldo Cruz, 

e o Dr. Carlos Chagas, Director do Instituto Oswaldo Cruz em Manguinhos, 

vieram a esta Embaixada agradecer o donativo do Governo Português a favor 

do monumento áquele ilustre sábio brasileiro.  

Ambos me pediram que transmitisse ao Governo Português a expressão do seu 

reconhecimento por aquele donativo, que traduz o elevado apreço pelos 

serviços que á colónia portuguêsa do Rio de Janeiro prestou Oswaldo Cruz, 

promovendo a extinção da febre amarela. (Embaixada de Portugal no Brasil, 

1917)  
 

 

Em Lisboa, Chagas hospedou-se com sua esposa no luxuoso hotel Avenida Palace 

e foi procurado por jornalistas. Posto o reconhecimento internacional do cientista 

brasileiro, os principais jornais do país, O Século e o Diário de Notícias, que externaram 

em suas páginas a mesma deferência que a imprensa espanhola dedicou a Carlos Chagas, 

cobriram os sete dias de sua estada na capital portuguesa, de 27 de outubro a 3 de 

novembro de 1924. No dia de sua chegada, um jornalista do O Século entrevistou o clínico 

português Albino Pacheco, que viveu por 12 anos em contato com os médicos brasileiros 

no Rio de Janeiro, para que este explicasse aos leitores quem era, afinal, o ilustre visitante:  

 

Trata-se de um sabio autentico, cuja primeira obra representa um caso unico e 

virgem em toda a historia das sciencias, porque apareceu com ele em publico, 

completo, integral, perfeito, tendo realisado ele só o trabalho que, em relação 

a qualquer outro problema, demanda o esforço duma série de perfeitos 

investigadores e de mais duma geração. (O Século, 1924, out. 28: 2)    
 

 

A ênfase no ineditismo da descoberta científica e na sagacidade do médico 

brasileiro apareceram, também, no Diário de Notícias que, por sua vez, publicou uma 

 
69  A comissão central – constituída por Miguel Couto, Carlos Chagas, Afrânio Peixoto, Figueiredo de 

Vasconcelos, Carlos Seidl, Aloísio de Castro, Sales Guerra e Rego Lopes – procurou monopolizar os 

esforços para perpetuar a memória e glorificar o nome de Oswaldo Cruz. No entanto, e de acordo com as 

investigações desenvolvidas por Nara Britto, o monumento a Oswaldo Cruz não foi concretizado na época. 

Ver em: Britto, 1995. 
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rápida entrevista concedida por Chagas para que este explicasse, resumidamente e para 

leigos, os traços gerais da tripanossomíase americana:  

 

Seguimos já á vontade: 

– A sua conferencia... 

– Versa sobre o tripanozoma. Realizei já uma conferencia no congresso medico 

de Sevilha, donde venho.  

– Doença interessante... 

– Muito. Manifestou-se com grande intensidade no Brasil, em todas as 

repúblicas sul-americanas e mesmo na Costa Rica... 

– Características... 

– A doença é semelhante á doença do sono. Os dois trypanozomas são 

diferentes e têm efeitos diversos... 

– Interessa-nos especialmente o trypanozoma da doença que tem o seu nome, 

doença de Chagas.  

– Inocula-se no sangue. Localiza-se no cérebro, dando a paralisia, ou no 

coração com efeitos cardíacos... 

– Como foi levado a estudá-lo... 

– Trabalhei muito tempo no interior do Brasil. Combatia a malaria. Descobri 

primeiro o trypanozoma no insecto. Depois no homem. 

(Diário de Notícias, 1924, out. 28: 2)  
 
 

Cabe salientar que, na entrevista concedida ao jornal português, voltada ao público 

leigo, Chagas omitiu as manifestações endócrinas da doença, que sofriam contestações 

científicas, optando por mencionar apenas os desdobramentos nervosos e cardíacos da 

tripanossomíase. Além disso, o médico brasileiro exagerou ao dizer que a doença era 

reportada em todas as repúblicas sul-americanas, afirmação que, na época, carecia de 

confirmação parasitária. Sua estada em Portugal também contou com momentos 

aprazíveis, como visitas guiadas em Lisboa por Ricardo Jorge, (O Século, 1924, out. 29: 

1) passeios pelas ruas de Sintra na companhia de sua esposa (Diário de Notícias, 1924, 

out. 31) e recepções na embaixada do Brasil na presença de Egas Moniz, Costa Sacadura 

e Augusto Monjardino. (O Século, 1924, out. 30: 2)  

Na noite do dia 1 de novembro de 1924, Carlos Chagas proferiu uma conferência, 

intitulada Doença de Chagas – Tripanossomíase americana, na Sociedade das Ciências 

Médicas de Lisboa e o resumo dessa comunicação foi publicado nos principais jornais do 

país, o que aumentou significativamente seus canais de circulação. Naquela noite, Chagas 

iniciou sua palestra com uma mensagem amigável aos colegas de além-mar ao enfatizar 

as raízes portuguesas do Brasil:  

 

O Brasil, para maior grandeza de seus destinos, é a continuidade histórica de 

Portugal, e essa origem de que nos ufanamos, e essa fraternidade, de que temos 

exaltado orgulho, bem se definem, uma e outra, nas melhores prerrogativas 

d’aquele povo, nas suas infinitas possibilidades de progresso, nos seus altos 

ideais de civilização e de cultura. (Diário de Notícias, 1924, nov. 2: 3) 
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Durante a exposição, ancorada em projeções luminosas, Chagas destacou os 

aspectos históricos da descoberta científica, as manifestações clínicas da doença, sua 

epidemiologia e sua profilaxia. Também chamou atenção para a produção científica do 

Instituto Oswaldo Cruz ao sublinhar os contributos de Eurico Villela quanto à 

possibilidade de transmissão hereditária da doença via contágio intrauterino. A despeito 

da tímida visibilidade que as críticas aos enunciados da tripanossomíase americana 

tiveram em Portugal, a conferência refletiu os seus efeitos. Ao descrever a sintomatologia 

da doença, o cientista brasileiro enfatizou seus desdobramentos nervosos e cardíacos, 

sendo esses últimos a forma mais letal da tripanossomíase. Contudo, não excluiu as 

complicações endócrinas da doença, como fez na entrevista concedida ao Diário de 

Notícias, embora tenha admitido tratar-se um assunto controverso. Por fim, externou 

algum otimismo alimentado pelos ventos da campanha pelo saneamento rural em seu 

país, que elegeu a doença de Chagas como um dos grandes males dos sertões brasileiros:  

 

Realisámos, no Brazil, de acôrdo com a doutrina cientifica, uma campanha 

sistematica e intensiva, contra essa terrível doença, e esperamos atingir 

resultados dos mais profícuos, libertando as zonas rurais de um paiz, d’essa 

doença. (O Século, 1924, nov. 2: 1) 

 
 

Curiosamente não identifiquei nenhum registro que atestasse a participação de 

Ayres Kopke, bem como de qualquer outro docente da Escola de Medicina Tropical de 

Lisboa na conferência de Chagas. Ao término da exposição, o presidente da Sociedade 

das Ciências Médicas de Lisboa, Costa Sacadura, proferiu algumas palavras de 

agradecimento em que buscou enfatizar a proximidade luso-brasileira:  

 

A forma como a assembleia acaba de manifestar ao dr. Carlos Chagas o apreço 

pelas elevadas qualidades de que tem dado tão exuberantes provas demonstra-

me o aplauso com que recebeu a iniciativa de o convidar a vir ao seio da nossa 

coletividade travar conhecimento mais íntimo com os médicos seus 

compatriotas nascidos na Europa. (Diário de Notícias, 1924, nov. 2: 3)  
 

 

Apesar da boa acolhida, nenhuma condecoração ou honraria foi oferecida a Carlos 

Chagas em Portugal.70 O que contrastou com as inúmeras distinções que o brasileiro 

recebeu em outros países europeus durante os anos de 1920: Cavaleiro da Ordem da 

Coroa da Itália, em 1920; Comendador da Ordem da Coroa da Bélgica, em 1923 e da 

 
70 Consultei o portal das Ordens Honoríficas Portuguesas (https://www.ordens.presidencia.pt/) e não 

encontrei qualquer menção ao nome de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas entre os estrangeiros agraciados 

com as Ordens Portuguesas. Pesquisei também nos portais das Universidades de Lisboa 

(https://www.ulisboa.pt/), Porto (https://sigarra.up.pt/) e Coimbra (https://www.uc.pt/) as listas dos nomes 

dos premiados ao título de Doutor honoris causa e não localizei o nome do cientista brasileiro.  

https://www.ordens.presidencia.pt/
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Ordem Civil de Afonso XII, da Espanha em 1925; Doutor honoris causa da Universidade 

de Paris, em 1926 e Cavaleiro da Ordem da Romênia, em 1929, como elencaram Simone 

Kropf e Aline de Lacerda (2009).  

A partida de Carlos Chagas estava marcada para o dia 3 de novembro e seu 

embarque no transatlântico neerlandês “Urania” foi acompanhado por jornalistas e por 

importantes vultos da medicina portuguesa, como Annibal Bettencourt, Egas Moniz e 

Ricardo Jorge. A boa acolhida e a divulgação da ciência brasileira durante a viagem de 

três meses pela Europa, concluída em Portugal, contribuíram para reforçar a reputação 

científica de Chagas em um momento de duras críticas movidas contra a sua descoberta 

no Brasil. De regresso ao Rio de Janeiro, convicto de ter representado seu país com zelo, 

escreveu a próprio punho algumas linhas no final de uma página jornalística que noticiava 

o êxito de sua atuação no continente europeu: 

 
Regresso da Europa possuído do mesmo ardor patriótico, e anima-me a 

convicção de que, nesse momento, saberemos gabar o prestígio de nossa terra 

perante o estrangeiro e salvar a nossa cultura. 

Rio, 17-XI-924 

Carlos Chagas.  

(Livro de Recortes de Jornais de Carlos Chagas: 100.)   

 

 

Um dia após a partida de Chagas, outro brasileiro foi homenageado em Lisboa: 

Júlio Afrânio Peixoto, crítico assaz da descoberta científica de Carlos Chagas, que, de 

acordo com ele, registrava apenas 60 casos efetivamente comprovados no Brasil. 

(Peixoto, 1926) Formado na Bahia, sua terra natal, o lusófilo Afrânio Peixoto, sócio 

correspondente da Academia de Ciências de Lisboa desde 1922, era também um escritor 

afamado em Portugal através de suas obras literárias: A Esfinge (1911), Minha terra, 

minha gente (1915), Poeira da estrada (1918), Trovas brasileiras (1919) e Bugrinha 

(1922). (Academia das Ciências de Lisboa. Pasta de Afrânio Peixoto) Devido a sua 

atuação para a criação da Cadeira de Estudos Camonianos na Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, em conjunto com o benemérito Zeferino Rebelo de Oliveira, 

recebeu daquela instituição o grau de doutor honoris causa no dia 4 de novembro de 1924. 

