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Resumo 
 
A Associação Médica de Goiás emerge em 1951 como uma estratégia política da classe médica 
goiana e viabiliza pesquisas sobre a doença de chagas que ganha a partir da década de 1940 novas 
formas de investigação. O retorno à medicina clínica amalgamada a investigações epidemiológicas 
exige o estabelecimento de novas instituições que permitam o intercâmbio entre os estudos das 
endemias rurais in loco e os laboratórios dos grandes centros médicos que supriam a escassez de 
recursos tecnológicos no sertão. 
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1. Uma abordagem historiográfica sobre a medicalização da sociedade goiana: a 
doença como objeto de investigação histórica 

 
Na última comemoração da Independência do Brasil algo de novo aconteceu, 

manifestações tradicionais como os desfiles militares foram cancelados sob o argumento de 
evitar aglomerações. Aglomerações não são recomendáveis num contexto de emergência de 
uma nova enfermidade, e, carregada de muito mistério tanto para os médicos quanto para a 
população, que apesar das incertezas tenta seguir as recomendações do sistema de saúde 
pública para não estimular a propagação do vírus batizado de H1N1, popularmente 
conhecido por “Gripe Suína”. 

O que importa neste problema médico-social que acomete atualmente nossa 
sociedade é percebermos como o surgimento de novas enfermidades altera os 
comportamentos sociais e mobiliza a sociedade científica em torno de novos problemas. 

Por isso, a saúde, as doenças e os mecanismos de intervenção médica são questões 
que preocupam os historiadores. Na historiografia goiana, o tema é recorrente 
principalmente quando as discussões enfocam a transferência da capital durante a década de 
1930.  

Na coletânea produzida por Lena Castello Branco - Saúde e doença em Goiás: a 
medicina possível, o texto de Itami Campos - Serviço de higiene, origem da saúde pública 
em Goiás – chama a atenção para o processo de medicalização da sociedade goiana. Elenca 
a atuação de dois governadores médicos como fundamentais: Brasil Caiado (1925-1930) e 
Pedro Ludovico Teixeira (1930-1945). Para Itami, a ascensão de médicos ao governo 
estadual determinou a trajetória de intervenção do saber médico em Goiás. Para o autor, em 
Goiás a medicalização toma impulso na década de 1930 devido à emergência de médicos 
governadores que determinaram o processo de institucionalização da saúde pública goiana 
e da conseqüente e progressiva intervenção do saber médico no estado, que teria se iniciado 
com a criação dos primeiros hospitais e se consolidado com a ascensão dos médicos-
políticos. 
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Itami Campos trata a medicalização da sociedade goiana a partir de uma trajetória 
continuista e acumulativa do saber médico, um processo que parece caminhar 
inevitavelmente em direção à consolidação de médicos no Estado.  

 
“Transformações radicais aconteceram na medicina ao longo 

dos séculos XVIII e XIX, no seu conteúdo e na sua forma de intervenção. 
Toda essa transformação é resultado de um longo processo no qual a 
acumulação de conhecimento e consequente intervenção ocorrem 
simultaneamente.” (CAMPOS Itami. Serviço de higiene, origem da 
saúde pública em Goiás, In: Saúde e doença em Goiás, a medicina 
possível, 1999, p. 223) 

 
Essa historiografia se pauta no pressuposto de que em consequência do 

conhecimento gradual que os médicos adquiriram sobre as doenças que acometiam a 
sociedade, num contexto político determinado pela medicina social, cujo saber médico é 
requisitado pelo Estado dado as necessidades de saneamento urbano e social, estes 
ascenderam a cargos da administração do Estado. Situação que explica, segundo Itami e 
Lena Castelo Branco, a transferência da capital do estado de Goiás, tendo como principal 
argumento legitimador o ideal de salubridade. 

 
“Desde a segunda metade do século XIX, com os progressos 

da Bacteriologia, da parasitologia, da epidemiologia e de outros ramos da 
ciência, surgira o planejamento urbano, grandemente influenciado pela 
medicina sanitária. Ao decidir-se pela edificação de uma cidade moderna, 
o interventor federal Pedro Ludovico Teixeira – que era médico – 
pretendia que a nova capital privilegiasse a saúde”.(FREITAS, Lena C.B. 
Goiânia: locus privilegiado da saúde, In: Saúde e doença em Goiás, a 
medicina possível, 1999, p. 239). 

 
É esse tipo de abordagem que François Delaporte em Doença de Chagas: história 

de uma calamidade continental, chama a atenção para a naturalização dos objetos que são 
determinados aprioristicamente e colocados no centro das investigações. Investigações que 
consideram a história da medicina como um processo linear e contínuo que se perdem no 
tempo durante a busca incessante por precursores.  

