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Resenha biográfica 

 

Amilcar Vianna Martins nasceu a 09 de setembro de 1907, em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, da atual 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 1924, trabalhando logo em seguida 

como auxiliar acadêmico e pesquisador do Instituto Ezequiel Dias, que pertenceu ao 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC). 

 Em 1930, passou a ocupar o cargo de professor assistente da cadeira de fisiologia e, 

mais tarde, da cadeira de histologia e de parasitologia, da Faculdade de Medicina da 

UFMG. Em 1937, estagiou em diversos laboratórios norte-americanos para aperfeiçoar-se 

no estudo  das Rickettsias. Dois anos depois, foi aprovado em concurso para livre-docência 

da cadeira de parasitologia da Faculdade de Medicina da UFMG. 

 Em 1943, foi convocado para o serviço ativo militar como capitão-médico, sendo 

designado para chefiar o laboratório e a enfermaria de dermatologia do Hospital Militar de 

Belém. Integrou também a Força Expedicionária Brasileira (FEB), seguindo para a Itália a 

fim de prestar assistência médica em diversos hospitais. 

 Ao regressar ao Brasil, em 1945, retomou suas atividades de pesquisa e docência, 

desligando-se do Instituto Ezequiel Dias, em 1947, para chefiar o Serviço de Endemias 

Rurais da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, onde permaneceu até 1949. 

 Durante o governo Juscelino Kubitschek assumiu a direção do Instituto Nacional de 

Endemias Rurais (INERu). Mais tarde, passou a dirigir o Departamento Nacional de 

Endemias Rurais (DNERu), sendo também indicado para a direção do IOC, cargo que 

ocupou de 1958 a 1960. 

 Amilcar Vianna Martins presidiu a Sociedade de Parasitologia do Brasil, em 1967, e 

foi membro do Conselho Nacional de Saúde da Academia Brasileira de Ciências. De 1952 

a 1977, foi perito em doenças parasitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Foi ainda diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, em 1966 e, no ano 

seguinte, chefiou o Departamento de Parasitologia desse mesmo Instituto. Permaneceu no 

cargo até 1969, quando foi aposentado compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5 (AI-

5). Em 1979, retornou como professor ao Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. 

Amilcar Vianna Martins morreu em 13 de abril de 1990. 
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Data: 24/11/1988 

 

Fita 1 – Lado A 

 

NB – Estamos em Belo Horizonte, na casa do Dr. Amilcar Vianna Martins. Dr. Amilcar 

comece pelo que o senhor estava dizendo, que o senhor entrou no Instituto Ezequiel Dias...  

 

AM – Eu comecei a febre amarela no Instituto Ezequiel Dias, quando eu estava no segundo 

ano do curso médico. E eu não lembro bem o ano, mas isso é fácil de ser reconhecido. Na 

ocasião, o diretor do Instituto Ezequiel Dias era o professor Otávio Magalhães, que foi 

discípulo de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Eu passei para o segundo ano de medicina, 

muito jovem, e havia minha mãe, que, naturalmente, se preocupava muito comigo. Minha 

mãe era doente do coração e com esse emprego... Um amigo dela, que era seu médico, 

levou-me, a pedido da minha mãe, ao professor Otávio Magalhães. Ele, com muito boa 

vontade, admitiu-me junto ao corpo técnico do Instituto Ezequiel Dias. A história desse 

Instituto Ezequiel Dias é a seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas no princípio do século 

muitos médicos que moravam no Rio de Janeiro e muitos que eram discípulos de Oswaldo 

Cruz... 

 

(Interrupção de Fita) 

 

NB – Pode falar. 

 

AM – Bem, então, muitos médicos que moravam no Rio tinham complicações pulmonares, 

tuberculose propriamente. Naquela época, achava-se que o clima de Belo Horizonte era 

muito bom para tuberculose, era um clima seco e frio, ao contrário do Rio de janeiro, que 

era úmido e quente, péssimo para tuberculose. De modo que esses médicos vieram para cá. 

Então, aqui no estado, criou-se um Instituto que veio a chamar-se Instituto Ezequiel Dias. 

Ele era concunhado do Oswaldo Cruz - eram casados com duas irmãs -, sofria do pulmão e 

veio para cá. Ele foi designado para ser o diretor deste Instituto, que era uma filial do 

Instituto Oswaldo Cruz, que veio a ter mais tarde o nome do fundador: Ezequiel Dias. 

Nessa época eu comecei a trabalhar lá. O Instituto era muito pequeno, pobre. 

 

NB – Era localizado onde é hoje ainda a Funed? 

 

AM – Não, não. 

 

NB – Ah, não? 

 

AM – Era localizado onde é hoje a Biblioteca Pública, ali na praça da Liberdade. Era uma 

localização muito boa, porque era ao lado do Palácio do Governo. Mas era um pouco 

inconveniente por vários motivos; pouco espaço, etc. Mas depois, resolveu-se fazer uma 

coisa nova, depois chegarei lá. De modo que o Instituto era pequeno, pobre, mas havia 

muito entusiasmo. O pessoal, em geral, era jovem, trabalhava com muito prazer. A 



                                                                                                         
 

finalidade do Instituto era fazer exames de saúde pública para a Saúde Pública do Estado de 

Minas Gerais. A Saúde Pública estadual não tinha nenhum laboratório para pesquisa e para 

diagnóstico de doenças, de infecções parasitárias. De modo que o Instituto fazia estes 

exames e fazia também pesquisa. Era uma pesquisa muito primitiva, muito simples, feita 

com bastante entusiasmo. 

 

NB – O que o senhor quer dizer com pesquisa primitiva? 

 

AM – Primitiva é o seguinte: é o contrário dessa que chamam agora de pesquisa de ponta. 

Você sabe o que é pesquisa de ponta, não é? Quer dizer, num ponto mais adiantado da 

ciência. Hoje é mania aqui no Brasil - acho que no mundo inteiro - fazer pesquisa de ponta. 

Na ocasião, talvez, essas pesquisas que nós fazíamos, que eu chamei de primitivas, eram de 

ponta, porque não havia no Brasil uma tradição de pesquisa, não é? Havia o Instituto 

Oswaldo Cruz que fazia sempre a base de tudo isso, o Instituto Butantan, em São Paulo, e o 

Instituto Ezequiel Dias, em Minas Gerais. Eram os três órgãos que faziam pesquisa, mais 

pesquisa aplicada do que pesquisa de ponta, teórica. De modo que, então, eram os três. Eu 

comecei a trabalhar no Instituto. O professor Otávio Magalhães me recebeu com muita 

gentileza. Até hoje eu me lembro do dia em que eu entrei pela primeira vez no Instituto 

Ezequiel Dias. Era um prédio velho, pequeno, talvez menor do que esta casa, mas tinha um 

nome: Instituto Oswaldo Cruz. De modo que eu me lembro da emoção que eu senti quando 

entrei na Casa de Oswaldo Cruz. Então comecei a trabalhar aí. 

 

NB – Porque o senhor foi levado a trabalhar em pesquisa? O senhor disse que fez a 

Faculdade de Medicina, o senhor chegou a clinicar? Não? 

 

AM – Não, clinicar não. Eu tive por algum tempo um laboratório de pesquisa, que é clínica. 

 

NB – Análise? 

 

AM – Análise. Minto. Eu cheguei a clinicar sim, mas não com clínica particular. 

 

NB – Mas qual foi esse caminho que levou o senhor nessa vontade de fazer pesquisa, como 

foi? 

