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Excelência nas
ciências biomédicas
e na saúde pública

CONTRIBUIÇÕES À CIÊNCIA E À SAÚDE

O
Brasil nunca chegou tão perto de ganhar o
Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do que
em 1921, quando Carlos Chagas recebia

uma de suas quatro indicações. Ele foi o primeiro e
único cientista em toda a História a identificar todo o
ciclo de uma doença (que hoje leva seu nome). Um
feito considerado grandioso, mas que não está
sozinho na Fiocruz. Estudos nas áreas de leishmaniose,
Aids, dengue, vacinas, o pensamento da reforma
sanitária e as teses e ações que colocaram o
aleitamento materno com um bem inalienável para
mãe e bebê também foram consagrados e se
sustentam até os dias atuais como referências na área
da saúde e de ciência. São fragmentos de uma rica
trajetória de contribuições da Fiocruz a serviço da vida.
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ouve muita euforia entre a co-
munidade científica quando
Carlos Chagas anunciou sua
descoberta em 1909. Em um
feito considerado único na

história da ciência, ele apresentava, de uma
só vez, um novo parasita, um inseto que o
transmitia para diferentes vertebrados e
os sintomas associados a essa infecção em
humanos. Estava assim “inventada” – pa-
lavras do próprio Chagas – a tripanosso-
míase americana, mais tarde batizada por
Miguel Couto como doença de Chagas.
Apesar da boa recepção, existiu também
um grupo de descontentes que desde o
início se manifestou. As controvérsias ge-
radas nessa época podem ter sido o prin-
cipal motivo que levou Chagas (e o Brasil)
a não receber o Prêmio Nobel de Medicina
e Fisiologia em 1921, ano em que não
houve laureado, apesar de o brasileiro ter
sido indicado.

No início do século 20, a construção
da Estrada de Ferro Central do Brasil, que
ligaria o país de norte a sul, estava parali-
sada no vilarejo mineiro de Lassance, a
80 Km de Pirapora, em plena bacia do
São Francisco, por conta de problemas de
saúde dos operários. Muitos deles, deso-
bedecendo a recomendação  de tomar
quinino, haviam sido pegos pela malária.

Enviado ao local para combater a
doença, Chagas encontrou uma popu-
lação que dava sinais de insuficiência car-
díaca e sofria morte súbita e inexplicável
com freqüência. Soube, também, pelo
engenheiro responsável pelas obras na
estrada, da existência de insetos (perce-
vejos) sugadores de sangue que saíam à
noite para se alimentar, alojando-se prin-
cipalmente no rosto das pessoas. Daí
eles serem chamados popularmente de
barbeiros.

Chagas levou os insetos a seu labo-
ratório (parte de seu quarto que ficava
em um vagão de trem) e, ao examinar o
tubo digestivo, encontrou um novo
tripanossomo, diferente dos que já havia
estudado. Restava saber se esse protozo-
ário era capaz de infectar mamíferos e,
conseqüentemente, ser responsável pelo
quadro clínico encontrado em Lassance.

A saída foi enviar um certo número
de barbeiros para que fossem analisados
em Manguinhos, onde havia a criação de
sagüis, animais considerados ideais para
essa experiência. Chagas passou a Oswal-
do Cruz a recomendação de infectar
sagüis com o material retirado do tubo
digestivo dos percevejos. Dias depois,
Cruz informava a Chagas por telegrama
que um dos sagüis adoecera e pedia a

H
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Acima: Carlos Chagas
atendendo a um dos
primeiros casos
diagnosticados de doença
de Chagas. Ao lado: jornais
noticiam defesa de Carlos
Chagas na Academia Nacional
de Medicina. Embaixo:
pesquisadores em frente à
estação da Central do Brasil
em Lassance. Na foto maior:
Carlos Chagas (ao centro) no
rio Negro, em São Gabriel
(AM), em 1913
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volta imediata do cientista para o Rio de
Janeiro. O tripanossoma que havia cau-
sado a doença no sagüi foi batizado por
Chagas de Trypanosoma cruzi em home-
nagem a Oswaldo Cruz.