Com base nisso, parto do pressuposto de que ao definir a existência de doenças, a 
escassez e ineficácia de políticas de saúde, ou, a existência de médicos no centro do poder 
político como pré-condições que determinam a forma como ocorre o processo de 
medicalização em Goiás, os autores ignoram a historicidade do que “fazem os homens para 
falar das coisas” que não está dada, um construtivismo que apenas justapõe fatores sócio-
culturais, políticos e epistemológicos. (Delaporte, 2003). 

Outro problema da abordagem dessa historiografia sobre a medicalização da 
sociedade goiana é pensar o poder de intervenção do saber médico sempre de maneira 
vinculada ao poder do Estado. O que significa tratar o poder como coisa e não como prática 
social, como assegura Michel Foucault. O que enfatizo de forma crítica é a abordagem 
dessa historiografia que trata a viabilidade das intervenções do saber médico a partir de 
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uma perspectiva da ciência política que considera o Estado como lócus prioritário e 
proprietário do poder. 

Assim, essa historiografia coisifica a noção de poder entendido como imanente ao 
Estado, insiste na idéia do “saber médico a serviço do poder” (Chaul, 2002: 189). De 
acordo com Delaporte (2003), corremos o risco de desviar as atenções do objeto da história 
que é a historicidade nunca dada a priori. No lugar da historicidade, Nasr F. Chaul (2002) 
em Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade, 
reafirma o que aparece naturalizado por Itami Campos: as políticas de intervenção no 
âmbito da saúde aconteceram pela atuação do Estado quando administrados por médicos. 

Acredito ser relevante a reflexão acerca dessa perspectiva principalmente no que 
tange à explicação determinista de que a intervenção médica em Goiás ocorreu, ora pela 
existência de médicos-políticos, ora pela situação deplorável da saúde no estado de Goiás. 

 Roberto Machado ao introduzir Microfísica do poder, afirma que Foucault não 
propõe uma teoria do poder justamente por desconsiderar a existência de uma natureza ou 
essência. Para Foucault, o poder é uma prática social e, portanto construído historicamente, 
uma vez que possui formas díspares e heterogêneas em constante transformação.  

 
“Não existe em Foucault uma teoria geral do poder. O que 

significa dizer que suas análises não consideram o poder como uma 
realidade que possua uma natureza, uma essência que ele procuraria 
definir por suas características universais. Não existe algo unitário e 
global chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, 
em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa; 
é uma prática social e, como tal, constituída 
historicamente”.(MACHADO, Roberto. Por uma genealogia do poder. 
In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder, ed. Graal, 1979, p. 10). 

 
Itami Campos apresenta o Estado como aparelho central e exclusivo de poder, que 

utiliza de forma racionalizada o saber médico para intervir na sociedade, e o médico por sua 
vez, aparece conformado com tal situação e influência que lhe fora dispensada e de certa 
forma garantida. 

Ora, a medicina e seus técnicos não necessariamente estão em uma constante 
interação pacífica com essa forma específica de poder que os levaria conseqüentemente a 
algum tipo de consolidação hegemônica. É relevante ressaltar que independentemente se 
ligado ao poder do Estado ou não, o saber-poder médico - visto como prática social - 
articula-se como um poder local, de maneira específica e se circunscreve em uma 
determinada área de atuação.  

Diante do exposto, acredito na relevância de pesquisas que problematizem os 
processos de intervenção médica em Goiás sem tomar dados de forma apriorística. Assim, 
ir ao arquivo, embeber-se de documentações é um caminho para (re)conhecermos a 
historicidade do acontecimento.  

Numa tentativa experimental, analiso neste artigo dois textos extraídos da Revista 
Goiana de Medicina. Parto especificamente de uma análise dos seus conteúdos para pensar 
as condições que possibilitaram a emergência da Associação Médica de Goiás em 1951.  
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2. Quando o erro torna-se a mola motriz da ciência: apontamentos sobre a descoberta 
da doença de Chagas 

 
Para pensar a emergência da Associação Médica de Goiás, parto do 

estabelecimento das condições que tornaram necessária e viável a instalação de uma 
medicina clínica associada à investigação epidemiológica nos rincões do Brasil, processo 
que se desenrola com a descoberta da descrição clínica da doença de Chagas pelo argentino 
Romaña e a consequente emergência do Brasil Central como um locus privilegiado de 
doenças em meados do século XX. 

No século XIX, o alvorecer da República é concomitante a ascensão das 
oligarquias cafeeiras combinada ao desenvolvimento de indústrias, comércio e redes de 
comunicação. Para responder ao dinamismo do capitalismo que começa a se delinear é 
necessária uma mão-de-obra saudável. Mas agora a necessidade não é apenas de 
contingência, a saúde do trabalhador precisa ser protegida. A proteção à saúde é imperativa 
e para François Delaporte, é ao mesmo tempo, um objetivo e um instrumento de 
exploração. 