 

AM – Eu não sei, sabe? Provavelmente foi o seguinte: eu, desde menino, tinha muita 

tendência para zoologia, sobretudo para entomologia... Eu nasci na rua Paraíba, na parte 

final da avenida, quando a rua era próxima à avenida do Contorno. E para fora da avenida 

do Contorno, não sei se vocês sabem que aqui, na planta primitiva, tinha a parte central e a 

parte de fora, que é a periferia, que era separada da parte central pela avenida do Contorno. 

Vocês viram aí um parque grande. Essa é uma avenida circular. E além da avenida do 

Contorno era mato, praticamente mato só. Meu pai era funcionário estadual quando foi 

criada a capital do estado aqui em Belo Horizonte, transferida de Ouro Preto, eles 

receberam casas e a nossa casa era muito próxima exatamente dessa parte periférica, era na 

zona urbana – e papai contava que a princípio, eu não sei se era verdade, apareciam onças 

lá. 

 



                                                                                                         
 

NB – Deve ser verdade, não é? 

 

AM – É possível. Era uma coisa muito... De modo que eu, então, tinha uma grande... Era 

muito bom aquilo, porque o cerrado começava na esquina lá de casa, então, geralmente à 

tarde, eu saía capturando insetos, fazia coleções de insetos, de modo que esta é uma 

tendência que eu tinha muito...  

 

NB – Desde criança. 

 

AM – Desde criança. Para mim foi muito interessante trabalhar no Instituto Ezequiel Dias, 

que na ocasião fazia umas pesquisas muito interessantes, sobretudo em relação a ofidismo, 

cobras venenosas, escorpiões. Esta parte era bastante desenvolvida no Instituto. O professor 

Magalhães trabalhava com escorpiões, mas também com cobras venenosas. A grande sorte 

que eu tive foi que eu entrei quando havia pouca gente ainda e eu comecei a trabalhar em 

todos os ramos, eu trabalhava em parasitologia, em microbiologia, etc., etc., sobretudo em 

coisas que interessavam à saúde pública.  

 

NB – Isso era uma tendência dos pesquisadores daquele momento, da época? Porque no 

Instituto Oswaldo Cruz vários pesquisadores também tinham este ecletismo assim, não é? 

 

AM – Era, porque havia pouca gente e muita coisa para fazer. Basta dizer o seguinte: o meu 

primeiro trabalho, o trabalho que eu publiquei – aliás, depois de formado já – era sobre o 

grupo sangüíneo dos índios Botocudos, eram os índios que restavam aqui em Minas, ainda 

restam, e no Espírito Santo. Era um trabalho que não tinha nada a ver nem com zoologia. O 

professor Magalhães dava muita liberdade à gente. A gente fazia a parte de rotina, mas no 

mais podia fazer a pesquisa que quisesse. Eu não sei porque eu me interessei em estudar 

esses índios, estudar os grupos sangüíneos. É uma coisa engraçada, eu não sei se você sabe, 

todos os índios tem grupo sangüíneo zero, que é chamado “O“, mas na realidade é “zero”, e 

nunca tinha sido feito estudo sobre os grupos sangüíneos dos índios de Minas. E eu fiz essa 

pesquisa e notei que o grupo sangüíneo dos índios daqui era o grupo “zero”. 

 

JB – Todos? 

 

AM – Todos. No material que eu estudei, tive dois casos que eram do grupo “A”, mas, 

evidentemente, eram indivíduos mestiços. 

 

JB – Por que essa predominância do “zero”?  

 

AM – Não sei, parece que é o mais primitivo. Todos os índios americanos, com exceção de 

um grupo nos Estados Unidos que era do grupo “A” - chamados de “pés-pretos” – são do 

grupo “zero”. São mais conhecidos dos grupos sangüíneos. 

 

NB – Mais antigos? 

 

AM – Talvez, talvez, é possível. O fato é o seguinte: os índios americanos, originários da 

Ásia evidentemente, se isolaram um certo tempo. Porque todos os grupos que foram 



                                                                                                         
 

estudados aqui, tinham predominância total de grupo “zero”. Bom, eu fiz esse trabalho, e 

depois fiz, para mostrar o ecletismo do Instituto Ezequiel Dias, um outro trabalho que eu 

publiquei vários anos depois, sobre umas medusas. Sabe o que é medusa? São animais que 

dão no mar, mas essas eram medusas de água doce. Até hoje não se sabe como foram 

introduzidas aqui no Brasil. 

 

NB – Eu não sabia que tinha, é? Em água doce, eu não sabia.  

 

AM – É, em água doce, tem um nome complicado: Craspedacusta. Esse é um dos 

primeiros trabalhos que eu fiz lá e todos trabalhavam no que aparecia... 

 

NB – A equipe era pequena? 

 

AM – Era pequena, em geral uns poucos estudantes de medicina, um ou dois médicos já 

formados, e o professor Otávio Magalhães. Em uma cidade pequena era o único instituto 

em pesquisa científica, não só em Minas como numa extensão muito grande, daqui pro 

norte, até o Amazonas não havia nada. 

 

NB – Os recursos para a sustentação do Ezequiel Dias vem lá do Instituto ou são recursos 

próprios? 

 

AM – Não, uma parte vinha, mas tinha recursos próprios, porque esse serviço que o 

Instituto prestava à Saúde Pública Estadual era pago. Eram os recursos públicos próprios do 

Instituto, que fazia também soros e vacinas para vender. Tinha uma certa de receita, mas 

era muito pobre. Mas também nós não tínhamos idéia de fazer pesquisas muito avançadas e 

muito complicadas porque não tínhamos apadrinhamento para isso. 

 

JB – Doutor Amilcar, aqui havia recursos do tesouro? 

 

AM – Sim, como ele era filial do Instituto Oswaldo Cruz, naturalmente uma parte dos 

recursos financeiros do Instituto Oswaldo Cruz eram alocados para cá, então era isso, mas 

realmente era muito pequeno. 

 

JB – Era muito pouco. 

 

AM – Era muito pequeno. 

 

NB – Mas era recurso próprio daqui mesmo, não é? 

 

AM – É, mas os salários lá também eram muito baixos. Eu me lembro o primeiro salário 

que eu tive na vida foi lá no Instituto Ezequiel Dias, eram 70 mil cruzeiros, não sei se vocês 

lembram ainda dos cruzeiros. Era uma quantia insignificante. Mas a vantagem foi 

exatamente essa, que sendo um Instituto pequeno e tendo uma faixa de atuação muito 

grande, eu aprendi logo as técnicas que eram necessárias para isso. De modo que essa foi 

uma parte que eu fiz... 

 



                                                                                                         
 

NB – O senhor não fez o Curso de Aplicação no Instituto? 

 

AM – Não. 

 

NB – Aqui não tinha algo semelhante, um curso dentro do Ezequiel Dias? 

 

AM – Não, dentro do Ezequiel Dias não tinha porque o Instituto era muito pequeno, não 

dava para isso. Mesmo agora que na atual Funed. É FUNED ou FUMED? 

 

NB – FUNED, Fundação Ezequiel Dias. 

 

AM – Embora tenha lá mais prédios etc., tem muito pouco recurso. 

 

NB – Eles estão se queixando da falta de recursos? 