De volta a Lassance, o médico  verifi-
cou o protozoário em cães, gatos e tatus.
Até que em 14 de fevereiro de 1909, ele
recebeu uma garotinha de dois anos que
apresentava febre alta e um edema duro
no rosto. Ao examinar o sangue da meni-
na (Berenice) o pesquisador da Fiocruz en-
contra o T. cruzi. Era o primeiro caso da
moléstia comprovada em humanos.

Chagas havia feito o caminho inver-
so ao usual. Enquanto outros pesquisa-
dores reconheciam a doença antes de
identificar o agente causador e seu vetor,
Chagas começou pelo inseto. E o fez em
uma época em que a medicina tropical
estava no auge. O pesquisador partici-
pou de diversas solenidades e recebeu
vários prêmios por conta de suas desco-

bertas. O mais importante foi o Schau-
dinn, em 1912, que era conferido a cada
quatro anos à mais significativa contri-
buição na área de protozoologia pelo Ins-
tituto de Doenças Tropicais de Hambur-
go. Nessa ocasião, Chagas disputou com
alguns notáveis, como Elie Metchnikoff
(Nobel em 1908), Paul Ehrlich (Nobel em
1908), Charles Louis Laveran (Nobel em
1907) e Charles Jules Henri Nicolle (Nobel
em 1928).

Com esse currículo, seria natural a
nomeação do cientista como candidato
ao prêmio mais importante da medicina.
O Instituto Karolinska, da Suécia, respon-
sável pelo Nobel, confirma duas nomea-
ções oficiais de Carlos Chagas. A primei-
ra em 1913, por Pirajá da Silva, e a
segunda em 1921, por H. Gouvêa. Além
dessas, o então secretário da Comissão
Nobel para Fisiologia e Medicina, Nils
Ringertz, em carta enviada em 1998 para
a pesquisadora da Universidade de São

Paulo (USP) Marília Coutinho, menciona
outras duas nomeações, que não foram
contempladas por terem sido feitas fora
do procedimento padrão.

Não há registros sobre a forma de
avaliação da candidatura de Chagas em
1913. Sobre 1921, Ringertz informou que
o examinador foi Gunnar Hedén, que pro-
vavelmente fez um relatório oral. Nesse
ano, a comissão não concedeu o prêmio
a Chagas e não houve laureado no Nobel
de Fisiologia e Medicina. Muito se espe-
cula sobre o fato. O historiador argenti-
no Jobino Pedro Sierra Iglesias, em um
livro publicado pela Universidad Nacio-
nal de Jujuy, afirma que o instituto sueco
se dirigiu a organismos científicos brasi-
leiros pedindo informações sobre a per-
sonalidade e obra de Chagas, mas alguns
de seus compatriotas (inclusive não mé-
dicos) o desaconselharam.

Embora considere coerente a afirma-
ção do argentino, o pesquisador João
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Carlos Pinto Dias, do Centro de Pesquisa
Renné Rachou (CPqRR), unidade da Fio-
cruz em Minas Gerais, diz não haver na
Fiocruz ou com a família de Chagas ne-
nhum documento que comprove o caso.

De fato, Chagas acumulou muitos
desafetos ao longo de sua vida. Um deles
era Henrique Aragão, que perdeu para
Chagas a disputa pela chefia de serviço
em Manguinhos em 1910. Em 1917,
Figueiredo Vasconcelos substituía Oswal-
do Cruz, então doente, na direção do Ins-
tituto Soroterápico Federal. Com a morte
do diretor, Chagas foi imediatamente
nomeado para o cargo e Vasconcelos ja-
mais o perdoou.

Um ano antes, durante o Congresso
Pan-americano de Medicina na Argenti-
na, o pesquisador alemão R. Krause con-
testou a descoberta de Chagas dizendo
não ter encontrado na Argentina casos
humanos da doença. Chagas explicou que
naquela região os insetos ainda não es-

tariam adaptados ao homem e, ao visitar
o laboratório de Krause, encontrou ma-
teriais com a identificação de Manguinhos
(mas não se lembrava de tê-los enviado
para o pesquisador).