(O Século, 1924, nov. 5: 1)  

O historiador Jaime Benchimol (2013) interpretou a ausência de Carlos Chagas 

nessa cerimônia como um desencontro não acidental, reflexo dos embates travados na 

Academia Nacional de Medicina no ano anterior. Contudo, discordo que tenha havido um 

“desencontro” entre os dois homens, pois, no dia da homenagem, Peixoto não se 

encontrava em Portugal, mas sim no Brasil, tendo tomado posse como deputado federal 
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pela Bahia, na sequência do falecimento de Aureliano Leal, em 5 de novembro. (O Paiz, 

1924, nov. 6) 

A conferência de Carlos Chagas na Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa e 

a homenagem dedicada a Afrânio Peixoto na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa ilustraram o apreço conferido à intelectualidade brasileira em Portugal, mas 

também ocorreram em um momento de esmorecimento do projeto para a realização de 

um congresso médico luso-brasileiro que pretendia “apagar a ignorância” (A Medicina 

Contemporânea, 1924:21) que separava os esculápios dos dois lados de Atlântico e 

promover uma efetiva aproximação científica entre as duas nações lusófonas.  

 

4.5      As negociações para um congresso que ficou a meio caminho... 

 

A Europa, no último quartel do século XIX e nos princípios do século XX, viu 

crescer a influência dos movimentos nacionalistas que estimulavam a expansão nacional 

e o apreço à ideia do pertencimento a uma comunidade de língua, de sangue e de espírito. 

(Nemi, 2009) Mas também viu crescer as ideias que defendiam a inevitável luta pela 

sobrevivência entre povos, raças e grupos sociais. (Becquemont, 2011) Nesse cenário, a 

noção de que as pequenas nações europeias poderiam sucumbir ante às nações mais 

poderosas do continente, na luta implacável pela sobrevivência, parecia colocar Portugal 

em risco de extinção. A crise de confiança das elites políticas e intelectuais portuguesas 

com o futuro do país foi avivada pelos efeitos do Ultimato britânico de 1890 e pelas 

graves dificuldades financeiras que levaram o Estado português à bancarrota entre 1891 

e 1892, provocadas pela elevada dívida pública e pelo pesado déficit orçamental. (Matos, 

2007) Por outro lado, a maciça presença de imigrantes portugueses no Brasil, a relevância 

do comércio bilateral e o compartilhamento do mesmo idioma com a antiga colônia 

americana poderiam ser o substrato para uma futura confederação luso-brasileira, que 

traria o potencial de dissipar as ameaças de desaparecimento da nacionalidade portuguesa.  

No Brasil, o escritor Sílvio Romero (1851-1914) defendeu, em 1902, o 

estreitamento dos laços com Portugal para solidificar a língua portuguesa no país e 

combater a transformação étnica promovida pela imigração teutônica nos estados de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, ocasionaria o risco de perda da 

soberania brasileira na região a favor da Alemanha:  
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Sim, meus senhores: não é isto uma utopia, nem é um sonho a alliança do Brasil 

e Portugal, como não será um delírio vêr no futuro o imperio portuguez da 

Africa unido ao imperio portuguez da America, estimulados pelo espirito da 

pequena terra da Europa que foi o berço de ambos. (Romero, 1902: 32) 
 

 

Em 1909, Joaquim Coelho de Carvalho (1855-1934), então presidente da 

Academia de Ciências de Lisboa, lançou, pela primeira vez em Portugal, a ideia de uma 

aliança com o Brasil. (Guimarães, 2013) No mesmo ano, Zófimo Consiglieri Pedroso 

(1851-1940) apresentou à Sociedade de Geografia de Lisboa uma proposta para atingir 

“a unificação moral de Portugal e Brasil num ‘pacto superior’” (Boletim da Sociedade de 

Geografia, 1909: 389), através da abertura de uma linha de navegação marítima entre os 

dois países; da assinatura de tratados de comércio e arbitragem; da criação de um 

entreposto comercial em Lisboa aos produtos brasileiros e de um similar no Rio de Janeiro 

às mercadorias portuguesas; da harmonização da legislação civil entre as duas nações 

lusófonas e, por fim, pela aproximação intelectual e científica, promovida por meio de 

congressos periódicos luso-brasileiros, visitas recíprocas de professores universitários, 

equivalência de diplomas e envio de missões intelectuais. (Boletim da Sociedade de 

Geografia, 1909)  

Entre os médicos, a permuta de professores com as faculdades brasileiras poderia 

ser um meio para o estreitamento das relações científicas com o Brasil. Os defensores da 

proposta argumentavam que esta colaboração contribuiria para trazer às escolas de 

medicina em Portugal a “plena florescencia de energias criadoras” dos brasileiros e abriria 

aos esculápios portugueses a oportunidade de trabalho nas faculdades de medicina do 

Brasil que “quando necessitassem de pessoal competente, podiam recrutal-o nos 

professores portuguezes”. (A Medicina Contemporânea, 1910: 401) 

No entanto, a troca de professores não foi a única proposta dos médicos 

portugueses para aprimorar os contatos com o Brasil. Na sessão de 7 de janeiro de 1911 

da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, o médico Augusto Monjardino (1871-

1941), depois de acusar a medicina lusitana de viver num “retraimento censurável, nada 

dizendo do que faz, não manifestando o que pensa, embora trabalhando intensamente nos 

seus serviços hospitalares”, defendeu a urgência na promoção de congressos de medicina 

e cirurgia em Portugal e a extensão do convite aos médicos do Brasil, considerando “as 

afinidades da língua e o indiscutível valor de muitos dos médicos brasileiros.” (Sociedade 

das Ciências Médicas de Lisboa, 1911: 29) A proposta foi aprovada pelos membros da 

Sociedade. Contudo, ficou decidido que o convite só se tornaria público quando fosse 

oportuno efetivá-lo.  
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Apesar da descoberta da nova tripanossomíase humana em terras brasílicas não 

ter sido mencionada por Monjardino, considero lícito inferir que os trabalhos de Carlos 

Chagas endossaram o “indiscutível valor de muitos dos médicos brasileiros” aos olhos de 

seus colegas portugueses interessados no intercâmbio internacional para promover maior 

visibilidade à produção científica então realizada em Portugal. Porém, as dificuldades 

financeiras e os efeitos da Primeira Guerra Mundial, que direcionou muitos médicos para 

a frente de batalha, (Portela, 2014) afetaram a investigação científica portuguesa e 

contribuíram para adiar o convite aos brasileiros para o início da década de 1920, na altura 

das celebrações do centenário da independência do Brasil. 

As aspirações em prol do estreitamento dos vínculos históricos que uniam os dois 

lados do Atlântico eram justificadas pela torrente emigratória portuguesa para o Brasil, 

entre 1910 e 1929 desembarcaram no país 620.396 portugueses, (Freitas, 2006) e pelo 

peso do comércio bilateral, amplamente favorável aos lusitanos,71 que ocupavam o sexto 

lugar entre os maiores exportadores para o Brasil e eram os principais fornecedores de 

gêneros alimentícios básicos, tais como: feijão, bacalhau, vinho e azeite. (Lobo, 2001) 

Além disso, no âmbito das relações diplomáticas e com a República implantada em 

Portugal, a legação portuguesa no Rio de Janeiro foi elevada à categoria de embaixada 

em 1913 e, no ano seguinte, o governo brasileiro retribuiu o feito com a sua representação 

diplomática em Lisboa. (Serrão, 2001) Após a instalação de uma embaixada em 

Washington D.C., em 1905, a capital portuguesa abrigou a segunda embaixada mantida 

pelo Brasil no exterior. (Heinsfeld, 2012) 

Em 1915, com a Primeira Guerra Mundial em curso, foi fundada a revista 

binacional Atlantida. Mensario, Artistico, Literario e Social para Portugal e Brazil, 

dirigida inicialmente pelo brasileiro João do Rio (1881-1921) e pelo português João de 

Barros (1881-1960). Essa iniciativa, que reuniu intelectuais, políticos e homens de 

negócios das duas partes do oceano, explorou a temática da fraternidade entre os dois 

países e publicou diversos artigos em defesa da confederação luso-brasileira. (Leal, 2009) 

Entre os colaboradores da Atlantida estavam os médicos, entre os quais figuraram Afrânio 

Peixoto, Costa Sacadura, Júlio Dantas, Jaime Cortesão, Ricardo Jorge e Bettencourt 

Rodrigues. Esse último residiu em São Paulo entre 1892 e 1913, foi membro da Sociedade 

Paulista de Medicina e Cirurgia, um dos fundadores do Instituto Pasteur e propugnador 

 
71 Em 1908, por exemplo, enquanto o valor das exportações brasileiras para Portugal atingiu a cifra dos 

3.106:643 réis, o país importou da antiga metrópole o equivalente a 29.351:954 réis. Desta forma, o déficit 

brasileiro no comércio bilateral com Portugal era de 26.245:311 réis. Ver em: Mendes, 2011.   
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das “Repúblicas Unidas de Portugal e Brasil”. (Guimarães, 2013) Em uma entrevista 

concedida a João de Barros, Bettencourt argumentou que a união entre os dois países 

traria a vantagem da hegemonia inconteste sobre o Atlântico Sul:  

 

De um lado e de outro do Atlântico que vemos? Numa extensíssima margem 

da América austral, o Brasil; quási em frente, na costa africana, a vasta colónia 

portuguesa de Angola; e, entre as duas, como um mar lusitano, o Atlântico-sul. 

Numa zona de navegação comum ao Brasil e á África ocidental – o arquipélago 

de Cabo Verde. E mais ao norte, como pontos de escala em rotas diferentes – 

os Açores e a Madeira. E, no ponto de convergência de inúmeras linhas de 

navegação, como vasto entreposto comercial dos produtos de Portugal e Brasil 

–, o amplo e magnífico pôrto de Lisboa! (Barros, 1917: 670) 
 

 

Mas nem tudo eram flores nas relações entre Brasil e Portugal, pois os mesmos 

laços históricos que os uniam também contribuíam para distanciá-los, tendo os 

portugueses sido alvos de frequentes manifestações xenófobas por parte dos brasileiros. 

Aliás, o antilusitanismo marcou os primeiros anos da República no Brasil72 e o fenômeno 

cresceu nas principais cidades do país, especialmente no Rio de Janeiro, no início da 

década de 1920 devido à conjuntura econômica desfavorável que trazia em seu bojo o 

problema da carestia. O estudo de Gladys Sabina Ribeiro (1994) mostrou que o 

vertiginoso aumento do preço da carne, do querosene, da gasolina e dos aluguéis 

acirraram os ânimos da população mais pobre que adquiria os gêneros alimentícios nos 

armazéns de secos e molhados cuja propriedade, em muitos casos, estava nas mãos de 

imigrantes portugueses. Esses, culpabilizados pelo aumento dos preços, eram taxados de 

“ladrões”, “exploradores do povo”, “mesquinhos” e “avaros”.  

Em Portugal, as notícias que chegavam sobre a hostilidade movida contra os 

patrícios provocaram intensos protestos nas ruas de Lisboa, Porto e Coimbra contra os 

insultos proferidos aos portugueses pelos “descendentes da macacaria das selvas”. 