 

AM – É, mas é questão de falta de pessoal, também, não é? Porque a verdade é que o Brasil 

tem um número muito pequeno de pessoas que se dedicam à pesquisa biológica, de modo 

que se encontram principalmente no Rio e em São Paulo. Aqui, por causa dessa filial do 

Instituto Oswaldo Cruz, que foi criada aqui, se iniciou também uma escola. Mas não havia 

curso propriamente. Os que trabalhavam ali aprendiam as coisas. De modo que o Instituto 

Ezequiel Dias foi crescendo, foi se firmando Até que num certo ponto, o professor Otávio 

Magalhães fez um projeto: ele queria desenvolver o Instituto. Então ele fez um projeto, que 

apresentou ao governo do estado, da criação de um instituto que cuidaria, sobretudo, de 

doenças animais, que eram de interesse. Porque Minas é um estado que tem uma pecuária 

bastante desenvolvida e o Instituto Ezequiel Dias faria então essa parte, e, além dessas, 

outras partes. Mas como as instalações perto da praça da Liberdade eram muito pequenas e 

não era possível uma ampliação, o governo do estado resolveu criar no bairro da Gameleira, 

um instituto com vários pavilhões para onde se mudaria o Instituto Ezequiel Dias. Esse 

projeto do Magalhães, que era muito grande, muito bonito, tratava, sobretudo de doenças 

animais, quer dizer, de vacas, cavalos, carneiros, porcos, etc. Havia, então, quatro 

pavilhões: um cuidava de doenças dos eqüinos, outra dos bovinos, outra das cabras, 

cabritos e carneiros, outra de... 

 

NB – É o prédio que existe hoje? 

 

AM – É, lá tem aquele prédio central, mas não é aquele, o prédio primitivo não era aquele. 

Aqui em Minas é uma coisa! É Brasil, não é? Chegou a se construir um prédio para o 

Instituto, depois derrubaram. Não chegaram a derrubar, ele está lá, foi enterrado. De modo 

que aquele não era o projeto primitivo. E hoje, o que há não tem nenhuma, ele não... 

 

NB – O senhor sabe de quando data aquela construção da FUNED? Já te falaram ontem lá? 

Nos disseram, mas eu me esqueci. 

 

AM – Você sabe que eu não me lembro? Eu fazia parte nessa ocasião do Instituto Ezequiel 

Dias. 

 



                                                                                                         
 

NB – 40, 40 e qualquer coisa. 

 

AM – Por aí. Eu acho que foi no governo Benedito Valadares. Vocês já ouviram falar dele, 

não é? 

 

NB – Claro! 

 

AM – Então o governo recebeu com entusiasmo a proposta do Magalhães, mas achava que 

o projeto estava muito bem, etc., mas que o Magalhães não servia. Isso não foi dito, mas à 

medida que se construía o Instituto e derrubaram... faziam aquilo tudo. Restam ainda quatro 

pavilhões, não sei se vocês viram? 

 

NB – É, quatro pavilhões. 

 

AM – Que era exatamente... E o prédio central, não é esse, o prédio central já tinha sido 

derrubado e fizeram então este, que essa aí era o seguinte: como o Instituto seria estadual, 

porque o Instituto tinha passado para o estado, eu direi porque, a gente (INAUDÍVEL) 

 

NB – Não tem importância. O senhor disse que o prédio central não era este, que foi 

construído depois... 

 

AM – Ah, então esse. 

 

NB – Tinha os pavilhões e ele funcionava ali... 

 

AM – Este prédio central era dividido em duas partes, a parte térrea era da Escola de 

Veterinária, uma coisa bem a gosto com a destinação do prédio.E na parte de cima era 

então a parte propriamente dita dos... 

 

NB – Administração? 

 

AM – Não, da parte humana principalmente. Aliás, eu estou falando errado. A parte 

humana era embaixo e a parte... 

 

NB – E a Escola de Veterinária era em cima. 

 

AM – É, a Escola de Veterinária era em cima. Isso dava uma série de complicações. Fez-se 

o prédio. À medida que se construíram os prédios do Instituto, a gente via que o 

Magalhães... Eu acho que o governo achou que aquele plano era bom, mas que o 

Magalhães não seria capaz de executar aquilo. O plano - posso dizer aqui com franqueza - 

era inteiramente aéreo, não tinha mesmo uma base certa não. A idéia era boa, mas não o 

plano que ele tinha apresentado. Aqueles quatro pavilhões eram uma bobagem. Tanto que 

hoje eu nem sei o que é que Otávio Magalhães quis com aquilo. 

 

NB – O senhor sabe que está abandonado, não é? 

 



                                                                                                         
 

AM – É, deve estar. 

 

NB – Hoje tem um ou dois assim ocupados, o resto é um lixo. A gente viu hoje lá. 

 

AM – Mas, então, nós perseguíamos... 

  

NB – Não tinha aquele serpentário ainda, tinha?  

 

AM – Tinha o serpentário. 

 

NB – Já tinha o serpentário na frente? 

 

AM – Já tinha. Mas o serpentário não está sendo usado hoje não, não é? Porque eles estão 

criando cobras... 

 

NB – Estão reformando. As cobras estão lá. 

 

AM – Mas eles estavam criando cobras em gaiola.  

 

NB – Sim, em gaiola eu vi algumas... 

 

AM – A idéia do professor... 

 

NB – Eu vi as cobras hoje, na frente ali do serpentário, um pedaço do serpentário 

desapareceu e no outro eles tão reformando.  

 

AM – É, havia uma idéia de fazer dois serpentários, um para cobras não venenosas e um 

para cobras venenosas. O serpentário seria, como aquele célebre serpentário do Instituto 

Butantan, um atrativo turístico. E, realmente, mesmo sendo um pouco longe, ia muita gente 

ver. Ah! Eu esqueci de dizer: nessa ocasião o Instituto Ezequiel Dias havia sido transferido 

do Governo Federal para o governo estadual. O governo estadual não dava praticamente 

verbas a não ser o pagamento que era feito lá. E o Instituto Oswaldo Cruz também não 

dava, praticamente. Nós, que trabalhávamos aqui, nos queixávamos muito desse abandono 

em que o Instituto Ezequiel Dias foi deixado pela... 

 

NB – Pela administração. 

 

AM – Pela administração central do Instituto Oswaldo Cruz. Mas, então, o que acontece é o 

seguinte: é que resolveram criar... Depois de pronta uma certa parte do Instituto, resolveu-

se nomear diretores. Nós, naturalmente, que éramos técnicos do Instituto formos 

transferidos do governo federal para o governo estadual, mas a... 

 

NB – Nessa transferência houve uma perda de salário? 

 

AM – Não, não. Até que foi vantagem. A verdade é a seguinte: de um modo geral, os que 

trabalhavam lá ficaram muito felizes com essa transferência do governo federal para o 



                                                                                                         
 

estadual, porque na realidade a direção do Instituto Oswaldo Cruz, embora fosse de pessoas 

muito amigas nossas, não dava bola para isso aqui não. Havia uma dificuldade muito 

grande. Então, eles resolveram nomear um diretor do Instituto Ezequiel Dias, mas ao invés 

de nomear o professor Otávio Magalhães, que era do Instituto Oswaldo Cruz, que 

trabalhava aqui dirigindo o Instituto, eles resolveram nomear um indivíduo parente do 

Benedito Valadares. Eu até conto, se não me engano, naquela entrevista que eu dei ao 

Simon Schwartzmann, aquela história do sujeito que era médico, cercado pelo Pitanguy, e 

que dizia que preferia rachar um metro de lenha a machado do que ler um livro. 

  

NB – Valdemar Bahia, o nome dele? 

 

AM – É Bahia, não é Valdemar não, é Antônio. 

 

NB – Antônio? 

 

AM – Antônio, eu acho que é Antônio Bahia. 

 

NB – Eu acho que é Valdemar. 

 

AM – Não, isso eu tenho certeza. 

 

NB – Não é Valdemar? 

 

AM – Não, não. 

 

NB – Ontem o professor Diniz nos falou dele. 

 

AM – No começo, do machado, que cortava lenha? 

 

NB – Não, não, falou dele, do Bahia, porque ele também não gosta dele não. É, eu acho que 

é. 

 

AM – O Bahia sumiu, não sei onde ele... 

 

NB – O senhor conhece o professor Diniz? 

 

AM – Muito, nós fomos colegas na Faculdade de Medicina. 