Em 1920, quando o Departamento
de Saúde Pública foi criado, Afrânio Pei-
xoto tinha a pretensão de dirigi-lo, mas
Chagas foi nomeado. Peixoto, que pas-
sou a ser o pior inimigo de Chagas, che-
gou a afirmar que a doença de Chagas
não era consistente, que ela não tinha
relevância epidemiológica e que Chagas
não seria seu real descobridor, mas sim
Oswaldo Cruz. Chagas solicitou a forma-
ção de uma comissão para julgar o méri-
to das acusações. Embora a comissão te-
nha concluído favoravelmente a Chagas,
é muito provável que este e outros atritos
tenham abalado, na época, os méritos de
suas descobertas.

Se a pesquisa em doença de Chagas
atraía atenção sobre o trabalho de Man-

guinhos, em outra enfermidade não foi
diferente. Em 1911, Gaspar Vianna se
tornou conhecido por descrever uma nova
espécie do gênero Leishmania, a Leish-
mania braziliensis, e por descobrir, no ano
seguinte, a cura da leishmaniose tegu-
mentar. Ele já era considerado promissor
quando chegou na Fiocruz em 1909, aos
24 anos. Logo de início, passou a se inte-
ressar pelo  recém-descoberto T. cruzi. Foi
ele que identificou que as células palco
da evolução do protozoário eram princi-
palmente as do miocárdio, dos músculos
estriados e do sistema nervoso.

Ao analisar a forma de multiplicação
do parasito, Vianna notou que ela ocor-
ria de modo semelhante ao observado em
protozoários do gênero Leishmania. Nes-
sa época, a leishmaniose tegumentar era
uma doença importante, acometia milha-
res de trabalhadores da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil e era conhecida como
úlcera de Bauru. Em 1909, pesquisado-

Células de mosquito infectadas pelo vírus do dengue (fotos de Monika Barth,
extraídas do livro Atlas of dengue viruses - Morphology and morphogenesis)
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res em São Paulo (trabalhando de forma
simultânea) conseguiram verificar que a
doença era causada por uma Leishmania,
que julgaram tratar-se da mesma espécie
verificada no Velho Mundo.

Ao estudar a moléstia, em 1911, Vi-
anna constatou que se tratava de uma
nova espécie do protozoário, batizada por
ele de Leishmania braziliensis (com z, pois
tal era a grafia do nome do país na épo-
ca). Vianna estava certo: aquela era uma
nova espécie do parasito. Mas a justifica-
tiva usada por ele estava equivocada. O
médico percebeu um filamento vermelho
brilhante que se dirigia até a membrana
da célula e que nunca havia sido observa-
do antes e julgou se tratar de uma nova
espécie. Na verdade, outras leishmânias
também têm esse filamento (o rizonema),
ele só não havia sido descrito.

No ano seguinte, ele propôs a utili-
zação de tártaro emético (quimicamente
um antimonial pentavalente) no trata-
mento da leishmaniose tegumentar. Em-

Processo de produção da
vacina contra a febre amarela
nas décadas de 1930 e 1940
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bora fosse conhecida a ação do antimônio
em certas tripanossomíases do Velho
Mundo, o tártaro emético estava proscri-
to das farmacopéias devido aos inúme-
ros acidentes a ele atribuídos. Vianna tes-
tou a droga diluída em soro fisiológico e
administrada por via intravenosa. Estava
descoberta a cura da doença. Com isso,
abria-se caminho para a utilização dos
sais de antimônio na terapêutica de vári-
as outras moléstias, tratamento aplicado
até os dias atuais.

Embora fosse encontrada a cura de
algumas doenças, outras enfermidades
permaneciam e era importante atacar em
sua prevenção. No século 20, a saúde pú-
blica brasileira venceu sua luta contra a
febre amarela urbana, transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti. O último relato
da doença no Brasil ocorreu no Acre em
1942. No entanto, a febre amarela silves-
tre não é erradicável, porque tem uma cir-
culação natural entre primatas das flo-
restas tropicais. A saída era desenvolver
uma vacina para a doença.