(Ramos, 1993: 588) As manifestações de cunho xenófobo registradas nos dois lados do 

Atlântico e as dificuldades no entendimento bilateral mostraram os limites da proposta 

para a criação de uma confederação luso-brasileira, o que traria as inconveniências da 

 
72 No início dos anos 1890, o jornal O Jacobino associava-se intimamente com a lusofobia. De acordo com 

as suas páginas, os portugueses eram suspeitos de favorecer a restauração da monarquia, responsabilizados 

por todos os males do Brasil, pelo aumento dos aluguéis e pela exploração dos brasileiros. Na mesma 

década, em 1894, quando os líderes da Revolta da Armada (1893-1894) solicitaram, e conseguiram, o asilo 

político em Portugal, o governo brasileiro, presidido pelo marechal Floriano Peixoto, interpretou o episódio 

como uma intervenção lusa em assuntos internos do Brasil e, por isso, determinou o rompimento das 

relações diplomáticas com Lisboa, situação que perdurou até março de 1895. Ver em: Queiroz, 1986 e Goes 

Filho, 2000.  
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perda da soberania, ou de parte dela, para ambos os países. Além de ser vista, por setores 

sociais no Brasil, como uma tentativa de Lisboa para promover a recolonização do país: 

 

Não esqueçamos os três séculos de domínio colonial, em que éramos zurzidos 

a chicote, e os sonhadores da independência conheciam os degredos da África 

ardente, quando não os esquartejavam depois da forca. (Almeida, 1919: 2-3)  

 

Em 1921, o ambicioso projeto para a confederação lusófona começou a 

estremecer. Afinal, apenas os laços históricos e o compartilhamento da mesma língua não 

seriam suficientes para superar os obstáculos impostos a uma aproximação plena entre 

dois países soberanos, como admitiu Carvalho Neves, adido comercial de Portugal no 

Brasil:  

 

A approximação entre duas nações é tanto mais difícil quando maiores são os 

laços que as prendem. E isso porque não há “approximações sentimentaes” 

entre nações mas approximações de interesses. Foi o desconhecimento dessa 

observação comesinha da vida internacional que provocou os movimentos 

prematuros desta approximação excepcional entre Portugal e o Brasil. E foram 

essas tentativas de approximação artificial excessiva que provocaram o surto 

dos nativismos aggressivos, tanto lá como aqui. (O Jornal, 1921, set. 27: 6)  
 

 

 Mesmo frente aos entraves, o ano de 1922, assinalado pelas celebrações do 

centenário da independência brasileira, registrou alguns esforços para avigorar os “laços 

fraternos” que uniam as duas Repúblicas lusófonas: a conclusão da primeira travessia área 

do Atlântico Sul pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral; a 

primeira visita oficial de um presidente português, António José de Almeida, que era 

médico, ao Brasil (Cervo; Magalhães, 2000) e o entabulamento de negociações para três 

acordos bilaterais: a Convenção sobre Imigração e Trabalho, o Tratado Regulando a 

Isenção do Serviço Militar e a Dupla Nacionalidade, e a Convenção Especial sobre 

Propriedade Literária e Artística, sendo que somente essa última foi ratificada pelos 

parlamentos dos dois países e chegou a entrar em vigor. (Mendes, 2011)  

Foi nesse contexto que, em Lisboa, a ideia de um congresso médico luso-brasileiro 

voltou a ocupar parte das sessões da Sociedade das Ciências Médicas. Em 19 de maio de 

1923, Francisco Gentil (1878-1964), cujo nome ficou ligado à luta contra o câncer em 

Portugal, (Soares et al, 2017) sugeriu que o eventual congresso fosse realizado no Brasil 

dadas as deficiências de seu país que, naquele momento e segundo ele, estava longe dos 

tempos de 1906, quando Lisboa abrigou o XV Congresso Internacional de Medicina: 

“nada teríamos a mostrar aos nossos hóspedes que não fosse a pobreza dos nossos 

serviços hospitalares e de assistência”. (Sociedade das Ciência Médicas de Lisboa, 1925a: 

226) Por outro lado, João de Azevedo Neves (1877-1955), diretor do Instituto de 
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Medicina Legal, (Santos, 2017) talvez para aproveitar as indefinições acerca dessa 

iniciativa, propôs a realização de um congresso médico ampliado, não apenas luso-

brasileiro, mas estendido aos países de língua espanhola. (Sociedade das Ciência Médicas 

de Lisboa, 1925a) Todavia, naquela noite, ficou constituída uma comissão para estudar o 

assunto com vistas ao estreitamento das relações médico-científicas com o Brasil. 

Ainda no mês de maio, na sessão solene do dia 26, a Sociedade das Ciências 

Médicas acolheu como sócio correspondente Antonio Austregésilo (1876-1960), 

considerado o primeiro catedrático em Neurologia no Brasil e membro titular da 

Academia Nacional de Medicina desde 1903. (Neves, 2008) A apresentação do colega 

brasileiro foi feita pelo também neurologista Egas Moniz (1874-1955), entusiasta do 

intercâmbio científico luso-brasileiro que, segundo ele, seria facilitado pela unificação 

ortográfica do idioma,73 processo que poderia ser iniciado pela unificação dos termos 

médicos empregados nos dois países: 

 

O professor Austregesilo póde – se concordar com aquelle despretensioso 

alvitre – chefiar este movimento da unificação da linguagem medica 

portugueza. Ninguem melhor do que o ilustre academico, com a auctoridade 

especial que todos lhe reconhecem, pode levar a bom termo o desejo de todos 

os medicos que falam a língua portugueza. (A Medicina Contemporânea, 

1924a: 130) 

 

A proposta do congresso médico avançou em Portugal e, em junho de 1923, a 

comissão encarregada pela Sociedade das Ciências Médicas de estudar aquela iniciativa 

redigiu uma mensagem aos médicos brasileiros. O convite continha a assinatura de 

importantes expoentes da medicina portuguesa: Sebastião da Costa Sacadura, Egas 

Moniz, Francisco Gentil, Augusto Monjardino, Custódio Cabeça, Marck Athias e João de 

Azevedo Neves:   

 

São os nossos melhores votos para as felicidades pessoaes dos medicos 

brasileiros, e a nossa maior reverencia pela medicina que tão brilhantemente 

cultivam transparece neste facto indiscutível: o desejo ardente que temos, 

trabalhando e produzindo, de com ella contactar na intimidade para melhor a 

admirarmos.  

E´pois em conclusão, o nosso intuito ao redigir esta mensagem: 

 
73 As diferenças na grafia do português empregado no Brasil e em Portugal, verificadas na época, foram 

ocasionadas pela Reforma ortográfica de 1911, instituída unilateralmente pela recém-implantada República 

portuguesa com o objetivo de facilitar o ensino da leitura, da escrita e combater o alto analfabetismo 

registrado no país. A reforma, entre outras alterações estabelecidas, colocou termo aos dígrafos “ph”, “th”, 

“rh” e “ch” substituindo-os, respectivamente, por grafemas simples “f”, “t”, “r” e “qu” (para as vogais “e” 

e “i”) e “c” (para as vogais “a”, “o” e “u”). A nova ortografia utilizada em Portugal não foi estendida ao 

Brasil, tanto que o primeiro acordo ortográfico entre os dois países foi firmado apenas em 1931. Ver em: 

Gonçalves, 1998 e Lobo, 2001. 
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1º - saudar, com o maior apreço, os medicos brasileiros patenteando-lhes o 

nosso desejo de um entendimento mais intimo e de uma mais intensa 

reciprocidade de ideaes;  

2º - indagar se, de harmonia com esse desejo, acceitam de boamente a 

realização, em futuro próximo, de um congresso medico luzo-brasileiro; 

3º - colher informações sobre as possibilidades dessa realização, sendo-nos 

fixadas, no caso affirmativo, a epocha e a sede e, na generalidade, a orientação 

a seguir; 

4º - garantir o nosso apoio incondicional ás resoluções tomadas, desde que ellas 

visem sempre o prestigio das medicinas brasileira e portugueza. 

Lisboa, 11 de Junho de 1923. (A Medicina Contemporânea, 1924b: 22) 

 

No Rio de Janeiro, o convite foi oficialmente lido durante a sessão de 18 de 

outubro da Academia Nacional de Medicina, instituição que havia recebido meses antes, 

em julho, a visita do médico e literato português Júlio Dantas (1876-1962). (Academia 

Nacional de Medicina, 1925b) A proposta foi bem acolhida pelos membros da 

agremiação, que logo a aprovaram. No debate que seguiu à leitura da missiva, Luís do 

Nascimento Gurgel (1878-1928), membro titular da Academia desde 1908, lamentou que 

ainda não houvesse uma movimentação no sentido de promover a aproximação científica 

entre os dois países, considerando os seus laços históricos:  

 

A moção que acaba de ser lida perante esta Academia, merece especial registro, 

annunciando a idéa de um encontro amistoso das classes medicas do Brasil e 

Portugal.  

Parece-nos inexplicavel, não houvesse ainda ella surgido, entre os medicos dos 

dois paizes, fallando o mesmo idioma, irmãos pelo sangue, posto collocados 

em Continentes distantes. (Academia Nacional de Medicina, 1925b: 590) 
 
 

Dentre os membros honorários da Academia Nacional de Medicina, encontravam-

se profissionais portugueses, como Jorge Monjardino (1885-1940), esculápio que serviu 

no Corpo Expedicionário Português durante a Grande Guerra nos campos de Flandres, 

emigrou para o Brasil após o término do conflito dedicando-se à obstetrícia e à 

ginecologia. (Portela, 2014) Monjardino, embora entusiasta da ideia de um congresso 

médico luso-brasileiro, não deixou de considerar que haveria um longo percurso para a 

possível concretização deste intento:  

 

Não ignoro, porém, que, da boa vontade á boa effectivação, há um longo, e 

nem sempre fácil caminho a desbravar, mas é licito esperar confiadamente o 

apoio de muitos contra a resistencia de alguns. A semente está lançada e resta 

saber se germina. (Academia Nacional de Medicina, 1925b: 590)  
 

A germinação parecia avançar rapidamente. Em 15 de outubro, três dias antes da 

oficialização do convite na Academia Nacional de Medicina, Antonio Austregésilo, que 

também era deputado federal por Pernambuco, apresentou à Câmara dos Deputados um 

projeto que autorizava o governo brasileiro a dispor de 50:000$000 (cinquenta contos de 
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réis) para o financiamento do congresso médico luso-brasileiro. Essa iniciativa, aliás, não 

foi ignorada pelos membros da Academia no momento da leitura do convite português. 

A proposta seguiu para a Comissão de Finanças e, após os trâmites internos da Casa, foi 

aprovada pelos deputados federais em 29 de novembro. (Brasil. Congresso Nacional. 

Câmara dos Deputados, 1924) Em seguida, o projeto foi apresentado e aprovado pelo 

Senado, em 12 de dezembro. (Brasil. Congresso Nacional. Senado Federal, 1929)  

Em Portugal, durante a sessão de 15 de dezembro da Sociedade das Ciências 

Médicas, Augusto Monjardino, que havia recebido a notícia de seu irmão domiciliado no 

Brasil, Jorge Monjardino, comunicou aos colegas que o parlamento brasileiro havia 

autorizado o custeio do congresso, que, naquele momento, parecia se avizinhar. Embora 

a iniciativa tenha partido dos portugueses, Azevedo Neves propunha que o encontro fosse 

realizado no Rio de Janeiro: 

 

O congresso deve realizar-se no Brasil, onde certamente nos será feita uma 

recepção fraterna, pois o Brasil está sendo no actual momento o grande centro 

de atracção das nações mais importantes, quer da Europa quer da América. 

(Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, 1925b: 340) 
 

 

Contudo, um congresso médico no outro lado do Atlântico, a mais de 7.000 Km 

de Lisboa, acarretaria um problema a ser equacionado: os altos custos com passagens 

marítimas para o Rio de Janeiro. A resposta oficial brasileira ao convite da Sociedade das 

Ciências Médicas, entretanto, apenas foi divulgada em Portugal em junho de 1924 e 

contou com a assinatura de importantes médicos brasileiros como Carlos Chagas, Miguel 

Couto, Aloísio de Castro e Juliano Moreira:  

 

É com o maior sentimento de fraternidade que a comissão abaixo assinada 

responde á mensagem da excelentíssima comissão portuguesa sobre o 

Congresso Luso-Brasileiro, feliz iniciativa dos médicos de Lisboa. Na forma 

dos desejos dos eminentes colegas, a grande reunião terá logar no Rio de 

Janeiro em agosto de 1925, de acordo com os dirigentes da secção brasileira 

do futuro Congresso, que resolveram aprovar o minucioso regulamento da 

autoria do snr. Jorge Monjardino. Na organização do Congresso Luso-

Brasileiro, haverá o fim principal da especialisação dos seus temas, reunidos 

em secções varias, entregues aos especialistas obtendo-se assim uma 

colaboração eficaz para o cumprimento integral do programa, que em breve 

será sujeito á aprovação dos medicos de Portugal. A comissão que firma o 

presente documento resolveu incorporar outros nomes de prestígio nos 

diferentes Estados do Brasil, para que com ela trabalhem os professores das 

Faculdades de Medicina e os presidentes das sociedades medicas de todo o 

país. Assim, os organisadores do Congresso Luso-Brasileiro não terão duvida 

alguma sobre a sua realidade vitoriosa, fadada a grande memoria pelos 

proventos imediatos em beneficio da humanidade e pelos triunfos seguros em 

honra da nossa raça. (Portugal Medica, 1924: 168-169) 
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A partir de exposto nos parágrafos acima, percebe-se, portanto, que a troca de 

mensagens entre as agremiações médicas do Brasil e de Portugal exprimiu a oficialização 

de um processo de negociação articulado no seio de um grupo de esculápios dos dois 

países, no qual destacaram-se Antonio Austregésilo, Jorge Monjardino e Egas Moniz. 

Ademais, não deixa de ser notório que, dada a densidade do contato literário entre Brasil 

e Portugal, marcada pela participação de literatos brasileiros e portugueses em jornais, 

revistas e almanaques literários de ambos os países, (Cervo; Magalhães, 2000) muitos dos 

médicos que apoiaram essa proposta eram também escritores, como Afrânio Peixoto, 

Júlio Dantas e Antonio Austregésilo.  

Passados três anos, em 1927, o congresso ainda não havia ocorrido e Jorge 

Monjardino, regressado a Portugal, afirmou na Sociedade das Ciências Médicas que o 

momento não era oportuno para a realização de uma empresa tão vultuosa, referindo-se, 

possivelmente, à ditadura recém-implantada em seu país com o golpe militar 

desencadeado na cidade de Braga em 28 de maio de 1926. Sugeriu, em contrapartida, que 

a aproximação científica com o Brasil começasse com:  

 

Reuniões em que se trocassem conferências médicas entre os dois países 

devendo a primeira dessas reuniões ser em Lisboa aproveitando a grande 

quantidade de Médicos brasileiros que com frequência vem á Europa embora 

muito habitualmente não passem por Lisboa. (Sociedade das Ciências Médicas 

de Lisboa, 1928: 423)   
 

 

O projeto para a confederação luso-brasileira não se concretizou, tampouco o 

esperado congresso médico luso-brasileiro, esse, pelo menos, não até a segunda metade 

do século XX.74 O insucesso nessas negociações corroborou a análise feita por Amado 

Luiz Cervo (2012) quando chamou as relações bilaterais entre Portugal e Brasil de 

parceira inconclusa, pois, apesar dos laços históricos, os interesses dos dois países não 

convergiram para uma agenda em comum no sentido de promover uma parceira completa 

e substancial. (Cervo, 2012) 

 
74 A segunda metade do século XX registrou iniciativas com maior densidade para a aproximação médica 

luso-brasileira, como as Jornadas Médicas luso-brasileiras – a primeira edição repartida entre Rio de Janeiro 

e São Paulo em 1952 e a segunda edição, sediada em Lisboa e Coimbra, em 1956. Com relação à medicina 

tropical, cabe salientar a missão científica enviada ao Brasil dirigida por João Fraga de Azevedo, diretor do 

Instituto de Medicina Tropical de Lisboa, em 1944. Fraga de Azevedo foi um importante articulador na 

aproximação científica com médicos brasileiros, tendo participado do Congresso Internacional sobre a 

doença de Chagas (ocorrido no Rio de Janeiro, em 1959) e convidado médicos brasileiros, como Mário 

Pinotti e Carlos da Silva Lacaz, para que participassem do VI Congresso Internacional de Medicina Tropical 

e Paludismo, sediado em Lisboa. A participação de Lacaz neste congresso, que na altura era catedrático de 

Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, serviu como fonte 

inspiradora a criação do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, a partir da adaptação do Pavilhão de 

Vírus e Rickettsias, em janeiro de 1959. Ver em: Silva; Mota, 2020. 
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Sob o prisma das relações internacionais dos dois Estados no início do século XX, 

a política externa de Portugal tinha como prioridades, para além de assegurar o domínio 

ultramarino, a aliança com a Grã-Bretanha e uma posição defensiva frente às tendências 

expansionistas da Espanha de Afonso XIII. (Teixeira, 1996) E ainda, a instabilidade 

política que agitou a Primeira República portuguesa também não contribuiu para criar um 

ambiente propício para a aproximação com o Brasil. (Santos; Amorim, 2010) O governo 

brasileiro, por sua vez, priorizava, desde a passagem do Barão do Rio Branco pelo 

Itamaraty (1902-1912), as relações bilaterais com os Estados Unidos e buscava um 

entendimento com as repúblicas vizinhas, manifestado na proposta de negociação de um 

acordo de cooperação com a Argentina e o Chile (o pacto ABC), que não foi concretizado. 

(Cervo; Bueno, 2010) Além disso, em termos de comércio exterior, o Brasil e as colônias 

africanas de Portugal eram importantes exportadores – e, portanto, concorrentes – de 

gêneros tropicais como a borracha, o cacau e o café, o que atravancava as negociações 

para um tratado comercial luso-brasileiro, como observou Eulália Maria Lahmeyer Lobo 

(2001). 

Finalmente, no que reporta às questões médico-científicas, tanto os médicos 

brasileiros quanto os portugueses buscaram canais de comunicação com cientistas da 

Europa do norte. No caso dos portugueses, este intento ficou expresso na participação do 

país em conferências internacionais sobre a doença do sono – sediadas em Londres, nos 

anos de 1907 e 1925– e na busca por interlocutores entre os demais países europeus 

colonizadores. (Mora, 2017) No caso do Brasil, houve a significativa influência da 

protozoologia alemã em Manguinhos, substanciada pela estadia de Stanislas von 

Prowazek e de Max Hartmann (Kropf; Sá. 2009) e a aproximação com os médicos dos 

Estados Unidos, estimulada pelos contatos estabelecidos entre a Faculdade de Medicina 

e Cirurgia de São Paulo e a Fundação Rockefeller a partir de 1916 (Marinho, 2003).  

Portanto, a aproximação luso-brasileira encontrou dificuldades para ultrapassar a 

retórica da fraternidade –  que apontava para a união sentimental entre os dois povos – 

pois não assumiu um papel prioritário na agenda diplomática e científica de portugueses 

e de brasileiros, a despeito dos esforços de alguns homens.   

Nos tópicos a seguir, o primeiro a abordar o exercício da medicina nos espaços 

colonial africano e sertanejo brasileiro, o segundo a discutir os significados atribuídos às 

doenças e à medicina tropical no Brasil e em Portugal complementam o objetivo central 

levantado nesta tese. Para tanto, farei um exercício inspirado no método comparativo 

proposto por Marc Bloch: comparar, a partir da delimitação de um problema comum que 
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as atravessa, duas realidades histórico-sociais distintas, contínuas e/ou separadas no 

tempo e/ou espaço, de modo a estabelecer similitudes e assimetrias entre elas. Para Bloch 

(1928), duas condições eram necessárias para a elaboração de uma comparação histórica, 

certa semelhança entre os fatos observados e certa dessemelhança entre os ambientes em 

que eles ocorreram. O método comparativo, ao colocar universos diferenciados em 

comparação e em iluminação recíproca, permite pensar questões importantes em 

ambientes e contextos distintos e trazer novos horizontes analíticos que não seriam 

possíveis em pesquisas centradas em um único foco. (Barros, 2014) No entanto, como 

lembrou Maria Ligia Coelho Prado (2012), é fundamental ter o cuidado para não 

estabelecer hierarquias apoiadas em juízos de valor ou modelos previamente construídos.  

 

4.6      Tripanossomíases, sertões e colônias: conhecer para controlar  

 

A doença de Chagas foi elencada por parte das elites brasileiras como uma das 

principais mazelas que debilitavam a população rural, ao lado da ancilostomíase e da 

malária, e um dos símbolos do atraso nos lugares mais recônditos do país. (Lima; 

Hochman, 2000) Sertões e rincões eram palavras que careciam de precisão geográfica, 

abrangendo, pelo contrário, a multiplicidade de locais: das periferias do Rio de Janeiro à 

Amazônia, passando pelo interior do estado de São Paulo e pelos vales dos Rios São 

Francisco e Tocantins. Os traços definidores dos sertões, aos olhos das elites litorâneas, 

eram o atraso civilizacional, a barbárie, o domínio desafiador da natureza e a desordem. 

(Lima, 1999) A doença do sono, por seu turno, estava disseminada pelas roças na Ilha do 

Príncipe, pelas sanzalas e povoados angolanos, mas também havia casos reportados em 

Luanda e Benguela, importantes centros urbanos da província de Angola. (Correia, 1924) 

As colônias portuguesas na África, na contramão dos sertões brasileiros, apresentavam 

uma materialidade mais precisa, manifesta na produção cartográfica, que diferenciava a 

metrópole das províncias ultramarinas, (Ministério das Colónias, 1914) e na própria 

Constituição republicana portuguesa de 1911, que previa a adoção de leis especiais 

adequadas ao estado de civilização de cada uma das suas possessões coloniais. (Silva, 

2019a)   

Apesar dessas diferenças, a ideia de lugares inóspitos e longínquos aproximou os 

rincões brasileiros com a realidade encontrada em extensas áreas das colônias africanas 

de Portugal. Ao percorrerem 3.700 quilômetros pelos distritos de Benguela, Cubango e 

Moxico com o intuito de verificarem casos de tripanossomíase africana e espécimes de 
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glossinas no interior de Angola, os médicos Luiz Baptista d’Assumpção Velho e Manoel 

do Nascimento d’Almeida descreveram, em 1918, lugares ermos, com precárias vias de 

comunicação e afastados dos centros urbanos administrados pelos portugueses:  

 

Êsses obstáculos foram de toda a espécie: desde as desagradáveis intempéries 

aos péssimos caminhos, em que frequentemente era imprescindível despirmos-

nos para atravessarmos rios caudalosos e perigosos, com água pelo pescoço; 

desde a má índole das populações de alguns territórios atravessados até à 

condenável qualidade de alguns carregadores empregados; desde a falta 

absoluta de comodidades pessoais até a enfadonhos períodos de doença que 

não deixaram de nos causticar durante êste trajecto de 3:700 km [...] Sem 

recursos de toda a espécie – desde os monetários aos instrumentais –, a 

centenas de léguas dos nucleos de abastecimento, literalmente isolados do 

mundo civilizado – porque, triste é dizê-lo, o telégrafo, neste ano de 1918, vai 

de Benguela...a Belmonte! – o nosso serviço tem, fatalmente, de apresentar 

deficiências. (Velho, 1921: 176)  
 

 