 

NB – Pois é, ele estava falando que não gosta dele. Parece que o Bahia está vivo, e que há 

muitos anos que ele não o vê. 

 

AM – É, pelo menos uns vinte anos. 

 

JB – Parece que está com 93 anos. 

 

NB – É, 93 anos, 



                                                                                                         
 

 

AM – Era um homem que tinha uma vida muito folgada, uma vida assim de cidade do 

interior. 

 

NB – Essa crise, quer dizer, a passagem para o governo do estado e a nomeação desse 

diretor foi durante o governo do Benedito? 

 

AM – Foi durante o governo do Benedito, exatamente. O governo do Benedito foi muito 

longo aqui, porque ele foi interventor, depois foi governador. 

 

NB – Do Estado. 

 

AM – É foi. Mas nessa ocasião, nós estivemos até tentando intervir. 

 

NB – O que fez o professor Otávio Magalhães? Ele voltou para Manguinhos? 

 

AM – Sim, aconteceu isso. O professor Otávio Magalhães não aceitou o que ele tinha feito. 

 

NB – Claro. 

 

AM – Porque eles puseram o Instituto com dois diretores: um diretor científico, que era o 

Magalhães; e um diretor administrativo, vamos dizer, que era esse Bahia. Evidentemente 

um diretor científico não teria força nenhuma. Já se pensou em separar a parte 

administrativa da parte da ciência, mas na realidade não funciona. O fato é que aqui não 

funcionou. O professor Otávio Magalhães não concordou e demitiu-se, embora nós 

tivéssemos feito uma tentativa junto ao governo do estado, para que fosse mantido o 

Magalhães. Mas fizeram questão de manter o diretor científico e diretor administrativo e o 

Magalhães retirou-se. O Magalhães então voltou para... 

 

NB – Para Manguinhos. 

 

AM – Para Manguinhos. Mas não foi para Manguinhos, ele ficou aqui num prédio que era 

um anexo da Faculdade de Medicina, onde ele se instalou com algum material e começou a 

trabalhar, mas de uma maneira muito precária. O Instituto Ezequiel Dias ficou 

exclusivamente com essa parte de produção de soros, vacinas e exames de laboratório para 

a saúde pública e, realmente, não progredia muito. O pessoal que trabalhava no Instituto 

Ezequiel Dias foi saindo para outros serviços, para outros trabalhos. Eu fiquei até muito 

tempo. 

  

NB – O senhor dava aula na faculdade já nessa época? 

 

AM – Já, eu já era assistente da faculdade e dava aula. Nesse tempo, eu era assistente do 

professor Magalhães na faculdade. Aí o Instituto Ezequiel Dias virou o que vocês estão 

vendo agora, fazia exames muito precários. 

 

NB – Quer dizer que lá nos anos 50, nos anos 40 o Instituto Ezequiel Dias, na sua 



                                                                                                         
 

avaliação, ele dependia de toda força... 

 

AM – Inclusive resolveram mudar o nome do Instituto. Ao invés de Instituto Ezequiel Dias, 

era Instituto Químico Biológico. Diziam que o novo âmbito de ação era tão grande que não 

podia ter o nome de um homem, devia ser Instituto Químico-Biológico. Depois voltaram 

atrás. Hoje eu não sei o que é, porque hoje eles fizeram a Fundação Ezequiel Dias no 

Instituto do Otávio Magalhães, é. 

 

NB – Otávio Magalhães, que lá dentro? 

 

AM – É. E o Instituto naturalmente começou a decair, somente funcionava a parte de 

exames de saúde pública e a preparação de soros e vacinas, principalmente para uso 

veterinário. 

 

JB – Foram mantidas as vacinas de uso humano também? 

 

AM – Bom, eu, por exemplo, trabalhei muito em vacina. Como eu dizia, eu trabalhei no 

instituto Ezequiel Dias em tudo que havia. Eu não era sorologista, mas houve necessidade 

de fazer uma melhora na produção dos soros antidiftérico e antitetânico – isso antes ainda 

da transferência para a Gameleira –, de uso humano. Eu fui aprender a fazer os soros 

antidiftérico e antitetânico no Instituto Oswaldo Cruz, onde trabalhei com Oswaldo Cruz 

Filho, que me ensinou a preparar a toxina diftérica, uma coisa bastante complicada. Eu 

fiquei lá bastante tempo como ele, aprendendo, e também no Instituto Butantan, em São 

Paulo, com o professor... Como ele se chama? Agora não me lembro mais. 

 

NB – Em que época o senhor esteve lá no Instituto Oswaldo Cruz aprendendo com o 

Oswaldo Cruz Filho? 

 

AM – Não sei não, eu tenho uma péssima memória para datas. 

 

NB – Não tem importância não, não precisa se preocupar. 

 

AM –O que interessava era a preparação de soros mais puros. Antigamente, os soros 

preparavam-se assim: inoculava-se um antígeno, uma toxina, em um animal e no fim de um 

tempo sangrava-se esse animal, deixava-se o sangue coagular e separava-se o soro. Não 

havia nenhum processo de purificação nem de concentração. E foi isso que eu aprendi no 

Rio e no Butantan, em São Paulo. 

 

JB - A purificar e a concentrar? 

 

AM – Purificar e concentrar. Havia várias técnicas para purificar e concentrar. Eu usei a 

técnica de valores mais simples, aquela que se adaptava melhor aqui. Era uma técnica, 

sobretudo de purificação, mas também de concentração. Você obtinha um soro mais puro e 

que tinha uma ação mais intensa, sobretudo em soro antidiftérico. Depois houve 

complicações, eu precisava (INAUDÍVEL), para fazer soro antiofídico e anti-escorpiônico. 

 



                                                                                                         
 

JB – O senhor podia fazer uma descrição sucinta dessas técnicas de purificação? 

  

AM – A técnica que eu usei, exclusivamente, era a seguinte: inoculava-se o antígeno no 

animal, por exemplo, o veneno do escorpião era inoculado no animal e no fim de algum 

tempo esse animal era sangrado. Fazia-se primeiro uma sangria, um teste para ver se ele 

tinha reagido bem à imunização. Separava-se o soro e esse soro era precipitado. Eu não me 

lembro bem o que se usava para precipitar, eu acho que era (INAUDÍVEL) de magnésio.  O 

soro era precipitado e a parte líquida era posta fora, o que era precipitado era exatamente o 

que foi provocado com a ação do animal para as inoculações de antígeno. Quer dizer, o 

soro antiescorpiônico era precipitado e essa parte era excluída (INAUDÍVEL), mas 

principalmente a parte ativa do soro. E depois disso, essa parte que era precipitada, sólida, 

era submetida à diálise. Não sei se vocês sabem o que é diálise? Diálise é o seguinte: no 

caso específico, a parte do soro que era precipitada era colocada em uns sacos de plástico 

dentro d’água corrente em baixa temperatura, tinha que ser dentro de uma geladeira. Isso 

retirava então a parte do soro que não...  

 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

AM - A diálise é o seguinte: o precipitado que foi obtido é colocado em sacos de plástico e 

colocado dentro d’água, água corrente em baixa temperatura, eram umas cubas grandes de 

água corrente e os sacos eram colocados ali. E nessa diálise era retirada toda parte do soro 

que não tinha maior importância, que não tinha os anticorpos. 

 

NB – Mas dentro dos sacos plásticos? 

 

AM – É, dos sacos plásticos.  

 

NB – Saía? 

 

AM – Saía, bom exatamente isso é que é diálise, é que uma parte atravessa. 

 

NB – Ah, sim! 