Uma importante aliada do Brasil
nessa empreitada foi a Fundação Rocke-
feller, instituição norte-americana que
desenvolvia ações em educação e saú-
de na América Latina desde 1913. Em
1937, a instituição criou um laborató-
rio produtor da vacina contra a febre
amarela em Manguinhos, que na época
já tinha tradição em vacinação. Mais do
que incorporar a tecnologia, os cientis-
tas da Fiocruz conseguiram aperfeiçoá-
la. Hoje a técnica criada em Manguinhos
se tornou uma norma mundial para fa-
bricação da vacina.

Os pesquisadores da Fundação
Rockefeller trouxeram para o Rio de Ja-
neiro o vírus vivo atenuado para a produ-
ção da vacina. A técnica se baseava em
um esquema trabalhoso, no qual eram
criadas amostras de vírus a partir daquele
trazido dos Estados Unidos. Essas novas
cepas serviam para a produção de outros
lotes de vacina e também geravam outras
subamostras, usadas para produção de
outros lotes. Até chegar a um ponto em
que o vírus usado na produção de um
lote não tinha relação nenhuma com aque-
le trazido dos Estados Unidos, o que oca-
sionava uma diminuição na potência da
vacina e uma série de reações adversas.

Foi então que o pesquisador da Fio-
cruz Henrique Penna propôs uma nova
forma de produção da vacina, hoje
adotada mundialmente. Em 1942, ele de-
dicou parte de seu tempo à modificação
da técnica de preparação da vacina até
apresentar o sistema de lote semente. A

partir da amostra de vírus trazida dos Es-
tados Unidos eram produzidas ampolas
contendo os parasitos preservados e de
composição uniforme. Os lotes de vacina
seriam produzidos a partir dessas ampo-
las, eliminando-se as possíveis alterações
do vírus geradas a partir de sucessivas de-
rivações. Essa técnica é utilizada atual-
mente tanto para vacinas virais, como para
bacterianas.

Enquanto Biomanguinhos avançava
na produção de vacinas cada vez mais
aperfeiçoadas, como a de meningite A e
C (desde 1976) e de sarampo e poliomie-
lite (desde 1980), a Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) fervilhava com as
novas idéias originadas no movimento
social pela reforma sanitária. Esse movi-
mento, consolidado no início da década

de 70, lutava por mudanças na forma de
abordar a saúde, aproximando-a mais do
campo social. A idéia era de que saúde
estava inserida em uum conceito mais am-
plo, ligado centralmente à melhoria das
condições de vida da população.

Muitos personagens desses movi-
mentos, entre os quais Sergio Arouca
(que defendeu a tese O dilema preventi-
vista, considerada um dos marcos da nova
abordagem da saúde, em 1976), reco-
nheceram a Ensp como um espaço ideal
de atuação. Diversas instituições no Bra-
sil colocaram em prática algumas diretri-
zes da reforma sanitária entre 1974 e
1979. Foi nesse período que a Ensp se
incorporou a esse processo, dando trei-
namento a pessoas interessadas e execu-
tando projetos de saúde comunitária,
como a clínica da família e pesquisas com
a população.

Quando a ditadura chegou ao fim,
em 1985, os articuladores dessa mobili-
zação tinham propostas concretas a apre-
sentar. Baseados nas teorias defendidas
pela reforma sanitária (entre as quais de
que a sociedade deveria participar da for-
mulação de um novo modelo de saúde
para o Brasil), eles convocaram pela pri-
meira vez a população para uma Confe-
rência Nacional de Saúde (a 8a realizada

no país). Com a reunião de mais de
cinco mil pessoas nessa conferên-

cia, puderam apresentar a
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emenda popular que garante na Consti-
tuição que a saúde é um direito do cida-
dão e um dever do Estado. Coube a Ser-
gio Arouca a apresentação dessa emenda,
aprovada em 1988.