O relato acima guarda significativas semelhanças com o relatório produzido por 

Arthur Neiva e Belisario Penna, quando percorreram a distância de 3.500 quilômetros 

pelos sertões baianos, pernambucanos, goianos e piauienses, no ano de 1912:   

 

Certa vez, em habitação bahiana bastante afastada de qualquer povoação, 

tivemos do seu proprietario, a exata definição do que de fato é a moradia 

sertaneja isolada do mundo, sem recursos, sem vias de comunicação, telegrafos 

e correios; onde a noticia do que vai pelo planeta é transmitida oralmente pelo 

raro viajante que passa [...] Ao considerar a difficuldade material de vencer as 

distancias, de povoar aqueles ermos, que nunca chegará o dia do caminho de 

ferro por ali passar, que, embora velho não percebia a menor diferença para 

melhor do que quando era criança, e, certo de que seus netos morrerão anciãos 

deixando as cousas como encontram, acabou encerrando resignadamente em 

dolorosa mas verdadeira imajem: “isto aqui, é uma sepultura aberta”. (Neiva; 

Penna, 1916: 174)  
 

 

Através de seus discursos, os médicos conferiram à sua prática uma posição 

altruísta e humanitária, como profissionais abnegados que adentravam em espaços 

inóspitos na defesa da saúde dos povos, mas, também, como arautos da civilização e 

representantes da ilustração, do moderno, do saber e da saúde. No extremo oposto, 

encontravam-se as populações locais, entendidas como “repositórios vazios” e associadas 

à ignorância, à doença e ao arcaico. Estas desqualificações atingiam tanto as populações 

indígenas africanas, cuja maioria desconhecia o idioma português, quanto os sertanejos 

que, embora fossem brasileiros, eram tratados como cidadãos de segunda ordem. Nesta 

seara, destaco aqui dois relatos médicos. O primeiro, escrito por Murillo de Campos, 

referia-se aos sertanejos que encontrou nos estados de Goiás e Mato Grosso no ano de 

1913:  
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Hygienicamente, os sertanejos devem ser collocados abaixo de algumas tribos 

indígenas, tal a sua ignorancia e negligencia. 

[...] A impressão dominante que se tem das populações sertanejas é que seus 

males provêm antes da sua ignorancia e negligencia que da decantada 

insalubridade climatica. 

A criação de um serviço de hygiene rural, tendo por fim mais repisar certas 

verdades de hygiene individual e domiciliar, mais que a modificação 

conveniente do meio, bella utopia em nossos tempos, seria uma medida 

altamente humanitaria. (Campos, 1913: 112-113)     
 

A ideia da ausência de conhecimentos prévios por parte das populações locais 

diante da expertise médica, que agiria como força humanitária e protetora, foi reconhecida 

por António Damas Mora, em 1921, quando se referiu às populações indígenas de 

Angola:    

 

A assistência médica é uma das formas mais eficazes de demonstrarmos ao 

indígena a nossa desinteressada proteção. Ele pode duvidar da utilidade de 

muitos empreendimentos, de que não compreende senão o trazerem-lhe um 

acréscimo de trabalho físico. Mas não duvidará das nossas boas intenções 

quando elas se traduzem em curarmos-lhes uma doença, salvarmos-lhes um 

filho da morte, e a evitarmos-lhe o perigo de um contágio fatal. (Mora, 1921: 

6)  
  
 

Entretanto, e para além do sentimento de abnegação manifesto no ofício desses 

médicos, a presença dos esculápios e o reconhecimento sanitário nos territórios atingidos 

pelas tripanossomíases, expresso, por exemplo, no mapeamento geográfico dos insetos 

transmissores e na identificação dos doentes com tripanossomas, compunham elementos 

importantes para o exercício da autoridade política sobre esses espaços, seja a autoridade 

metropolitana, no contexto da dominação colonial sobre a África, seja a autoridade 

federal, representada pela presença de cientistas de Manguinhos em diversas regiões 

brasileiras, mas, também, a autoridade estadual sobre os municípios do interior de um 

estado, especialmente no caso de São Paulo.  

Deste modo, e guardadas as devidas proporções – de um lado, um poder colonial 

na África em disputa e, do outro, um poder estadual, no âmbito federativo que 

caracterizava o Brasil de então –, opto por destacar aqui dois exemplos identificados na 

consulta documental. O primeiro episódio, datado de 1911, expôs o receio de Lisboa 

quanto a possível chegada de uma missão científica inglesa para estudar a doença do sono 

em Moçambique. O segundo, datado de 1918, evidenciou a reação regionalista paulista 

contra a verificação de um caso de doença de Chagas nas terras do estado por um cientista 

de Manguinhos. Os dois acontecimentos têm em comum o receio de ingerências de forças 

externas em seus respectivos territórios.  
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No início de 1911, as autoridades portuguesas mostraram-se apreensivas com a 

formação de uma comissão científica, financiada pela British South Africa Company, para 

estudar o papel da Glossina morsitans como a transmissora da doença do sono na Rodésia. 

Na perspectiva de Lisboa, um eventual pedido inglês para que seus cientistas adentrassem 

no território de Moçambique, em virtude da fronteira comum com a Rodésia, para que 

fizessem “estudos que a nós competem e que, infelizmente, não temos feito, por falta de 

iniciativa, de gente e de dinheiro”, (A doença do somno na Rhodesia, 1913) traria o 

potencial de gerar desgastes à posição de Portugal como potência colonial na África 

meridional:  

  

[...] ha toda a conveniencia em estar prevenido para a hypothese de a referida 

comissão deliberar estender a área d’acção dos seus estudos ao vale do 

Zambese em geral ou especialmente aos nossos territórios confinantes com as 

colónias inglesas da Rhodesia e da Nyassalandia afim de evitar que venham os 

de fora antecipar-se-nos na execução de estudos scientíficos que temos a 

obrigação de emprehender para o prestígio do nosso nome e conveniência dos 

nossos interesses. (Correspondência do Diretor Geral das Colónias ao 

governador geral de Moçambique, 1911) 
 

Esse trecho foi extraído da correspondência confidencial trocada entre a Direção 

Geral das Colónias, organismo do Ministério da Marinha e Colónias, com o Governo-

Geral de Moçambique, sediado em Lourenço Marques. Era preciso que os portugueses 

firmassem uma posição frente aos britânicos com o envio de algum cientista para estudar 

a doença na fronteira setentrional da colônia, que poderia colaborar, se necessário, com 

os britânicos, mas, em hipótese alguma, deixá-los sozinhos a executar estudos sobre as 

glossinas em Moçambique. A escolha para dirigir os trabalhos científicos do lado 

português recaiu sobre o nome de José Firmino Sant’Ana. A indicação foi apoiada pela 

Escola de Medicina Tropical de Lisboa que sugeriu a publicação do relatório e a sua 

tradução para o francês, a fim de aumentar seus canais de circulação. (Ofício nº 22, 1911) 

Dois anos depois, em 1913, foi publicado no periódico da Escola de Medicina 

Tropical um extenso relatório, assinado por Firmino Sant’Ana e revisado por Ayres 

Kopke, sobre o estado da doença do sono em Moçambique. O trabalho, intitulado A 

tripanosomíase humana na Rhodesia, alertava para o risco iminente de disseminação da 

doença nos distritos de Tete, Quelimane e no território administrado pela Companhia do 

Niassa através da importação de casos provenientes das colônias britânicas na região: 

Niassalândia e Rodésia do Norte. (Sant’Ana, 1916) Esse foi o primeiro estudo 

pormenorizado sobre a tripanossomíase humana na África oriental portuguesa publicado 
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pelo periódico da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, os Arquivos de Higiene e 

Patologia Exoticas.  

Do outro lado do Atlântico, no Brasil, a descoberta da doença de Chagas 

contribuiu para avivar as capacidades científicas nacionais. Mas também despertou 

receios regionalistas, especialmente no caso paulista. Afinal, como alertou um artigo 

publicado na Gazeta Medica da Bahia, em janeiro de 1920, diante da iminência de uma 

intervenção federal no estado para combater a febre amarela: “O Brasil não é um país 

com 21 Estados. O que ha são 21 paizes, distribuídos numa vasta região sul-americana, 

que figura nos mappas com o nome de Brasil.” (Carvalho, 1920: 31) 

As autoridades paulistas, como abordado no capítulo anterior, amparadas pela 

ampla autonomia estadual prevista pela Constituição de 1891 e comportando-se, de 

alguma maneira, como gestoras de uma “pequena nação”, mobilizaram seus próprios 

recursos para a realização do mapeamento da distribuição geográfica dos triatomíneos e 

para a identificação de doentes de Chagas dentro dos limites de seu estado. Contudo, em 

março de 1918, Eurico Villela publicou uma comunicação no periódico Brazil-Medico na 

qual assinalava a verificação do primeiro caso agudo de doença de Chagas no estado de 

São Paulo, no município de São João da Boa Vista, (Villela, 1918) cerca de quatro anos 

depois das primeiras confirmações da existência da doença no estado – feitas por Bayma, 

Carini e Maciel.   

A notícia foi reverberada nos jornais paulistas e provocou reações de cunho 

regionalista no jornal O Combate, que aproveitou o ensejo para criticar as autoridades 

sanitárias do estado, especialmente o diretor do Serviço Sanitário, Arthur Neiva. Afinal, 

um cientista vindo de Manguinhos identificou um importante caso, o terceiro, de doença 

de Chagas no território estadual, prerrogativa que caberia aos paulistas: 

 

E´extraordinario! O Serviço Sanitário de S. Paulo, com um colega de Carlos 

Chagas á frente, com os seus delegados de saúde e seus serviços de prophylaxia 

não déra pela coisa! E o Instituto do Butantan tam pouco! Foi preciso que um 

medico do Rio viesse ao nosso Estado, accidentalmente, para proclamar o 

resultado a que chegou! (O Combate, 1918, abr. 11: 1)  
 

 

O texto, ainda na tônica regionalista, terminou ao enfatizar o pioneirismo dos 

cientistas ligados aos institutos paulistas na verificação dos casos de doença de Chagas 

no estado: “E, no entanto, não foi o dr. Eurico Villela o primeiro a denuncial-o em S. 

Paulo: já o fizera em Ribeirão Preto, o dr. Theodoro Bayma e, depois delle, o professor 

Carini, se não nos falha a memoria”. (O Combate, 1918, abr. 11: 1) 
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Todavia, o conhecimento sobre a distribuição geográfica das doenças do sono e 

de Chagas era ainda uma tarefa por fazer nos territórios controlados por portugueses e 

brasileiros. No que concerne aos domínios ultramarinos de Portugal, o mapeamento das 

glossinas e dos doentes era bem conhecido na Ilha do Príncipe, mas ignorado em extensas 

porções nos territórios de Angola e de Moçambique. Sobre estas dificuldades, Assumpção 

Velho e Nascimento d’Almeida escreveram as seguintes linhas:  

 

[...] reconhecida a existência da “morsitans” Alem-Zambéze, resulta a 

conveniência de examinar um por um os milhares de indígenas de uma 

vastíssima região. Como? Deslocando-nos constantemente, de libata em libata, 

com dezenas de carregadores atraz de nós, comendo e ganhando...Ora, numa 

região com poucos mantimentos, sem casas comerciais com as quais se possa 

fazer um contracto de abastecimento, com uns parcos 2:000 escudos para 

custeio de todo o serviço e sem comunicações com as repartições de Fazenda... 