Nesse contexto, delineia-se uma relação imbricada entre desenvolvimento 
econômico e salubridade; emergir a condição de civilização depende do quadro de 
salubridade existente, assim as epidemias e endemias rurais se tornavam uma preocupação 
constante e ao mesmo tempo a presença dos médicos indispensáveis. 

 
 “A febre amarela, a peste bubônica e o paludismo representam 

um perigo permanente para as populações. O Brasil entra em uma era de 
modernização e a questão da saúde pública aparece como prioridade 
nacional”.(DELAPORTE, François. Doença de Chagas: história de uma 
calamidade continental. 2003, p. 12). 

 
O surgimento das doenças como problema político-econômico em fins do XIX 

comporta uma ruptura e uma novidade na análise de Delaporte, uma ruptura com as 
práticas médicas e seu estilo de predileção. Da fundação da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro até o fim do Segundo Reinado as ações públicas em saúde restringiam-se a 
normatização do exercício médico com o combate às práticas charlatanescas, à fiscalização 
de mercadorias e estabelecimentos públicos e a organização do ensino médico, mas pouco 
era realizado no âmbito da intervenção sanitária junto às populações. Emerge nesse 
contexto, as missões profiláticas. A preocupação com a saúde pública fez aparecer uma 
novidade, a criação do Instituto Manguinhos que marca uma transformação dos saberes e 
das práticas médicas no Brasil. 
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A instituição representava os novos poderes ligados ao exercício da medicina 
pasteuriana, um espaço de produção do saber e de ensino da parasitologia. Sua inauguração 
viabilizou várias expedições para o reconhecimento das mazelas que acometiam o sertão, 
para descrever o modo de vida do camponês e mapear os diversos espécimes de vetores.  

 
“O nome vulgar das triatomas possui larga sinonímia, variando 

dum lugar para outro; além das citadas (...) inclusive todo o Goiás, a 
triatoma é designada de percevejo, percevejão, percevejo gauderio e 
vum-vum, nome empregado somente na capital de Goiás; no sul deste 
Estado é conhecido pelas denominações de chupão e chupança e nas 
proximidades de Minas de barbeiro. Quase todos os domicílios, em todo 
o trajeto, ofereciam todas as condições para permitir a reprodução das 
triatomas, a maioria é construída por casas de adobe não rebocadas ou 
então apenas em alguns compartimentos. (...) em geral o morador procura 
negar a existência de triatomas no domicílio, em que reside, e quando 
reconhece a presença do reduvida hematófago na localidade onde mora, 
nunca é na própria casa, porém na de alheios”. (NEIVA, Artur e PENA, 
Belisário. Viagem científica pelo norte da Bahia, sudoeste de 
Pernambuco, sul do Piauí e de norte a sul de Goiás. Academia 
Brasiliense de letras,1984, p. 100-101) 

 
A construção do Instituto significava, mas do que um símbolo da ciência na 

paisagem do Rio de Janeiro, e mais do que um aspecto da modernização do Brasil, tratava-
se dos novos poderes ligados ao exercício da medicina pasteuriana e de ensino da 
parasitologia. 

Trazer médicos conceituados para o Brasil era um desafio ainda a ser superado, e 
Oswaldo Cruz, diretor e fundador do Instituto Manguinhos, apoiado por Rocha-Lima 
elaborou uma operação publicitária por ocasião do recebimento de uma premiação em 
Berlim em razão da eficiente campanha contra a febre amarela. Esses resultados atraíram as 
atenções dos cientistas e a maquete do Instituto provocou um grande fascínio. Para 
Delaporte, o estilo arquitetural de Manguinhos foi um fator cultural que favoreceu a vinda 
dos discípulos de Shaudinn e a consequente instalação no Brasil da protozoologia alemã, 
saber fundamental que permitiu a pesquisa e a produção dos enunciados científicos de 
Carlos Chagas sobre os vetores propagadores das doenças que acometiam o sertanejo. 

O entrelaçamento desses acontecimentos: a emergência de um instituto de 
pesquisa e ensino, um eixo de pesquisa em protozoologia e as preocupações profiláticas 
permitiram aflorar as condições de emergência de novos objetos e de pensamentos abertos 
a novas experiências científicas.  