A vitória em 1988 acontece quando
a Fiocruz dava os primeiros passos na luta
contra duas doenças que emergiam com
grande alcance no país, a Aids e o den-
gue. O Departamento de Imunologia do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) começou a
atuar em pesquisas sobre Aids em 1982,
quando a equipe era chefiada por Ber-
nardo Galvão. O pesquisador voltara para
o Brasil em 1980, depois de alguns anos
de estudo em Genebra, com um projeto
de criação do departamento e um finan-
ciamento de US$ 1 milhão da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) para sua
implementação. Isso permitiu a aquisição
de equipamentos de grande porte, além
da capacitação de pessoal.

Em 1982, quando o IOC começou a
estudar a Aids, já se sabia que ela era
causada por vírus, provocava a falência
do sistema imunológico dos pacientes e
era transmitida por meio do sangue e do
contato sexual. Nesse mesmo ano, o Cen-
tro de Controle de Doenças (CDC), dos

Estados Unidos, batizou a doença de Aids
(sigla em inglês para Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) e, no ano
seguinte os pesquisadores Robert Gallo
e Luc Montagnier conseguiram isolar o
HIV, vírus causador da doença.

Por meio da transferência de tecno-
logia, foi possível instalar no Brasil a tria-
gem de HIV nos bancos de sangue da rede
estatal e o diagnóstico sorológico nos
laboratórios de saúde pública. A Fiocruz
teve um papel importante nesse sentin-
do, encabeçando todo o processo. O IOC
também realizou estudos sobre a preva-
lência da infecção, o controle de qualida-
de de kits de diagnóstico sorológico, a
resposta imunológica nos diferentes es-

tágios de infecção e o potencial
da interação dessa infecção com
as doenças tropicais endêmi-
cas no país.

Em 1987, um grupo de
cientistas da instituição con-

seguiu isolar o HIV pela pri-
meira vez na América Latina.

Com isso, a Fiocruz foi capacitada para in-
tegrar a Rede Internacional de Laboratóri-
os para o Isolamento e Caracterização do
HIV-1, coordenada pelo Programa Mundi-
al de Aids da Organização Mundial da Saú-
de (OMS). Isso possibilitou uma série de
estudos na área de caracterização do HIV,
que permitiu o maior conhecimento so-
bre os subtipos virais que circulam no país
e culminou na identificação de uma vari-
ante do subtipo B característica do Brasil
(o Bbr).

No caso do dengue, o país já tinha
vencido sua luta contra o mosquito Aedes
aegypti entre 1950 e 1960, quando foi
implantado o plano pan-americano de er-
radicação do inseto. No entanto, alguns
países da América, como os Estados Uni-
dos, algumas ilhas do Caribe e a Vene-
zuela, não se incorporaram a esse plano.
Quando o projeto deixou de ser priorida-

Aedes aegypti, principal
transmissor do dengue
e da febre amarela
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Tese de doutorado de Sergio Arouca,
um dos símbolos da Reforma Sanitária

de, o mosquito foi se reimplantando atra-
vés desses países. Cuba teve sua primeira
grande epidemia de dengue tipo 1 em
1977. Quatro anos depois, houve uma
nova epidemia no país (agora com o tipo
2), causando 158 mortes e os primeiros
casos de dengue hemorrágico das Amé-
ricas. No mesmo ano, houve um surto da
doença tipos 1 e 4 em Boa Vista (RR), que
foi facilmente controlado por se tratar de
uma cidade planejada e sem favelas.

Já era grande a quantidade de mos-
quitos no Rio de Janeiro em 1983. Três
anos depois, o Departamento de Virologia
do IOC fez o alerta: o vírus iria chegar. A
virologista Rita Nogueira, então chefe do
departamento, trouxe de fora os soros
necessários para identificação do vírus em
janeiro. Em fevereiro, eles equiparam o
laboratório. Em abril, a Secretaria Estadu-
al de Saúde do Rio de Janeiro anunciou
estar com problemas em Nova Iguaçu. O
IOC pediu amostras de 12 soros e conse-
guiu isolar o vírus do dengue em todas
elas. Era feriado de 21 de abril. O Minis-
tério da Saúde foi alertado sobre o pro-
blema. Mais de um milhão de pessoas
foram infectadas, com um caso fatal em
Niterói. Nesse ano, o vírus apareceu no
Recife e em Fortaleza, Alagoas e Salvador.
Toda a costa brasileira estava infectada.