– manda a disciplina militar que não se façam comentários e se diga apenas 

que só por milagres, que infelizmente já não estão em moda, se possa efectivar 

tal serviço comme il faut. (Velho, 1921: 176-177) 
   
 

A imensidão do território brasileiro também foi um desafio para o mapeamento 

da distribuição da doença de Chagas, apesar dos esforços empreendidos. Essas limitações 

ficaram evidentes durante os debates travados na Academia Nacional de Medicina, entre 

1922 e 1923, sobre a tripanossomíase americana. Durante a controvérsia, Carlos Chagas 

solicitou que a agremiação médica brasileira enviasse uma expedição científica aos 

sertões do Brasil para que verificassem, presencialmente, os inúmeros casos da doença. 

A opção foi rechaçada por Miguel Couto, presidente da Academia, pois: 

 

Seria um trabalho, não digo de dias ou semanas, mas de annos, porque os 

nossos collegas teriam que percorrer o Brasil inteiro, afim de examinar os 

indivíduos affectados da doença de Chagas, para estabelecer a geografia 

medica dessa doença. Seria impossível e nem estava no nosso intuito, mesmo 

porque a Academia não poderia custear despezas dessa ordem; talvez o 

Governo, com os recursos de que dispõe, pudesse se incumbir disso, mas a 

Academia, repito, de modo algum poderia pedir aos seus companheiros um 

sacrifio dessa natureza. O nosso illuestre collega, Dr. Carlos Chagas, que 

andou pelo Brasil inteiro estudando esse assumpto, sabe muito bem o sacrifício 

que representaria para a comissão si tivesse que percorrer o nosso vastíssimo 

territorio. (Academia Nacional de Medicina, 1925c: 639)  
 

 

Até mesmo o parecer que encerrou oficialmente a controvérsia científica na 

Academia Nacional de Medicina, lido por Alfredo Nascimento na noite de 23 de 

novembro de 1923, evidenciou as limitações quanto ao conhecimento médico sobre a 

distribuição da doença pelo Brasil:  
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[...] que a nova doença, cuja extensão geographica, bem como o coefficiente 

de morbilidade escapam aos meios de syndicancia de que a Comissão dispõe, 

mas a cujo respeito ha documentos indicativos de outros fócos no continente 

americano, representa, qualquer que seja a sua diffusão do interior do paiz, um 

problema de ordem social da maior relevancia. (Academia Nacional de 

Medicina, 1923e: 745) 
 

 

Posto que tanto a doença do sono quanto a doença de Chagas, ao contrário de 

enfermidades como a tuberculose ou a sífilis, não eram reportadas nos grandes centros 

urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, tampouco na metrópole portuguesa, o envio 

de expedições científicas às regiões endêmicas representou uma importante iniciativa 

para a observação direta dos casos clínicos. Mas também houve a prática de selecionar 

determinados doentes e enviá-los para hospitais e institutos de pesquisa sediados em 

Portugal e nas principais cidades brasileiras.  

Desde o final do século XIX, doentes do sono foram remetidos para Portugal a 

fim de que fossem tratados e estudados pelos médicos do gabinete de Microbiologia da 

Universidade de Coimbra, do Real Instituto Bacteriológico Câmara Pestana e das 

enfermarias do Hospital de São José. Criado em 1902, o Hospital Colonial recebeu três 

doentes em 1903; 13 em 1904; 9 em 1906 e 15 em 1909.75 A maioria constituída por 

negros oriundos de Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.  

No Brasil, embora os doentes de Chagas estivessem geograficamente mais 

próximos dos laboratórios e dos centros de pesquisa sediados nas principais cidades do 

país, nem todos os casos suspeitos de portarem a doença obtiveram a confirmação da 

infecção parasitária pelo Trypanosoma cruzi. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando o 

Instituto Bacteriológico de São Paulo decidiu examinar, sem sucesso, doentes com 

hipertireoidismo procedentes de alguns municípios do interior do estado. (Secretaria do 

Interior, 1914) 

Antes da fundação do Hospital Oswaldo Cruz, na capital federal, em 1918, os 

cientistas de Manguinhos observaram doentes, provenientes Lassance e de outras 

localidades do estado de Minas Gerais, em hospitais de Belo Horizonte e do Rio de 

Janeiro. (Santos, 2019) Assim, em agosto de 1911, Carlos Chagas apresentou aos seus 

colegas do Hospital da Santa Casa de Misericórdia 14 doentes para que fossem estudados 

e tratados no Rio de Janeiro:  

 

 

 
75 Ver em Archivos de Hygiene e Pathologia Exoticas, anos de 1905: 92-95; 1906: 424-425 e 1910: 110-

111.  
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Já ás portas ninguém póde estar. Nem no corredor. E chega mais gente ainda.... 

Foi nesse ambiente e tal situação, que o nosso illustre patrício, dr. Carlos 

Chagas, fez hontem a sua exposição pratica, a medicos e estudantes, sobre 

casos da doença que recentemente descobriu. Quatorze doentes foram 

apresentados. Lindos casos clinicos. Alguns, de infantilismo puro; outros, 

apenas de pequeno crescimento. Taes, como grande bocio ou papeira; quaes, 

com atrophia da glandula thyroide. Nestes, a fórma cardiaca dominava; 

naquelles, os phenomenos nervosos sobresaiam. Foi uma hora de verdadeiro 

encanto científico. (Correio da Manhã, 1911, ago. 11: 3) 

 

O espetáculo da doença, que neste caso atraiu uma aglomerada plateia de médicos 

e estudantes de medicina interessados em acompanhar as marcas deixadas por uma grave 

doença nos corpos de seus compatriotas menos afortunados que viviam em longínquos e 

remotos vilarejos do interior do Brasil, guarda alguma similitude com a concentração de 

populares, no porto de Lisboa, curiosos para assistir o desembarque dos “súditos 

exóticos” acometidos pela doença do sono, da qual apenas ouviam falar ou liam nos 

jornais:  

 

Foi necessario transportar alguns no collo, do vapor para os carros da 

companhia de saude que os condusiram ao Instituto. Foi immensa gente á 

chegada para vêr se vinham a dormir. Mas não vinham. Vinham todos bem 

acordados, e coitaditos, muitos queixosos do frio. São na maioria de pouca 

edade, 14 do sexo masculino e 7 do feminino. Já faleceu mais um dos que 

chegaram a Lisboa. (Correio da Manhã, 1902, fev. 15: 3)  
 

Todavia, o transporte de doentes do sono hospitalizados em Luanda ou em São 

Tomé para que fossem observados em Lisboa revestiu-se de consideráveis obstáculos 

logísticos, pois, o transporte marítimo dos africanos mar adentro por, aproximadamente, 

6.000 quilômetros até a capital de um país que contava com uma marinha comercial 

bastante limitada76 era um desafio nada desprezível, tanto que a Empresa Nacional de 

Navegação nem sempre dispunha de lugares a bordo em seus navios para passageiros 

atacados pela tripanossomíase africana. (Ofício nº 150, 1911) Além disso, muitos doentes 

se recusavam a embarcar para a metrópole. (Correa, 2020)  

No ano de 1911, a administração da Escola de Medicina Tropical, alegando não 

receber doentes desde 1909, solicitou à Direção Geral das Colônias para que insistisse 

junto aos governadores das províncias ultramarinas, acusados de não prestarem a devida 

atenção ao assunto, da importância de remeterem para Lisboa: “doentes que constituam 

especimens importantes de pathologia exotica e em especial indivíduos attacados de 

 
76 De acordo com a lista dos navios da Marinha portuguesa, publicada pela Direção Geral da Marinha em 

1916, Portugal possuía 482 embarcações empregadas em atividades mercantis. Desses navios, 67% eram 

de madeira, 20% de aço e 13% de ferro. O comprimento dos barcos portugueses variava dos 3,34 metros 

aos 127,52 metros. Ver em: Direcção Geral da Marinha, 1916.  
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doença do somno, de preferencia mulheres e adolescentes, para continuar os seus 

importantes trabalhos de investigação scientifica.” (Escola de Medicina Tropical, 

1911a:1) 

Os governadores, pressionados pela metrópole, fizeram embarcar alguns negros 

acometidos pela doença para Portugal. No entanto, os doentes que aportavam em Lisboa 

eram também requeridos por outras instituições hospitalares, como o Hospital de Santa 

Marta.77 Em maio de 1911, três crianças procedentes de São Tomé e Príncipe foram 

retiradas das enfermarias do Hospital Colonial e transferidas para o hospital-escola na 

Colina de Santana. A decisão gerou protestos de Ayres Kopke e Francisco da Silva Telles, 

que escreveu ao diretor geral das colônias a queixar-se que tal prática comprometia 

seriamente o trabalho científico produzido na escola:  

 

A Escola de Medicina Tropical, cuja reputação scientifica está hoje consagrada 

em todos os centros de atividade onde se trabalha em assumptos de pathologia 

exotica, observa com magua que as estações superiores não auxiliam com 

dedicação na sua missão scientifica e docente, como ella merece. (Escola de 

Medicina Tropical, 1911b)  
 
 

A escassez de doentes não foi um problema exclusivamente português. De acordo 

com Deborah Neill (2012), o reduzido número de pacientes com doenças tropicais a 

desembarcar nos portos europeus provocou embaraços aos cientistas do continente, pois, 

enquanto os laboratórios mais bem equipados estavam na Europa, a massa de doentes 

encontrava-se a quilômetros de distância, na África. Não foi possível saber com precisão 

quantos doentes desembarcaram em Lisboa e quantos não retornaram às suas terras natais. 

Mas a documentação apontou indícios neste sentido. Entre 1905 e 1907, Ayres Kopke 

empregou injeções de atoxil em 29 doentes internados no Hospital Colonial, dos quais 

apenas 10 sobreviveram e 19 faleceram, destes, sete morreram pouco tempo depois das 

primeiras doses e 12 vieram a óbito entre cinco meses e um ano de nove meses depois 

das primeiras injeções. (Kopke, 1907)  

Contudo, e para poucos, o tratamento da doença do sono em Portugal poderia 

significar uma oportunidade de instrução na metrópole. No início do ano de 1911, João 

Baptista de Sequeira Gomes, de 11 anos, deixou a Ilha do Príncipe para ser tratado em 

Lisboa, no Hospital de Santa Marta. Em agosto, o menino recebeu alta e seu pai, 

Christovão Baptista de Sequeira, aspirante de 1ª classe da Repartição Superior de Fazenda 

 
77  Inaugurado em 1908 durante a passagem de Curry Cabral pelo cargo de Enfermeiro-mor do Hospital 

Nacional e Real de São José e Anexos e transformado em hospital escolar da Faculdade de Medicina de 

Lisboa. Ver em: Barros Veloso; Almasqué, 1996.  
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da província de São Tomé e Príncipe, solicitou ao Ministro das Colônias a permanência 

de seu filho na metrópole para que fosse matriculado em um colégio interno e ficasse aos 

cuidados da firma de Francisco Manteiro, (Ofício nº 308, 1911) um dos roceiros mais 

poderosos de São Tomé e Príncipe. (Clarence-Smith, 1985) Mas, como o pai não 

dispunha de recursos financeiros suficientes, nenhum colégio aceitou matricular seu filho. 

Porém, não foi possível saber pela documentação consultada, se o menino retornou para 

São Tomé sem concluir seus estudos em Portugal.   