Por volta de 1910, a descoberta de flagelos no intestino de hematófagos conduziu 
ao aparecimento de um tripanossomo patogênico e a doença que ele provocaria, a tireoidite 
parasitária, mas só em 1935 apareceria em definitivo a entidade mórbida provocada pela 
tripanossomíase americana. Delaporte afirma que Carlos Chagas foi o responsável pela 
elucidação do ciclo evolutivo do parasita, pela descrição de diferentes formas clínicas da 
doença e pela suspeita de uma suposta calamidade. Porém, cometeu quatro equívocos: 
tomou o ciclo do paludismo como referencial, tentou encontrar no tripanossoma Cruzi um 
ciclo similar ao do plasmodium. Doravante, sustentou que a transmissão do parasita se dava 
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pela via de inoculação, um limite do saber, segundo Delaporte. Destarte, Chagas atribuiu a 
descrição clínica de duas afecções para a tripanossomíase americana – a hipertrofia da 
tiróide e o cretinismo. E o último dos erros percebidos por Delaporte no sistema médico de 
Chagas - a difusão epistemológica dessa confusão. Esse foi o caminho de um enleio: a 
correlação entre o bócio e o cretinismo endêmicos de um lado e a tripanossomíase de outro. 

Para Delaporte, somente com a descoberta de Romaña em 1935, o cientista 
responsável pela identificação clínica da tripanossomíase americana, é que se tornou 
possível detectar no discurso de Chagas uma descoberta, uma confusão e um erro. Segundo 
o autor, tais apontamentos, entretanto, são penosos para a comunidade científica, pois, 
como atribuir a Chagas a descoberta da tripanossomíase americana denunciando seus erros? 

Delaporte tece críticas à historiografia que tenta suavizar os erros cometidos por 
Chagas, para ele trata-se de um ranço positivista que tenta eliminar o erro como parte do 
processo de pesquisa científica. E o que tenta fazer Delaporte é dar positividade ao que 
Chagas elaborou, quando elucida o jogo de relações entre as disciplinas que Carlos Chagas 
recorreu e que nos qualifica para perceber as significações, o alcance e os limites do 
empreendimento desse cientista. 

François Delaporte defende que discernir uma novidade em patologia não é algo 
automático ou natural, segundo ele o modo de reconhecimento de uma entidade mórbida 
depende da própria estrutura da percepção médica, e esta se define de acordo com a época, 
por limiares perceptivos que delimitam seu campo de ação. 

O que o autor faz em seu texto é apontar um problema conceitual: o saber sobre a 
tripanossomíase americana é alterado em 1935, portanto, só é possível perceber erros em 
Chagas depois da reorganização do saber por Romaña. Segundo Delaporte, para que a 
Tripanossomíase americana voltasse a ser uma pauta nas preocupações médicas1, foi 
necessário uma transformação epistemológica e a construção de uma nova síndrome: o 
complexo óculo-palpebral. 

A partir da década de 1920, os cientistas se dividiram em dois posicionamentos, 
os que contestavam a existência da doença e os que confirmavam o sistema médico de 
Chagas. Brumpt reviu o ciclo evolutivo do parasita, Kraus revisou o quadro clínico da 
tireoidite parasitária e na Argentina a epidemiologia da doença é investigada. Para 
Delaporte o que permitiu que Brumpt e Kraus transformassem os primeiros 
questionamentos em refutações radicais foi uma nova forma de apreensão dos problemas. 
Como afirma Delaporte, no sistema de Chagas a epistemologia da endocrinologia, imprimia 
nas discussões científicas, limites intransponíveis.  

O sistema médico de Chagas forma, em seu limite, um campo fechado que 
bloqueou os estudos sobre a tripanossomíase e é a descoberta de Romaña que desbloqueia e 
abre possibilidades para a renovação dos estudos sobre ela. 

Os estudos históricos sobre a Doença de Chagas, contudo, elecam os eventos que 
contribuíram para essa descoberta, buscam as origens que levaram inevitavelmente a ela a 

                                                 
1
 Segundo François Delaporte, existe um tempo de latência que separa a constituição do sistema médico de 

Chagas da reestruturação epistemológica que torna possível a formação do conceito de tripanossomíase 
americana. A maioria dos cientistas havia abandonado os estudos da doença de Chagas que ficara no 
“esquecimento” por dez anos.  
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partir de uma relação entre as origens e consequências dos principais feitos de Carlos 
Chagas: a existência da medicina clínica na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
combinada à criação do Instituto Oswaldo Cruz, o lugar de produzir ciência que faltava, 
onde os pesquisadores entravam em contato com novas especialidades: a microbiologia. 
Associado a isso, os historiadores da medicina ressaltam a nova curiosidade pelas doenças 
parasitárias, a preocupação em elucidar os ciclos dos protozoários e um súbito interesse 
pela saúde da população. Na historiografia, toda essa combinação favoreceu, e determinou 
a descoberta da doença de Chagas como uma calamidade continental e o Brasil Central um 
locus privilegiado da doença. 