 

AM – De modo que uma atravessa e a outra não, quer dizer que essa que atravessava era 

sempre retirada com água corrente. Depois, no fim de alguns dias, de um certo tempo de 

diálise, o que havia ficado de sólido era exatamente essa parte das proteínas que tinham 

ação contra o veneno. Então essa parte era dissolvida. Nem me lembro bem agora, trabalhei 

nisso há muito tempo. Esse era o soro concentrado e purificado. Era um processo também 

meio primitivo, era um processo mais...  

 

NB – Adiantado? 

 

AM – Adiantado, mas era muito mais complicado. 

 

NB – É, mas esse também demorava muito, não é, Dr. Amilcar? 

 



                                                                                                         
 

 

Fita 1 - Lado B 

 

AM – Não, não demorava não. 

 

NB – Quanto tempo assim? 

 

AM – Na diálise levava, vamos dizer, uma semana, pouco tempo, mais não era... 

 

NB – O senhor não tem idéia de qual era a produção nessa época? A gente está falando 

sobre o tempo que leva para a produção de soro, eu imagino que com esse processo... 

 

AM – Não, a produção é relativamente demorada porque para se produzir um soro 

antiescorpiônico, antiofídico, antidiftérico, antitetânico, a técnica é a mesma: pega-se um 

animal, um cavalo, e vai-se inoculando, a princípio, doses pequenas do veneno ou da toxina 

antidiftérica ou antitetânica. Inocula-se uma pequena dose e vai-se aumentando a dose à 

medida que a resistência do animal vai aumentando. De modo que esse processo é um 

pouco demorado. Depende de várias técnicas, mas é demorado. 

 

NB – Com isso, imagino que a produção fosse pequena, não é?  

 

AM – É, era pequena, mas como o problema de escorpião existia, sobretudo em Belo 

Horizonte... Era um problema muito sério, muito sério, porque morriam em Belo Horizonte 

algumas pessoas, não muitas, mas um certo número, por picadas de escorpião. Aqui havia 

uma quantidade grande de escorpiões. 

 

NB – Porque essa concentração, o senhor sabe? 

 

AM – Aqui em Belo Horizonte? 

 

NB – É. 

 

AM – Eu sei pela minha experiência, a casa em que eu morava, em que eu nasci, era uma 

casa feita pelo estado para os funcionários. E em Belo Horizonte, como no Brasil todo, a 

cozinha só usava fogão de lenha. Você conhece, não é? E a lenha então vinha do...  

 

NB – Do mato. 

 

AM – Do mato e era colocada no fundo do quintal. E aí os escorpiões vinham. Parece que 

havia em grandes quantidades. Além disso, as casas aqui em Belo Horizonte, feitas pela 

Comissão Construtora da capital, tinham um pequeno (INAUDÍVEL). 

 

NB – No chão? 

 

AM – No chão. 

 



                                                                                                         
 

NB – Era assim um vazamento? 

 

AM – É, um... 

 

NB – Mais de dez centímetros de altura? 

 

AM – É. Era uma idéia antiga dos construtores que a coisa não devia ser no chão. Hoje está 

inteiramente... Havia um porão assim de uma altura pequena onde às vezes era muito difícil 

entrar. Mas aí se criavam, então, baratas, e o diabo, e os escorpiões proliferavam. De modo 

que as casas onde houve acidentes de picadas de escorpiões eram feitas, sobretudo, por 

escorpiões que se criavam nesses porões das casas. Havia acidentes que eram muito graves 

porque matavam, sobretudo crianças. Não havia nenhum tratamento especial, a não ser o 

soro descoberto.  

 

JB – O soro de escorpião foi desenvolvido aqui no Instituto Ezequiel Dias? 

 

AM – Não, não foi desenvolvido. O Magalhães tinha umas técnicas, mas já havia.  

 

NB – Aqui no Brasil ou fora do Brasil? 

 

AM – Não, fora do Brasil. Eu tenho a impressão que – eu não me lembro bem, porque isso 

já tem tanto tempo, eu mudei tanto de coisas para fazer, eu fiz tanta coisa –, mas eu creio 

que foi na África. No México também havia um problema de escorpião muito grande. O 

fato é o seguinte: a produção, como você diz, de soro antiescorpiônico era pequena porque 

o professor Magalhães usava uma técnica que um pouco antiga, que era essa que eu 

descrevi: inoculava-se uma pequena quantidade do veneno, depois ia aumentando, 

aumentando, aumentando até chegar a um ponto em que havia um soro eficiente. O 

Magalhães usava também uma bobagem, ele fazia o soro em bois, para complicar mais as 

coisas. 

 

NB – Como assim. 

 

AM – Ao invés dele inocular cavalos inoculava em bois. 

 

NB – Mas por quê? 

 

AM – A idéia do Magalhães era a seguinte: a questão do choque, da alergia. Vocês sabem 

disso: o indivíduo que é sensível a alguma coisa, quando... 

  

NB – Choque anafilático. 

 

AM – Anafilático, exatamente. Pode até morrer. O ponto de vista do Magalhães era o 

seguinte: como o povo aqui se alimentava de carne de boi, de leite de vaca, então ele... Eu 

não sei porque exatamente, isso é uma coisa que contra-indicava o boi porque a defesa do 

indivíduo aqui era contra o boi, não o cavalo; mas então ele passou a fazer o soro em boi, 

não em cavalo, como se fazia. Um ponto de vista que não seria aceito hoje. 



                                                                                                         
 

 

NB – Não tem nada de científico nisso? 

 

AM – Não, tem uma base científica, mas não tinha uma base experimental muito boa não. 

Principalmente porque o Magalhães era o diretor do Instituto, mas ele se reservava a parte 

de criação do soro antiescorpiônico. Era uma coisa dele. 

 

NB – Só ele fazia? 

 

AM – É, ele era o diretor, ele quem fazia e ninguém mais tinha nada com isso. 

 

JB – Dr. Amilcar, me diga uma coisa, cada pesquisador do Instituto Ezequiel Dias era 

responsável pela rotina de um soro? 

 

AM – Não, em geral não era assim. Por exemplo, o indivíduo que faz o soro antiofídico... 

Porque aqui já teve uma atividade muito grande, como eu disse, no estudo de ofidismo, teve 

muito combate a esses acidentes ofídicos como picada de cobra. Fazia-se o soro assim: 

inoculava-se o veneno de cobra, ia aumentando a dose, depois sangrava. O soro 

antiescorpiônico antes era feito em boi, mas isso é um detalhe que não tem maior 

importância. Mas o fato é o seguinte: é que a coisa ficou dramática quando o Magalhães 

deixou a direção do Instituto Ezequiel Dias, brigou com o governo do estado, largou a 

direção do Instituto Ezequiel Dias. O estoque do soro antiescorpiônico no Instituto era 

pequeno e o número de acidentes era cada vez maior. Então se criou uma situação 

dramática, realmente dramática, porque ninguém tinha a técnica do Magalhães, essa era 

uma coisa que ele guardava para si. 

 

NB – Ele não ensinou para ninguém durante o tempo que ele ficou lá? 

 

AM – Não, deixou lá umas coisas de inoculação etc., mas era ele quem fazia. Ele era o 

responsável. 

 

NB – Ele não chamava assim os alunos, os pesquisadores para ver? 

 

AM – Não, o Magalhães era, como eu disse no princípio, um homem muito bom, com uma 

capacidade muito grande, mas nunca foi um chefe de escola. Ele não ensinava as coisas. 

Ele nos dava uma grande liberdade, nós fazíamos o que queríamos, mas ele não entrava 

nessa parte. 

 

NB – Ele não era um mestre? 

 

AM – Não, não era um mestre. 

 

NB – Como o Oswaldo Cruz foi, por exemplo? 

 

AM – Mas ele era um mestre sim, na medicina. Na Faculdade de Medicina, ele era 

professor. 