 

4.7       As doenças tropicais e seus significados lá e cá 

 
 

Antes de adentrar nos significados atribuídos às doenças tropicais no Brasil e em 

Portugal, é importante salientar que, sob o prisma da institucionalização, a medicina 

tropical conheceu caminhos distintos nos dois países. No Brasil, nasceu amalgamada com 

a microbiologia – como exemplo os institutos Bacteriológico, Butantan e Manguinhos – 

tendo como alvo, inicialmente, o saneamento de algumas cidades e portos do país e, 

posteriormente, as regiões interioranas. Em Portugal, pelo contrário, a microbiologia e a 

medicina tropical cristalizaram-se em instituições distintas: a primeira através do Instituto 

Bacteriológico Câmara Pestana, criado em 1892, voltado para as questões de saúde 

pública na metrópole portuguesa e a segunda, na interface de Portugal com suas colônias, 

através da Escola de Medicina Tropical de Lisboa. (Amaral et al, 2013) 

Como vimos, em Tropical diseases: a manual of the disease of warm climates, 

Patrick Manson chamou de doenças tropicais as enfermidades que ocorriam somente, ou 

com maior prevalência, nas regiões de climas quentes ao redor do mundo, (Manson, 1914) 

o que corresponde às áreas do globo terrestre situadas entre os trópicos de capricórnio e 

câncer, especialmente nas proximidades do Equador. Nessas zonas estavam localizadas 

as colônias europeias no continente africano – como a África Equatorial Francesa, o 

Congo belga, Angola, Moçambique, a África Oriental Alemã e os territórios de Uganda 

e Niassalândia, submetidos à tutela britânica –, suas congêneres no sudeste asiático – 

como a Indochina, as Índias Orientais Neerlandesas e a Índia britânica –, mas também os 

Estados soberanos na América Latina – como o Peru, a Venezuela e o Brasil.  

A correlação entre as doenças ditas tropicais e o exercício da medicina aplicada 

nos teatros coloniais e o epíteto “tropical” que parecia reforçar os estigmas climáticos 

alimentaram vozes que se levantaram contra o uso acrítico dessa denominação, forjada 

pelos europeus, no Brasil. Foi o caso de Júlio Afrânio Peixoto, que, preocupado em 
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garantir a imigração europeia, negou a existência das doenças tropicais. (Stepan, 2001) 

Para ele, havia apenas enfermidades passíveis de serem combatidas pela higiene e o Brasil 

não poderia assumir a pecha da insalubridade com a patologização de seu clima, 

predominantemente tropical: 

 

As doenças nos paizes frios foram sempre consideradas uma fatalidade 

independente do clima; não se lhes sabia a causa, mas outras eram as 

supposições dos pathologistas. Para os paizes quentes, porém, o critério é 

diverso: sem mais exame o clima é apontado causa maior, junto da qual são 

todas somenos. (Peixoto, 1908: 21)   
 

 

De acordo com Nancy Stepan, (2001) o destaque conferido à doença de Chagas, 

como exemplo de uma doença tropical e emblema do Brasil doente, aparecia, aos olhos 

de Peixoto, como um reforço aos estigmas climáticos em detrimento das ações 

higienistas. Aliás, desde 1905, Peixoto esteve à frente de sucessivas movimentações com 

o intuito de bloquear a criação de uma cátedra de medicina tropical na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. No entanto, o prestígio científico de Carlos Chagas, dentro 

e fora do país, contribuiu para a criação da cadeira de Medicina Tropical na Faculdade de 

Medicina na capital federal do Brasil, em 1925, bem como a nomeação de Chagas, sem a 

realização de um concurso público, para regê-la.78 A ingerência sobre o conteúdo 

programático e a nomeação de professores para essa cadeira ficaram a cargo do Instituto 

Oswaldo Cruz, (Almeida, 2012) principal centro de ressonância da medicina tropical em 

terras brasílicas. 

A oposição entre Afrânio Peixoto e Carlos Chagas não se deteve às divergências 

quanto à abrangência epidemiológica da doença de Chagas, mas estendeu-se aos sentidos 

atribuídos às doenças tropicais. Carlos Chagas considerava ser um ato patriótico, sinal de 

altruísmo e humanidade que médicos e estudantes de medicina se dedicassem ao estudo 

das doenças tropicais – doenças do Brasil, segundo ele – que castigavam seu território e 

flagelavam a vida de seus conterrâneos, abandonados à própria sorte nos sertões enfermos 

e praticamente infinitos do país. (Aula inaugural do professor Carlos Chagas, 1926) 

 Nesse sentido, ao defender a adoção de medidas profiláticas contra o barbeiro, 

Chagas trouxe à tona o exemplo das autoridades coloniais no combate à propagação das 

glossinas na África. Para ele, embora os europeus, movidos por interesses de dominação 

 
78  Em São Paulo, a cátedra de Clínica de Doenças Tropicais e Infecciosas também surgiu em 1925 na 

Faculdade de Medicina e Cirurgia, como desdobramento da cátedra de Parasitologia, criada em 1914. Ver 

em: Marinho, 2016. 
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colonial,79 estivessem a fazer mais por suas possessões ultramarinas, os fins a alcançar no 

Brasil seriam bem mais elevados, pois tratava-se da viabilidade de uma nação e da 

redenção de um povo inteiro: 

 
No continente africano, onde grassa endemicamente a lethargia dos pretos, 

molestia similar da nossa, a mutuca transmissora vive no mundo exterior, o 

que torna de difficuldades quasi extremas a prophylaxia da molestia. E, apesar 

disso, as nações civilisadas da Europa, por interesses exclusivos de 

colonização, cuidam do assumpto com o maior zelo, enviando ao continente 

africano, para colher noções scientificas e estudar a solução pratica do 

problema, missões de que têm feito parte os maiores vultos da sciencia 

mundial. E no caso só actuam interesses de colonisação, notae bem! 

Entre nós a iniciativa de medidas sanitarias justifica-se, sem duvida, em 

considerações bem mais elevadas: é o futuro de um grande povo que deverá 

zelar; são deveres de humanidade e de patriotismo que devem actuar no 

espirito progressista dos homens de estado; é a vida humana, o progresso 

material, o aperfeiçoamento de uma raça que degenera, o obstáculo ao trabalho 

productivo e á grandeza economica de vastas zonas do paiz; é, finalmente, o 

alto problema do povoamento do solo por indivíduos fortes, tudo indicando a 

urgencia de medidas sanitarias capazes de attenuar a acção malefica do 

conorrhinus megistus. (Chagas, 1911c: 374) 
 
 

No Brasil as chamadas doenças tropicais apresentavam maior familiaridade aos 

brasileiros, visto que estavam presentes no território nacional enfermidades como o 

impaludismo, a doença de Chagas e a febre amarela. Em contrapartida, em Portugal, uma 

entre as nações europeias zelosas por suas colônias, embora registrasse casos de malária 

nos arrozais dos vales dos Rios Tejo e Sado, (Lobo, 2012; Saavedra, 2014) as doenças 

tropicais incidiam com maior virulência, e no caso da doença do sono exclusivamente, no 

espaço colonial, geograficamente distante do território metropolitano e das ilhas 

adjacentes. Tais diferenças refletiram nas denominações alternativas dadas a essas 

doenças: “moléstias indígenas”, para os brasileiros, e “patologias exóticas”, para os 

portugueses e demais europeus.80 Contudo, enquanto no Brasil o discurso nacionalista em 

torno dessas doenças caminhava na direção da redenção nacional, em Portugal o principal 

ponto explorado por seus médicos era o pioneirismo do país naquele terreno.  

 
79 Todavia, em novembro de 1924, durante sua conferência em Portugal, nação colonizadora e que havia 

obtido êxito no extermínio das glossinas na Ilha do Príncipe dez anos antes, Carlos Chagas evitou esta 

comparação provavelmente para contornar possíveis atritos com os médicos portugueses. 
80 O Relatório do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo de 1914 refere-se à doença de Chagas como 

mais uma entre as moléstias indígenas, ou autóctones, reportadas no estado. Por outro lado, a palavra 

“exótica” foi amplamente empregada pelos europeus para qualificar as enfermidades que grassavam em 

suas colônias tropicais. Inclusive o título “patologia exótica” ilustrou periódicos científicos publicados no 

continente, como os Arquivos de Higiene e Patologia Exóticas, em Portugal, e o Bulletin de la Société de 

Pathologie Exotique, na França.  
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Em 1890, Henrique de Carvalho, em seu livro Etnografia e História Tradicional 

dos Povos da Lunda, escreveu “que não corra como novo, o que para nós é antigo” 

(Carvalho, 1890: 727) ao se referir às narrativas dos exploradores britânicos e franceses 

que insistiam em apresentar os interiores da África meridional como espaços 

inexplorados, ofuscando, desta forma, a anterior penetração portuguesa nesses territórios. 

A defesa do pioneirismo lusitano em África, expressa em seus supostos “direitos 

históricos” sobre o continente, serviu para justificar as pretensões coloniais do país frente 

a uma Europa ávida por domínios ultramarinos, a partir do último quartel de Oitocentos, 

mas também alicerçou os discursos sobre a expertise portuguesa em assuntos de medicina 

tropical. Nesta senda, Manoel Ribeiro Ferreira (1839-1917), médico que serviu em 

missões sanitárias em Angola e São Tomé e Príncipe durante o século XIX, escreveu:  

 

Tem Portugal a experiencia de quatro séculos, e bem sabe que não o enerva o 

calôr dos trópicos. Luta á vontade, e ha de reduzir a insalubridade dos terrenos 

que lhe pertencem, e arrancar os indígenas á sua triste escravidão mesologica. 

(Ferreira, 1905: 215)  
 
 

Enquanto no recém-unificado império alemão e estreante na disputa colonial, o 

médico e deputado Rudolf Virchow (1821-1902) mostrava-se cético quanto à 

possibilidade de aclimatação de seus compatriotas nas regiões tropicais; (Correia, 2013) 

os portugueses, pelo contrário, recordavam que foram eles os primeiros europeus a 

entrarem em contato com os trópicos e a descreverem suas enfermidades, isto devido às 

explorações marítimas durante os séculos XV e XVI, como lembrou o parasitologista 

Carlos França em 1925:  

 

A contribuição portuguesa para o avanço da medicina tropical remonta ao 

século XVI e foi realmente importante. A acentuada indiferença que temos tido 

em valorizar o nosso esfôrço nas colónias e a má vontade dalguns estrangeiros 

é que têm deixado na sombra o lugar honroso que devemos ocupar na História 

da Medicina Tropical. (França, 1925: 85) 
 

 

Os contributos quinhentistas tornaram-se os mitos de origem da medicina tropical 

portuguesa, dentre eles sobressaíam as figuras de Garcia de Orta, (1501-1568) cristão-

novo estabelecido em Goa e considerado o primeiro europeu a descrever as plantas 

medicinais do Oriente e o mal gangético do cólera, (Boxer, 1963) e Gabriel Soares de 

Sousa (1540-1591), que, em 1587, escreveu sobre alguns dos males identificados no 

Brasil, como a pulga penetrante, a miíase e o maculo. (Pina, 1958) Porém, os tempos eram 

outros. A medicina tropical, nos primórdios do século XX, estava fundamentada nos 

preceitos da medicina experimental: a defesa da especialização e do ensino prático, a 
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preeminência do laboratório e a oposição à medicina de base anatomoclínica. (Ferreira, 

1993) Realidade muito distante da medicina erudita do Portugal Renascentista, bastante 

influenciada pelos textos antigos de Hipócrates, Galeno, Aristóteles, Avicena e Averroes 

e pelos conhecimentos oriundos da astrologia, pois acreditava-se que os corpos celestes 

exerciam influência sobre os homens e deveriam ser considerados nos prognósticos e nos 

tratamentos preconizados, dentre eles as sangrias e as purgações. (Bellini, 2016) 

Contudo, a estratégia para enfatizar o pioneirismo português no terreno das 

doenças tropicais procurava conferir a Portugal uma tradição secular em suas relações 

com os trópicos, o que, por sua vez, reforçava o argumento da longevidade de sua 

experiência colonial. Assim, o mito de origem da medicina tropical portuguesa 

caminhava de mãos dadas com a defesa de seus “direitos históricos” sobre o continente 

africano. Aliás, tais narrativas não foram apenas tecidas por Carlos França, mas também 

por outros vultos da medicina tropical portuguesa, como João Fraga de Azevedo, e 

relacionaram-se com o que Hobsbawn (2008) chamou de tradição inventada, tendo seu 

recurso à História como fonte legitimadora de suas ações, através da busca de um elo com 

um passado apropriado.   