Quatro anos depois, exatamente
como ocorrera em Cuba, houve o primei-
ro caso de dengue tipo 2 no Brasil. A epi-
demia não chegou a atingir o mesmo ní-
vel de calamidade observado em Cuba,
embora se tratasse da mesma amostra de
vírus. Mas os casos mais graves da doen-
ça ainda estavam para ocorrer.

No início de 2001, um grupo de pes-
quisadores coordenados pelo virologista
Hermann Schatzmayr isolou o dengue
tipo 3. Na época, houve um certo ceticismo
por parte do Ministério da Saúde porque
não surgiram casos novos logo depois.
Mas, pouco a pouco, os casos foram fi-
cando mais freqüentes na região de Nova
Iguaçu. O vírus causou a morte de 91
pessoas em 2002. A saúde pública não
estava preparada para fazer o atendimen-
to imediato.

Enquanto essas lutas aconteciam, a
Fiocruz chamava a responsabilidade para
outro grande enfrentamento. No fim dos
anos 70, a mortalidade infantil atingia ín-
dices altíssimos. Era preciso agir. Os ban-
cos de leite humano eram os elementos
estratégicos para reverter esse quadro. Em

Laboratório de Biomanguinhos,
um dos principais produtores

mundiais de vacina
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Acima, coleta de leite. Na foto maior,
a estátua que é o símbolo do IFF

1985, o Instituto Fernandes Figueira (IFF)
da Fiocruz, juntamente com o Programa
Nacional de Incentivo ao Aleitamento
Materno (PNIAM) do Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição (Inan), autarquia
vinculada ao Ministério da Saúde, enca-
beçou um projeto ousado que visava a
ampliação quantitativa e qualitativa dos
bancos de leite em todo o país.

Na época, existiam apenas oito ban-
cos de leite no Brasil. Uma das grandes
dificuldades era o alto custo de implan-
tação dos mesmos. A equipe da Fiocruz
desenvolveu e adaptou tecnologias, di-
minuiu custos e ampliou a atuação dos
bancos, tornando-os mais voltados para
a promoção do aleitamento materno do
que para a coleta de leite. Nesse período,
o IFF também tinha um papel importante
dando consultorias sobre a construção
das plantas físicas e formando pessoal
para atuar nos bancos.

Surgiram bancos de leite em Pernam-
buco, no Ceará, no Maranhão. No país
inteiro proliferavam iniciativas de cria-
ção desses bancos. Em 1987, o projeto
já estava consolidado e o Inan delegou à
Fiocruz a função de referência nacional,
incumbindo-a de criar referências em
cada estado.

Em 1992, existiam mais de 100 ban-
cos de leite no país e a necessidade agora
era de fazer um planejamento estratégi-
co conjunto, definindo metas e priorida-
des. Foram realizadas as primeiras reuni-
ões nacionais de representantes de
bancos de leite humano, que mais tarde
se transformariam em congressos perió-
dicos. Essa articulação ganhou caráter de
rede, hoje sendo conhecida como Rede
Nacional de Bancos de Leite Humano. O
reconhecimento desse trabalho veio em
2001, com o Prêmio Sasakawa de Saúde,
oferecido pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), por ser a iniciativa que mais
contribuiu para a redução da mortalida-
de infantil no mundo.

Tantos outros exemplos do trabalho
feito na Fiocruz poderiam ser citados. A
primeira patente de Manguinhos, conce-
dida em 1908, pela descoberta da vacina
contra a peste da manqueira por Alcides
Godoy; a identificação do inseto respon-
sável pela broca do café; o aperfeiçoa-
mento da fórmula do sulfato ferroso; o
controle de vetores; os estudos acerca do
fenômeno da violência. Sobre uma foto
do Castelo Mourisco, Oswaldo Cruz es-
creveu: “um sonho quase realizado”. As
palavras assumem hoje um tom emble-
mático. Enquanto a saúde puder ser me-
lhorada, a Fiocruz não dará seu trabalho
por concluído.