A preocupação desses estudos, que o autor localiza nos social studies of 
knowledge, é em alargar o horizonte da história das ciências localizando os cientistas em 
seu espaço e em seu tempo, depois articular a análise dos conteúdos de saber ao estudo 
sócio-cultural e por fim reavaliar os procedimentos que caracterizam a atividade científica 
de Chagas. 

Delaporte chama a atenção para esses estudos cujos objetos existem por si 
mesmos, uma vez que se mantém nos lugares de ciência – o laboratório – e na ciência que 
colocam seu conteúdo de forma naturalizada. Isso, para Delaporte significa desconectar do 
próprio objeto da história que é a historicidade nunca dada a priori. O mais surpreendente 
para o autor é os estudos que assimilam o discurso médico sobre a maneira como teria 
conduzido sua pesquisa como se fosse algo dado e acabado.  Para Delaporte, isso não passa 
de um construtivismo que sintetiza uma história social e uma história das idéias que 
justapõe fatores sócio-culturais, resultados científicos e um mito epistemológico. O que o 
autor enfatiza ao apontar os erros do sistema médico de Carlos Chagas que atrasou pelo 
menos vinte anos a descoberta de uma enfermidade que acometia o sertão, é a importância 
da eficácia das imaginações, do erro e do acaso, e o erro o viabilizador da produção do 
saber científico. Sendo, portanto, a história da ciência, a história do erro. 

A existência de um problema, os conceitos e os meios utilizados que levaram à 
descoberta de Chagas, não resultaram de uma trama causal pré-estabelecida. As relações 
que se pode estabelecer entre diversos elementos que compõe o universo do Instituto tais 
como o ensino da parasitologia, as pesquisas realizadas que incorporaram os enunciados da 
protozoologia alemã e a medicalização da população por meio da definição de ações 
profiláticas abriram possibilidades de novos conhecimentos e o discurso cientifico ali 
produzido nos permite conhecer os limiares do seu domínio e a elaboração do objeto de que 
se fala. Contudo essas relações não são constituídas com antecedência. Delaporte afirma: 

 
“É preciso, portanto retornar ao que dizem Chagas e os 

historiadores: um raciocínio ilógico comportava, à revelia do jovem 
médico brasileiro as condições materiais e concretas da descoberta de um 
tripanossomo patogênico”. (Delaporte, 19). 

 
Portanto, a emergência do Instituto, sua inserção na paisagem brasileira e sua 

forma de funcionamento permitiram o encontro com um inseto doméstico, o que 
possibilitou a descoberta de formas Crithidia no intestino de hematófagos que 
comportavam um tripanossomo patogênico e, alhures, a descoberta da doença. 
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Atendo-se ao essencial, Delaporte afirma que a relação da instituição ao discurso 
científico de Chagas pode ser percebida em diferentes níveis: 

 
1 - a parasitologia se tornava uma disciplina importante nos estudos médicos depois 

da atualização dos programas de ensino e isso leva a uma primeira relação: o ensino 
da protozoologia não levava necessariamente a descoberta de novos tripanossomos, 
mas abria precedentes para aguçar o interesse do jovem médico para esses novos 
objetos que se delineavam. 

 
2  - o saber transmitido nos cursos ministrados por Prowazeck e Hartmann2 associado 

à redefinição das formas da pesquisa biomédica propiciou uma outra relação entre a 
instituição e o estudo dos parasitas: os cientistas alemães determinavam a forma e o 
sentido de seu discurso médico. 

 
3 – da divulgação de novas formas de intervenção médica, e das necessárias medidas 

profiláticas surge uma terceira relação entre o instituto e a descoberta: a missão 
profilática de Chagas não previa a observação de vetores e dos parasitas 
hospedados, mas sim as condições de vida dos trabalhadores. 

 
Portanto, a instituição científica possibilitava não os conteúdos do saber, mas uma 

nova percepção: novos objetos biológicos podiam ser vistos e descritos in loci. Mas isso 
favoreceu apenas o encontro e a descoberta das formas Critidia que o inseto comportava, 
mas não a descoberta de um tripanossomo patogênico. A descoberta da patogenia 
provocada pelo tripanossomo vai depender de uma nova articulação entre a medicina 
clínica e as investigações epidemiológicas promovidas em áreas rurais a partir da década de 
1930 por meio dos estudos do argentino Romanã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Representantes da protozoologia alemã difundida entre os séculos XIX - XX, que se atinham na elucidação 

do ciclo evolutivo dos flagelados e que influenciaram diretamente o desenvolvimento do sistema de Carlos 
Chagas. 
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3. Associação médica de Goiás: uma estratégia do saber-poder médico 
 

A Associação Médica de Goiás surge em meados do século XX, um contexto cuja 
experiência democrática acompanha a formação de organizações classistas representantes 
de segmentos profissionais, todos imbuídos da missão de defender os interesses da classe e 
ampliar seus direitos. Não seria diferente para os médicos em Goiás. Fundam em 1950 a 
“associação de uma classe em beneficio da coletividade”3.  