                                                                                                         
 

 

NB – Na pesquisa? 

 

AM – Não, aí nessa não. Ele trabalhava em soro antiescorpiônico e outras coisas lá, 

cogumelo patogênico, várias coisas, porque ele tinha uma atividade também muito grande. 

 

NB – E o soro que os pesquisadores faziam? Cada um ficava fazendo por si ou ele se 

envolvia? 

 

AM – Não, eu mesmo fiz algum tempo, no Instituto Ezequiel Dias, os soros antitetânico e 

diftérico. Fui aprender no Rio e em São Paulo. Mas então aconteceu o seguinte: quando o 

Magalhães se afastou do Instituto, ele não deixou ninguém encarregado de fazer o soro 

antiescorpiônico. E então houve uma grita do povo, porque houve acidentes, meninos 

morrendo de picada de escorpião etc. De modo que ficou uma situação séria. Então, nessa 

ocasião, eu fui escolhido para fazer o soro antiescorpiônico. É natural que fosse assim 

porque eu já fazia outros soros e tinha ido aprender essas técnicas de concentração do soro, 

de preparação de toxinas etc. Fui encarregado e fiz. A primeira coisa que eu fiz foi largar o 

boi e voltar para o cavalo, porque no mundo inteiro o soro é feito, em geral, em cavalos. O 

soro humano é feito em cavalo. Eu faço soro em carneiro, em cabra, mas são coisas 

experimentais. De modo que eu voltei ao cavalo e consegui fazer um soro bom. Por isso 

mesmo parece que o Magalhães não ficou muito satisfeito comigo. Era um dilema, sabe? 

Porque ou eu fazia o soro, ou então me recusava a fazer e continuavam os acidentes de 

escorpiões aqui. Eu achei que era minha obrigação fazer o soro, embora discordasse do 

governo do estado. E fiz um soro não só em cavalo, como um soro feito com duas coisas 

diferentes: primeiro era um soro purificado; e segundo, e muito importante, que em vez de 

usar o veneno de escorpião que o Magalhães usava, eu lancei a técnica de fazer o 

anaveneno. Aprendi a fazer anaveneno não sei se no Rio ou no Butantan.  

 

NB – É anaveneno que chama? 

 

AM – Anaveneno. É o seguinte: você pega o veneno ofídico, ou escorpiônico, trata esse 

veneno ofídico ou escorpiônico, faz a solução daquilo e trata com formol. 

 

NB – Com o quê? 

 

AM – Formol. O formol tira a parte realmente ‘coisa’ do soro, a parte que dava os 

acidentes. Porque era muito comum ter acidentes pelo soro. Ao invés do soro ser útil à 

pessoa, era pior. Fizemos assim: tapávamos o soro do escorpião com formol, deixávamos 

um certo tempo na estufa, depois o que saía era inoculado. 

 

NB – O que saía? 

 

AM – E assim perdia o poder tóxico, o formol neutralizava o poder tóxico, mas não a parte 

antigênica mesmo, quer dizer, a parte que ia produzir o soro. 

 

NB – E anaveneno é o quê? 



                                                                                                         
 

 

AM – Anaveneno é isso. 

 

NB – É isso, é a parte que saía a partir do formol, que o formol retirava, o que ficava era o 

anaveneno? 

 

AM – É, o formol neutralizava o veneno. Isso, o veneno se transformava em anaveneno, 

que é isso. 

 

NB – E o senhor usava isso? 

 

AM – Isso. Era uma vantagem muito grande pelo seguinte: em primeiro lugar, como o 

veneno não era tóxico - vamos chamar de tóxico - para o animal, podia se usar, como nós 

usamos, uma dose muito alta desde o início porque esse veneno não era tóxico, e isso se 

fazia com a toxina diftérica, toxina antitetânica etc., mas...  Deixa eu pegar o fio da 

conversa... 

 

NB – O senhor estava falando, sobre as vantagens, não é? É isso que o senhor estava 

dizendo, as vantagens? 

 

AM – A vantagem grande era essa, se podia usar doses maiores do anaveneno do que se 

usava do veneno puro. Então encurtava muito tempo de preparação do soro e a obtenção de 

um soro eficiente. 

 

NB – Sim, ele não só encurtava o tempo, como o soro era mais eficiente, o senhor está 

dizendo. 

 

AM – É. 

 

NB – Porque retirava a toxina que prejudicava o ser humano. 

 

AM – Não era retirada, a toxina era transformada. 

 

NB – Desativada. 

 

AM – Desativada, de toxina em anatoxina, de veneno em anaveneno, é tirar... 

 

NB – Que tem uma reação menor no ser humano? 

 

AM – Claro! 

 

NB – Do que o veneno inoculado. 

 

AM – É. E o soro também é muito melhor, tem um soro muito mais concentrado, e fazia-se 

além dessa mudança que passava a fazer o soro antiescorpiônico em cavalo, usar o 

anaveneno, podia ser uma quantidade maior de soro em menos tempo e muito mais barato.  



                                                                                                         
 

 

NB – Mas o senhor passou a fazer sozinho também ou o senhor chamou alguém para lhe 

ajudar? 

 

AM – Não, tinha o pessoal técnico da coisa, mas médico ou biólogo não havia. 

 

NB – O senhor é quem comandava a equipe lá de técnicos? 

 

AM – É, embora o diretor do Instituto fosse um diretor administrativo porque quando o 

Magalhães saiu ficou só o diretor administrativo, o Bahia. E depois disso o governo 

resolveu procurar um diretor técnico para o Instituto e mandou vir um rapaz aí do Instituto, 

aquele Instituto que é em Niterói, como é que se chama? 

 

NB – Vital Brazil. 

 

AM – Vital Brazil. Ele veio aqui durante algum tempo, mas não deu certo. Depois também 

eu saí, não sei mais o que aconteceu. 

 

NB – O senhor saiu do Ezequiel Dias quando? 

 

AM – Data eu não sei não. 

 

JB – Durante a guerra, não é? 

 

NB – O senhor foi para a guerra, não é? 

 

AM – É, eu fui para a guerra. Mas não foi durante a guerra não. Quando eu fui para a 

guerra, acho que ainda estava no Instituto. 

 

NB – Quando o senhor voltou é que o senhor saiu? 

 

AM – É. 

 

NB – É isso que está na entrevista, é. 

  

AM – Porque a transferência foi muito fácil. O Instituto era um órgão da Secretaria de 

Saúde - aqui passou a ter o nome de Secretaria de Saúde -, apenas me tiraram do Instituto 

Ezequiel Dias e me puseram como chefe do serviço de doenças parasitárias, de endemias 

rurais, na saúde pública. 

 

NB – Dentro da Secretaria de Saúde? 

 

AM – É, dentro da Secretaria de Saúde. De modo que não... 

 

NB – E a sua ida para a guerra, como foi? Eu morro de curiosidade. Você quer falar sobre o 

Ezequiel Dias ainda? 



                                                                                                         
 

 

JB – Queria. 

 

NB – Ah, então fale, depois eu pergunto da guerra, porque eu morro de curiosidade sobre 

isso. 

 

JB – Tem dois episódios que o senhor menciona na sua entrevista para o Simon, que eu 

queria assim... 

 

AM – Eu não me lembro mais daquela entrevista. 

 

JB – Um é a respeito de uma polêmica, de uma controvérsia, a respeito da difteria aqui em 

Belo Horizonte. 

 

AM – Fiz referência a isso? Mas não me lembro mais da polêmica. 

 

NB – Mas qual é a questão Jaime, precisa mais assim... 

 

JB – Não sei aonde eu ouvi uma controvérsia entre o estado e o Instituto Ezequiel Dias 

sobre isso. Mas então a gente passa para outro assunto... 