A associação entre o combate das doenças tropicais e a viabilidade nacional, que 

Carlos Chagas sublinhava como um traço definidor da especificidade brasileira, em 

contraponto à experiência europeia em África, não me parece de todo modo ausente no 

discurso proferido por médicos e intelectuais portugueses. Porém, com outros moldes. 

Enquanto no Brasil a promessa da viabilidade do país poderia ser alcançada pela 

regeneração do brasileiro, livre das doenças e apto para a faina no campo; em Portugal, o 

futuro de um país pequeno e pobre parecia incerto sem o domínio colonial. Todavia, o 

controle das doenças que incidiam nos territórios ultramarinos era um elemento 

importante para a manutenção desses espaços que, por sua vez, seriam vitais para a 

existência de um Estado Nacional viável e soberano em Portugal. Foi com esse raciocínio 

que Miguel Bombarda (1851-1910), então diretor do Hospital de Alienados de Rilhafoles, 

defendeu a criação de uma escola de medicina tropical em Lisboa, em 1901:  

 

Estes factos, e quando mais se poderia accrescentar da acção d’estas modernas 

escolas, deveriam ser lição para nós, cuja funcção colonizadora é tão essencial 

á nossa existencia de nação livre e feliz e que estamos colonizando á custa de 

um sacrifício de vidas inteiramente inutil. Se nesta terra existe amor ás cousas 

coloniaes pelo que ellas representam para os interesses do país, impõe-se a 

criação de uma escola organizada á maneira d’aquellas que apontámos da 

Inglaterra. (Bombarda, 1901: 336 – grifo meu)  
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A colonização de territórios em outros continentes era apresentada como uma 

vertente incontornável na trajetória portuguesa, como frisou o escritor António Pedro 

Muralha, com fortes tintas nacionalistas, em 1926:  

 

Não fômos apenas grandes navegadores, fômos e continuamos sendo, por 

excelência, a raça de colonizadores, levando aos povos selvagens, uma 

civilização que nos enobrece.” (Muralha, 1926: 147)  

 

No entanto, para que essa colonização sobre “povos selvagens” e/ou “tutelados” 

pudesse vingar, a participação dos médicos era fundamental, como enfatizou Firmino 

Sant’Ana:  

 

A assistência médica ao indígena, constitue, para os povos civilizadores, não 

só uma das principais responsabilidades que estes assumem como mentores 

das raças inferiores, mas também um dos meios auxiliares mais fructíferos de 

infiltração, aquisição de prestígio e garantia de predomínio sobre os seus 

tutelados. (Sant’Ana, 1923: 73)  
 

 

Desta forma, para o caso português, a luta contra as doenças nas colônias tinha a 

sua relevância a fim de garantir o controle de Lisboa sobre extensos territórios tropicais, 

alimentar a crença em torno da vocação colonizadora que caberia a Portugal e manter um 

certo prestígio científico do país frente às demais nações europeias. Portanto, no limite 

do argumento, a viabilidade nacional portuguesa, então atrelada à experiência colonial, 

também passava, pelo menos indiretamente, pela assistência médica nos territórios 

coloniais e pelo combate das doenças que incidiam naqueles espaços. 
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Considerações finais 

 

Acerca da história das relações luso-brasileiras durante o século XX, algumas 

lentes foram privilegiadas como o intercâmbio cultural-literário, as relações bilaterais 

entre os Estados soberanos e o fenômeno e/imigratório português para o Brasil, com seus 

múltiplos efeitos tanto lá quanto cá. No entanto, o contato médico-científico entre as duas 

nações ainda constitui um terreno pouco desbravado pelos historiadores.  

Desse modo, procurei através deste estudo preencher parte dessa lacuna, tendo 

como fio condutor as contribuições de brasileiros e portugueses para as tripanossomíases 

humanas: a doença do sono e a doença de Chagas. Duas enfermidades absolutamente 

distintas em termos sintomatológicos, profiláticos e epidemiológicos. Porém, 

aproximadas pelo saber científico elaborado nos primórdios do século XX que atribuiu 

às duas doenças a etiologia tripanossômica.  

Em Portugal, o conhecimento em relação à disseminação da doença do sono nos 

territórios coloniais e as estratégias adotadas para o extermínio das glossinas – com 

desdobramentos ambientais, econômicos e sociais – significaram importantes meios para 

a legitimação da autoridade dos médicos diplomados na metrópole sobre as populações 

locais e para a afirmação colonial portuguesa em África, um continente imerso em 

disputas imperialistas.  

No Brasil, a doença de Chagas forçou o olhar dos médicos para os rincões do país 

em busca de doentes e dos insetos transmissores do Trypanosoma cruzi, despertou 

embates científicos e alimentou discursos nacionalistas, mas também revelou os receios 

regionalistas contra intervenções externas, particularmente no caso paulista.   

Embora seus países não figurassem entre os mais prestigiados centros mundiais 

de produção do conhecimento científico, brasileiros e portugueses, especialmente os 

nomes de Carlos Chagas e Ayres Kopke, alcançaram visibilidade internacional na 

temática das tripanossomíases humanas, como atestaram diversos estudos 

historiográficos (Benchimol, Teixeira, 1993; Stepan, 2001; Amaral, 2008; Gachelin, 

Opinel, 2009; Kropf, 2009a; Castro, 2013a). Em diálogo com esses trabalhos formulei 

algumas indagações que nortearam os rumos dessa tese: As contribuições lusitanas sobre 

a doença do sono reverberaram no Brasil mesmo diante da produção científica dos demais 

países europeus? A descoberta da doença de Chagas ganhou algum eco em Portugal? 

Seria possível afirmar que tais repercussões estimularam as relações médico-científicas 

luso-brasileiras?  
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A retórica da fraternidade mediou o discurso em prol da amizade entre Brasil e 

Portugal, alimentada por estreitos laços histórico-culturais, mas não alterou a tímida 

interação médico-científica luso-brasileira verificada no início do século XX. A despeito 

da boa vontade de seus proponentes, a ideia de um congresso médico conjunto esmoreceu 

e não se concretizou como era esperada. Assim, o contato presencial entre os médicos 

brasileiros e portugueses ocorreu, essencialmente, através de visitas individuais e 

declarações de boa acolhida por parte dos anfitriões. A estadia de Carlos Chagas em 

Lisboa, em 1924, foi uma prova disso.  

Relativamente à medicina tropical, encontros e desencontros permearam as 

trajetórias assumidas por brasileiros e portugueses. No âmbito dos desencontros, pode-se 

destacar os caminhos díspares percorridos na institucionalização da medicina tropical nos 

dois países, consubstanciada na Escola de Medicina Tropical de Lisboa, em Portugal, e 

nos Institutos Oswaldo Cruz e Butantan, no Brasil. Os significados atribuídos às doenças 

tropicais também apresentaram diferenças tanto lá quanto cá: no Brasil oscilaram da 

recusa no uso indiscriminado do termo aos deveres patrióticos e humanitários no combate 

a essas doenças. Em Portugal, os discursos incidiram sobre a expertise secular lusitana 

nesse terreno proporcionada pela longeva experiência ultramarina.  

Em contrapartida, a consulta às fontes evidenciou certas similitudes entre as 

colônias africanas e as regiões recônditas no Brasil, áreas geográficas que, embora 

distantes entre si, foram associados ao atraso civilizacional, à barbárie e à proliferação de 

endemias. Por outro lado, quer os médicos diplomados na metrópole portuguesa, quer os 

médicos formados nas grandes cidades brasileiras julgavam-se como os fiadores da 

ciência e os agentes da civilização em lugares indômitos.  

Entre esses encontros e desencontros emergiram as tripanossomíases humanas. Os 

contributos de portugueses e brasileiros ecoaram mutualmente? A doença do sono, apesar 

de não ser endêmica no Brasil, atraiu o interesse dos pesquisadores do Instituto Oswaldo 

Cruz, tanto que Carlos Chagas procurou acompanhar os conhecimentos sobre a 

tripanossomíase africana e os comparou com os resultados produzidos no Brasil, 

especialmente na questão do reservatório silvestre que parecia agregar valor à descoberta 

brasileira. Do outro lado do Atlântico, os portugueses mostraram algum interesse pela 

doença de Chagas, muitas vezes posta à sombra da doença do sono, embora seus 

territórios estivessem longe dos focos dos insetos transmissores do Trypanosoma cruzi. 

A ausência de triatomíneos em Portugal e suas possessões ultramarinas, bem como 

de glossinas no Brasil, afastou a possibilidade de propagação, pela via vetorial, da doença 
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de Chagas nos territórios administrados a partir de Lisboa e da disseminação da doença 

do sono em terras brasílicas, o que limitou a dimensão da ressonância mútua entre os dois 

países. Por outro lado, o intenso fluxo emigratório lusitano e a presença de sua numerosa 

colônia no Brasil reforçaram os laços entre as duas nações atlânticas.  

As maiores cidades brasileiras concentravam centenas de milhares de imigrantes 

lusitanos e esses não apenas representaram um mercado fiel às exportações portuguesas 

como também engrossaram o público interessado nas notícias vindas de sua terra natal. 

Além disso, como foi demonstrado, jornalistas portugueses mantinham sólida presença 

nas redações dos jornais brasileiros. Esses aspectos influíram sobre a quantidade de 

notícias relacionadas a Portugal e seus domínios coloniais veiculadas pelos jornais no 

Brasil, o que abriu espaço para a divulgação de informes sobre o envio de missões 

científicas à África, entre as quais ganhou destaque a missão comandada por Annibal 

Bettencourt em 1901, e a incidência da doença do sono em Angola e na Ilha do Príncipe. 

Aliás, o extermínio das glossinas nessa colônia administrada pelos portugueses, 

justamente os antigos colonizadores do Brasil, chegou a ser recordado e louvado como 

um exemplo para cobrar as autoridades brasileiras de seus deveres no combate às 

endemias que atingiam o meio rural do país.   

Paralelamente, os deslocamentos populacionais transatlânticos também 

conferiram certa legitimidade aos receios manifestados por algumas vozes em Portugal 

quanto ao risco de “importação” da doença de Chagas através dos emigrantes retornados.  

Por fim, pode-se concluir que as ressonâncias mútuas das contribuições brasileiras 

e portuguesas no terreno das tripanossomíases humanas não alteraram substancialmente 

o quadro dos contatos médico-científicos luso-brasileiros. Todavia, parte desses 

contributos cruzou fronteiras, atravessou um oceano, e foi apropriada em discursos 

tecidos nas duas sociedades receptoras aqui estudadas. A apropriação desses 

conhecimentos, contudo, não se deu de forma “natural”, mas refletiu anseios e realidades 

vivenciadas pelas sociedades que os acolheram.  
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