Destarte, encarar a fundação de Associações Médicas exclusivamente pelo viés de 
uma sociologia do trabalho é desconsiderar uma complexa rede composta de elementos 
ligados diretamente ao saber-fazer médico e suas estratégias de investigação científica. Para 
tentar ir além de análises reducionistas me preocupo em traçar as condições que 
possibilitaram a emergência da Associação Médica de Goiás. É necessário seguir então 
alguns dos seus rastros, e construir uma rede costurada com um frágil fio que liga diferentes 
elementos brutalmente desconectados por análises que tratam política, saber e ciência como 
simples dados contextuais. 

Para tal empresa, me restringi a dois textos publicados na Revista Goiana de 
Medicina, (i) um relatório epidemiológico sobre a esquistossomose mansoni de Rodrigues 
da Silva, docente de clínica de doenças tropicais e infecciosas da Faculdade Nacional de 
Medicina publicado em 1955. (ii) E outro, publicado no mesmo ano, constitui um relatório 
clínico sobre a doença de chagas na Colônia agrícola de Ceres no estado de Goiás, que 
exprime as impressões e experiências do jovem médico Isaac Barreto Ribeiro diretor do 
Centro Cirúrgico de Ceres.  

Trata-se de dimensões diferentes, as enfermidades investigadas são distintas e 
analisadas por perspectivas diversas. Rodrigues da Silva pertencente às altas rodas da 
medicina nacional, ao passo que Isaac Barreto Ribeiro um inexperiente médico do interior 
que trabalha praticamente sem recursos. Coloco essas diferenças e distâncias num mesmo 
plano tendo como referência às transformações que a medicina clínica e epidemiológica 
sofreram após a elucidação da tripanossomíase americana em 1935, na tentativa de traçar 
as condições de possibilidade de emergência da Associação Médica em Goiás. 

Primeiro é importante delimitar um plano comum para essas duas dimensões: a 
emergência do Brasil Central como locus privilegiado das endemias rurais e a necessidade 
de investigações clínicas e epidemiológicas conjugadas pelo constante intercâmbio das 
experiências e dos resultados obtidos tanto pela investigação clínico-laboratorial como pela 
investigação epidemiológica.  

                                                 
3 Ata de fundação da Associação Médica de Goiás, 22 de novembro de 1950 (arquivo particular). 
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Como e em que momento a investigação clínica e os estudos epidemiológicos das 
endemias rurais se transformam num conspecto privilegiado da medicina brasileira? 
François Delaporte sinaliza a descoberta da síndrome óculo-palpebral em 1935 pelo 
argentino Romaña. Até a década de 1930, o sistema explicativo da tireoidite parasitária 
para as formas agudas da doença de Chagas prevaleceu. Mas a incidência constante da 
doença impulsionou algumas revisões o que permitiu o reconhecimento de erros 
fundamentais no sistema descrito por Carlos Chagas. Segundo Delaporte, limitações da 
investigação clínica no Brasil, restringida pela prática da medicina experimental, 
impossibilitaram as investigações no campo da medicina clínica. 

Em 1935, Romaña apresenta os resultados de sua pesquisa realizada em zonas 
rurais. Delaporte considera que o locus de pesquisa deste jovem cientista foi um elemento 
decisivo, pois no interior se encontravam reunidas às condições que possibilitavam a 
percepção das formas puras da doença de Chagas. Assim, Romaña desenvolve a noção da 
doença de Chagas como uma parasitose próxima a outras tripanossomíases, cujo edema 
palpebral, batizado de sinal de Romaña, é indicativo da via de contaminação. Para 
Delaporte, com a descoberta desse sinal a doença de Chagas tornava-se clinicamente 
identificável, não por uma súbita curiosidade pela forma aguda da doença, mas pelo retorno 
à medicina clínica.  

Isso possibilitou uma ampliação das investigações epidemiológicas. Estudos 
fundamentais para a delimitação dos movimentos e caminhos percorridos pela doença. Em 
seu relatório epidemiológico Rodrigues da Silva mostra como a investigação dos focos e 
dos casos autóctones permitiu o reconhecimento do trajeto da doença e da ampliação do seu 
espaço de atuação: 

“Em 1950 um levantamento epidemiológico, feito em bases 
mais completas permitiu o melhor conhecimento dessa insólita penetração. 
Estava indiscutivelmente demonstrada por essa investigação, a implantação 
da esquistossomose mansoni na bacia do Paraná, e pela primeira vez 
anotado um foco autóctone da parasitose no Brasil Central. Em 1952, com 
a extensão do inquérito epidemiológico às demais regiões do Brasil 
Central, foram assinalados mais alguns casos de esquistossomose no 
Estado de Goiás”.  (Revista Goiana de Medicina, 1955. Vol.1, n.1, p. 04). 