 

AM – Não sei. Acho que era na questão do diagnóstico de difteria. Porque o diagnóstico de 

difteria, embora seja uma coisa de rotina, em geral é um pouco difícil. A difteria é causada 

pelo bacilo diftérico. Dá na garganta das pessoas também um bacilo que não é o bacilo 

diftérico, mas que se parece muito com o bacilo diftérico. De modo que eles alegavam que 

havia erro no Instituto ao diagnosticar casos de difteria quando não eram de difteria, porque 

se encontrava o bacilo pseudo-diftérico, quer dizer, o falso diftérico. Isso é o que houve, 

que eu saiba, que eu me lembre disso é essa questão que houve. 

 

JB – Mas foi isso que motivou o Instituto a começar a produzir a vacina, o soro? 

 

AM – Não. Não, porque o Instituto ainda era na praça da Liberdade, o diretor era o 

Magalhães. Foi o próprio Magalhães quem me designou para ir para o Rio e São Paulo, 

principalmente Manguinhos porque o Instituto era uma filial de Manguinhos, depois para 

São Paulo. 

 

JB – Mas aqui, havia muita incidência de difteria aqui em Belo Horizonte? 

 

AM – Muita! Eu não sei atualmente como está a difteria, mas era muita. Agora, eu tive a 

difteria aqui. Eu estava fazendo o curso primário, perdi um ano porque tive difteria 

exatamente na ocasião dos exames. E é até curioso porque depois uma pessoa, uma menina 

que veio a ser minha cunhada, irmã de Beatriz, teve difteria na mesma ocasião.  

 

NB – Mas porque isso assim, o bacilo era transmitido pelo quê? 

 

AM – É contato pessoal, não exige nenhum transmissor, é contato direto. 



                                                                                                         
 

 

NB – Mas isso tem a ver com o clima? Tem a ver com o quê? 

 

AM – Talvez a difteria... 

 

NB – Essa incidência? 

 

AM – Talvez seja mais freqüente em climas mais frios. Não acho que tenha muita... O fato 

é que difteria era um problema em Belo Horizonte e por isso é que começou a se fazer soro 

antidiftérico aqui, mas já se usava o soro antidiftérico importado de São Paulo. 

 

JB – Do Instituto Oswaldo Cruz, não? 

 

AM – Não me lembro. Eu me lembro muito bem que eu fui aprender a fazer a toxina 

diftérica, sobretudo no instituto Oswaldo Cruz, com o Oswaldo Cruz filho. Ele é quem 

preparava. Ele não fazia o soro, fazia a toxina que era injetada. 

 

NB – Pois é, mas essa importação do soro para cá era do Instituto Oswaldo Cruz ou era de 

São Paulo? 

 

AM – Eu acho que era de São Paulo, mas isso eu não me lembro bem. 

 

NB – Butantan? 

 

AM – É, o Butantan fazia o soro... 

 

NB – [Instituto] Biológico? Não. O Biológico não fazia? 

 

AM – Biológico era patologia animal. 

 

NB – É, não fazia, não é? Qual a outra questão? 

 

JB – Eu tenho algumas. 

 

NB – Ué, então pergunta, vai perguntando que eu vou passar para guerra quando você 

terminar de perguntar. 

 

JB – A questão, por exemplo, do soro antiofídico. Qual foi o papel do Vital Brazil no 

desenvolvimento desse soro? 

 

AM – O Vital Brazil foi quem introduziu a preparação do soro antiofídico no Brasil. Ele 

não inventou o soro antiofídico, já tinha sido feito por uns franceses no norte da África. 

Mas o Vital Brazil - que era mineiro, da cidade de Campanha, no sul de Minas - começou a 

fazer o soro aqui no Brasil, a estudar as cobras venenosas... 

 

NB – Ele estudou fora? 



                                                                                                         
 

 

AM – Acho que sim. 

 

NB – Onde é que ele aprendeu? 

 

AM – Bom, o sujeito tendo a técnica e tendo a prática de fazer outros soros, como o 

antidiftérico, o antitetânico, que é mais antigo, não havia dificuldade em fazer não. Mas ele 

fez. Ele estudou bem os soros, viu que era preciso fazer pelo menos dois soros: o anti-

Crotálico1 e o anti-Botrópico2 e seria preciso mais um terceiro, que seria o anti-Laquésico3, 

mas isso nunca se fez aqui. Parece que em São Paulo eles fazem daquela cobra muito 

grande, que é muito freqüente aqui na mata do Rio Doce. Mas esses soros não, nunca se 

fizeram aqui não. Mas já o outro fazia. 

 

NB – É muito complicado isso? Não? 

 

AM – Não. 

 

NB – É o mesmo processo que o senhor descreveu para o escorpiônico? 

 

AM – É o mesmo, com pequenas diferenças de doses, diferenças ao separar, fazer duas 

inoculações etc., mas no fundo era tudo igual. De modo que o grande mérito do Vital Brazil 

foi ter feito a introdução desse método, que era o método do ofidismo pelo soro.  

 

JB – Então, o Instituto produzia o antitetânico, o antidiftérico? 

 

AM – Não, eu acho. Nunca chegou a fazer antitetânico, eu tenho a impressão que não. 

 

JB – Não, não é? 

 

AM – Não. 

 

JB – A antivariólica não era produzida aqui? 

 

AM – Ah, engraçado, eu tinha esquecido disso, a vacina antivariólica é uma das principais 

coisas que o Instituto fazia, mas aí não é soro. 

 

NB – Vacina. 

 

AM – Era vacina que fazia inoculando a pele do animal, o germe da... Como é que chama? 

Você falou, a vacina, vacina, é. 

 

NB – É isso mesmo. Não faz no bezerro? 

                                                           
1 Contra acidentes de cascavel. 
2 Contra acidentes de jararaca. 
3 Contra acidentes de Sucuru. 



                                                                                                         
 

 

AM – Está certo, faziam, hoje não fazem mais. 

 

NB – Não, não. 

 

AM – Mas era nos bezerros, eles faziam lá, então havia instalações lá para... 

 

NB – Fazia aqui no Ezequiel Dias? 

 

AM – Aqui, é. A vacina antivariólica que se usava em Minas era feita pelo Ezequiel Dias. 

Hoje a varíola foi erradicada, não existe mais no mundo, foi inteiramente erradicada, um 

tempo muito importante, era obrigatória. 

 

JB – Depois que ele foi transferido para o estado, continuou produzindo antivariólica? 

 

AM – Sim, claro. Porque era feita para o estado. A vacina antivariólica foi abandonada 

porque não existe mais a varíola no mundo, pelo menos, não sei. Tem até umas brigas, os 

laboratórios que tinham vírus da varíola tiveram que destruir aquilo. Parece que só ficou 

um em Londres e houve até um caso de varíola fora do instituto, que os laboratórios 

mantinham o vírus da vacina, da varíola mas... 

 

NB – O problema agora é que se aparecer de novo não tem mais... 

 

AM – Não, não tem, vacina não tem. 

 

NB – É, pois é. 

 

AM – Não, mas creio que não há possibilidade de aparecer de novo não, não tem. 

 

JB – Doutor Amilcar, o senhor falou que quando o Instituto passou para o estado, o Otávio 

Magalhães tinha um projeto de se dedicar à produção de produtos veterinários. 

 

AM – Ele achava, aliás, com razão, mais importante o produto veterinário do que o 

humano. O soro e a vacina, para qualquer doença humana, são gratuitos, em geral não se 

compram, são da Secretaria de Saúde. Qualquer organização de saúde dos estados fazia, em 

muitos países. De modo que esses não eram produtos economicamente importantes. Os 

produtos veterinários para combater as doenças de animais eram economicamente 

importantes. E com toda a razão porque o rebanho bovino de Minas era muito grande e o 

suíno também. As vacinas eram feitas no Instituto, não sei se são usadas ainda. Mas a 

questão da vacina antivariólica era complicada ... 