 
Com a descoberta do sinal de Romaña tornou-se imprescindível à instalação de 

clínicas e hospitais e a fixação de médicos nos rincões do país, justamente pela inversão de 
objetos que a descoberta do sinal possibilitou. Segundo Delaporte, no plano da 
epidemiologia houve uma virada na ordem dos procedimentos, não é mais o diagnóstico 
parasitológico que comanda a detecção dos doentes, mas é a identificação dos doentes que 
precede e orienta o diagnóstico parasitológico. Esses médicos instalados no Brasil Central 
podem agora reconhecer a doença pelo olhar. Issac Ribeiro em seu relatório clínico informa 
seus procedimentos e impressões sobre a enfermidade de Chagas: 

 
“ Esse relato representa apenas o esforço de um médico 

sertanejo que vive em pleno coração do Brasil. À vontade de expor a 
conduta seguida neste drama íntimo desenrolado em nossa alma, diante 
de tamanha calamidade, essa vontade venceu o complexo de 
inferioridade do profissional anônimo que labuta no interior de nossa 
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Pátria, fazendo-o apresentar esse relatório, apesar dos modestos recursos, 
próprios do meio em que se vive. A partir de agosto de 1954, 
identificamos 2 casos agudos da Doença de Chagas, com sinal de 
Romaña presente. Em ambos os casos o xeno-diagnóstico realizado pelo 
prof. Pedreira de Freitas foi positivo. Chamamos a atenção para o sinal 
de Romaña, que é realmente de grande valor. Um dos casos foi 
descoberto por minha esposa, que encontrou o menino na rua”. (Revista 
Goiana de Medicina, 1955, vol.1, n.2, p. 83). 

 
Nesse relato é possível perceber que a descoberta de um sinal patognomônico não 

dispensou os métodos de diagnósticos. Delaporte afirma que a fidelidade aos métodos 
permanece o essencial do diagnóstico, mas que a partir da descoberta de Romaña eles não 
são empregados sem discernimento, sendo o diagnóstico clínico uma aplicação racional dos 
métodos. 

A investigação laboratorial dos triatomídeos é fundamental para a investigação e 
mapeamento das endemias rurais, inclusive as falhas nesse setor são tidas como 
responsáveis por falhas na identificação de algumas enfermidades como a esquistossomose. 
Em seu relatório prof. Rodrigues afirma que: 

 
“O uso de técnicas laboratoriais inadequadas gerou um retardo 

no reconhecimento e na identificação de casos de esquistossomose 
mansoni em áreas até bem pouco tempo consideradas indenes da 
parasitose” ( Revista Goiana de Medicina, 1955. Vol.1, n.1, p.07). 

 
Os laboratórios que possuíam tecnologia para os estudos parasitológicos não eram 

de fácil acesso aos médicos no interior, portanto a tecnologia dos grandes centros médicos 
era imprescindível para essas investigações clínicas in loco e a presença de personalidades 
da medicina tropical sempre requisitada, como consta no relatório de Issac Ribeiro: 

 
“ Em virtude da grande quantidade de barbeiros existentes na 

região, enviamos em 1952 ao prof. José Lima Pedreira de Freitas alguns 
triatomídeos, ao mesmo tempo em que o convidamos a vir até Ceres 
fazer um rápido estudo da doença. Em virtude de seus muitos afazeres 
somente em junho de 1954 poude o prof. atender a nossos insistentes 
apelos e tomar contato com o problema da doença de Chagas em Ceres”.  
(Revista Goiana de Medicina, 1955, vol.1, n.2, p.85-86) 

 
Em meados do século XX, a descoberta de um edema palpebral reabre as atenções 

para as investigações clínicas das endemias rurais, amalgamadas aos estudos 
epidemiológicos, este último em grande parte sob a responsabilidade do Estado. 
Especificamente Goiás, estado circunscrito nos domínios do Brasil Central, recebe durante 
a década de 1940 e 1950 um contingente considerável de médicos formados em sua maioria 
no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, ávidos pelas experiências clínicas que a região 
possibilitava. Mas alguns inconvenientes precisavam ser superados.  

Levando em conta a indissociabilidade do domínio clínico e epidemiológico nas 
investigações de endemias rurais, como concretizar essa relação de interdependência entre 
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os laboratórios localizados nos grandes centros médicos, que necessitavam dos dados 
clínicos obtidos pelas investigações dos médicos do interior, e estes que por sua vez 
precisavam da tecnologia laboratorial da qual não dispunham? Segundo, se as experiências 
em campo encontravam dificuldades para serem discutidas e analisadas pelos pares como 
fazer ciência e produzir conhecimento? 

Sendo a investigação epidemiológica tão importante para detectar 
geograficamente a presença e a forma das endemias, Goiás estava em desvantagem: nos 
programas de investigação epidemiológica criados pelo governo federal em meados do 
século XX que abrangia 16 estados, não incluíam Goiás. Apesar dos ares progressistas que 
vieram com a ampliação da rede hospitalar, principalmente os particulares, durante a 
década de 1940/50, o estado contava com pouquíssimos recursos laboratoriais e a distância 
dos grandes centros parecia intransponível. Como promover encontros e reuniões 
científicas no estado se os médicos parecem tão dispersos nesse vasto território? Como 
levar suas experiências para os centros de discussão científica?  

É enredada nessa trama conflituosa que emerge a Associação Médica de Goiás. 
Luis Rassi, primeiro presidente da referida instituição afirma em discurso inaugural: 

 
“Essa Associação emerge a partir do esforço de alguns 

dedicados colegas, intérpretes dos anseios dos que realmente querem 
fazer da medicina goiana uma ciência”. Sobre a Revista Goiana de 
Medicina afirma: “trata-se do elo de ligação entre os médicos do interior 
de Goiás e sua associação de classe”. (Revista Goiana de Medicina, 
1955. Vol.1, n.1, p. 01). 

 
Rodrigues da Silva é contundente ao reconhecer a Associação Médica de Goiás 

como uma instituição produtora de saber médico: 
 

“Enquanto aguardamos as necessárias medidas dos serviços 
sanitários do país para o combate a parasitose, cumpre que a classe 
médica do Brasil Central preste sua colaboração eficiente, na 
identificação da doença”.  (p.07) 

 
Quando tece alguns agradecimentos ao final de seu relatório Isaac Ribeiro ressalta 

o papel dinamizador da Associação Médica por viabilizar alguns procedimentos: 
 

“ Para terminar apresento algumas providencias que foram 
tomadas com o apoio integral da secção regional de Ceres da Associação 
Médica de Goiás: cartas pedindo providencias, dirigidas ao Diretor do 
Serviço Nacional de Malária e ao Ministro da Justiça. O Diretor do 
Serviço Nacional de Malária atendendo nosso apelo autorizou ao Chefe 
do Setor Goiás, Dr. Atíla Gomes a dar combate à doença de Chagas em 
Ceres, apesar desta localidade não constar no programa nem sequer para 
o inquérito que vem se realizando pela secção de epidemiologia daquele 
serviço”. (p.87) 
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Desde as primeiras décadas do século XX as endemias rurais eram pauta das 
preocupações médicas, a novidade surge da necessidade de fixar centros de pesquisas 
clínicas no coração do Brasil Central, visto que, com o retorno a medicina clínica em 
meados deste século, o enfermo passa a ser detectado pelo olhar do clínico.  

Diante das dificuldades de estabelecer uma tecnologia médica nos rincões do 
Brasil, a Associação Médica se estabelece como uma conectividade entre as experiências 
dos médicos clínicos do interior com as tecnologias laboratoriais dos grandes centros por 
meio de uma organização classista que prega o apoio mútuo entre seus pares. 

A Associação Médica de Goiás emerge, portanto, não apenas como uma 
instituição de defesa dos interesses profissionais da classe médica como preconiza as 
abordagens da sociologia do trabalho, mas como uma estratégia médico-política que 
viabiliza as condições para as investigações clínicas fundamentais para o entendimento do 
comportamento das endemias rurais e do corpo do sertanejo enfermo.  

Ao levar o médico aos rincões do Brasil Central por meio da fundação de sedes da 
Associação Médica de Goiás, a instituição colabora para o estriamento do espaço, 
ampliando assim, o raio de atuação de médicos devidamente formados numa região 
reconhecida pela atuação descontrolada de curandeiros. As sedes, por sua vez, mapeiam a 
qualificação e atuação dos profissionais através dos cadastramentos e registros dos 
associados.  

Destarte, esta instituição aparece como uma estratégia para a produção de novos 
saberes médicos ligados às endemias rurais e também viabiliza a produção de saber 
científico que depende dentre outros fatores do intercâmbio desses profissionais e de suas 
investigações por meio dos congressos que realiza e das publicações de artigos e pesquisas 
na Revista Goiana de Medicina (órgão oficial da AMG desde 1955), abrindo a 
possibilidade para que estudos in loco tenham uma divulgação nacional e até mesmo 
internacional. 
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