 

JB – Vacina o quê? 

 

AM – Antivariólica não, contra a peste dos porcos. 

 

NB – É tem um nome essa vacina, anti... 



                                                                                                         
 

 

AM – Eu nunca trabalhei nisso não... Mas isso é meio complicado pelo seguinte: era uma 

coisa particular. Dois técnicos do Instituto Oswaldo Cruz conseguiram essa vacina, que era 

usada porque a peste dos porcos era muito séria, matava muitos porcos, dava um prejuízo 

muito grande. Esses técnicos que descobriram a vacina no Instituto Oswaldo Cruz, eles 

fabricavam fora... 

 

NB - Não é o Godoy? 

 

AM – É, Godoy e Machado, Machado e Godoy. 

 

JB – Vem cá, essa vacina não é contra o carbúnculo, não é a anticarbunculosa? 

 

AM – Não, não, contra o carbúnculo é outra. 

 

JB – Então além da vacina anticarbunculosa, eles fizeram uma contra a doença dos porcos? 

 

AM – Eu acho que sim. Eles fizeram. 

 

NB – É, ainda tem a vacina da Manqueira... 

 

AM – Mas nisso eu nunca trabalhei não. 

 

JB – Mas o Instituto Ezequiel Dias fabricava essa vacina também? 

 

AM – Fez também. 

 

JB – Depois da transferência para o estado? 

 

AM – Bom, isso eu não sei responder, mas acho que sim. 

  

JB – Até a transferência do estado, até o momento da transferência do estado tinha 

fabricação de produtos veterinários? 

 

AM – Tinha. 

 

JB – Tinha? 

 

AM – Tinha. Fabricava vários produtos veterinários, mas não em grande escala. O sonho 

do Magalhães era fazer tantos milhões de dólares, e não dava. Mas por que fazer tantos 

milhões de dólares se o rebanho não é de tantos milhões? Ele calculava: tantos milhões de 

dólares dão um lucro de tanto, etc. Porque fica tudo no ar assim. O governo do estado não 

concordou porque aquilo não estava certo. Mas o Instituto fez também produtos 

veterinários. Era disso que o Instituto vivia, dos exames de saúde pública, da vacina 

antivariólica, e produtos veterinários, dos porcos e tal. 

 



                                                                                                         
 

NB – Os produtos veterinários eram vendidos? 

 

AM – Eram vendidos, eu acho que até hoje são. Mesmo o Noronha Peres, que era um rapaz 

que trabalhava no Instituto Ezequiel Dias fazendo essa vacina, depois ele montou um 

laboratório particular aqui, um laboratório chamado Laboratório Hertape. 

 

NB – Como? 

 

AM – Hertape. Eram de três pessoas: Hermeto, Tavares e Peres. Isso aqui no bairro, perto 

da polícia militar. Mas eles fizeram lá e ganharam muito dinheiro, passaram a preparar 

vacina. Agora não sei como é que estão usando, parece que esse laboratório acabou. 

 

JB – Então o projeto do Magalhães era um pouco criar uma situação semelhante à de 

Manguinhos, que vivia da vacina da peste da manqueira, não é? 

 

AM – É. 

 

JB – Criar uma fonte de renda que desse autonomia. 

 

AM – É, exato. 

 

JB – É isso? 

 

AM – Eu não sei se em Manguinhos continua se fazendo isso, eu não sei. 

 

JB – Ele perdeu os produtos veterinários e a verba da manqueira durante o Estado Novo. 

 

AM – Sim. Depois do (Inaudível) 

 

JB – Não. 

 

AM – Não? 

 

JB – Não. 

 

AM – Bom, isso devia ser no Instituto Biológico, por exemplo, em São Paulo, no Rio era 

um estabelecimento de veterinários. 

 

JB – Não, tem. 

 

AM – É. 

 

JB – Inclusive o Alcides Godoy, depois disso, abriu uma empresa particular para fabricar 

vacina contra a Manqueira. 

 

AM – Por sinal, o Emanuel Dias, que era filho do Ezequiel, resolveu fazer um laboratório 



                                                                                                         
 

para a peste da Manqueira aqui em Minas, em Bambuí. Houve aí uma briga muito grande 

com o Godoy etc. Ainda relativamente há pouco tempo esteve aqui em casa uma filha do 

Godoy, queria saber umas coisas e tal, quais eram os trabalhos dele que tinham sido... Mas 

na realidade não havia muitos trabalhos puramente científicos, os trabalhos eram coisa 

aplicada, não fazia pesquisa assim não. Hoje eu não sei como é que está. Mas isso foi um 

problema muito sério porque impedia a exportação de carne. Sabe disso, não é? Eles 

achavam que os rebanhos daqui eram contaminados. Isso eu não acompanhei muito porque 

eu nunca me interessei pela parte comercial da coisa, de modo que eu não sei. Mas você vê 

que a questão do Instituto Ezequiel Dias é uma coisa muito complexa, porque uma parte do 

governo federal, outra parte do estado, outra particular; muito complicada. E isso foi o que 

decantou o fim do Instituto Ezequiel Dias, porque o que se existe hoje não é Instituto 

Ezequiel Dias. Eu não sei o que eles fazem atualmente lá. Eu acho que fazem soro 

antiofídico, não é? 

 

NB – É. 

 

AM – É. 

 

JB – Parece que estão lançando o soro antiescorpiônico. 

 

AM – Ah, lançando, é possível. 

 

JB – Esse soro antiescorpiônico, ele parou de ser produzido na época? 

 

AM – Acho que sim. 

 

JB – Mas porque não havia mais casos fatais ou porque não... 

 

AM – Não, eu acho que o número de casos, em geral, diminuiu muito.  Por exemplo, nas 

casas realmente era devido às lenhas que ficavam no quintal e que abrigavam os escorpiões. 

Quem estava em domicílio tinha também aquele porãozinho porque havia muito escorpião. 

Isso acabou, hoje não se usa nem o porão nem a lenha. Praticamente na cidade não usam. 

Não sei se na periferia usam, devem usar. Mas ultimamente parece que houve um 

recrudescimento dessa coisa, o soro antiescorpiônico então passou a ter uma importância 

grande. Mas eu não sei qual é a técnica que eles usam. Não é a técnica que eu usei porque 

era uma técnica bastante primitiva. Eu não sei se usam anaveneno. É o Diniz quem faz isso. 

Não sei se é ele que faz o soro, ele ficou encarregado de fazer o antiofídico. 

 

JB – Ele é da parte de produção, não é? 

 

AM – Toda a parte de produção? 

 

JB – Eu tenho a impressão que sim, pelo que eu entendi. 

 

AM – De soro, de vacina? 

 



                                                                                                         
 

JB – É. Eu não sei se soros e vacinas. Eu não sei se os fármacos são separados. Eu não 

entendi. 

 

NB – A gente vai fazer uma visita amanhã com ele, ele vai nos mostrar. 

 

AM – Com o Diniz? 

 

NB – Isso. 

 

JB – Eu tenho mais uma perguntinha. Eu perguntei e o senhor passou assim ao largo. É 

uma curiosidade que eu tenho, até para comparar com a situação de Manguinhos nas 

origens. Nesse leque de produtos cada cientista é responsável por um? 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

JB - ...cada cientista era responsável por um. Por exemplo, o senhor era responsável pelo 

soro antiofídico... 

 

AM – Não. Um hospital pequeno como era aqui, seria, vamos dizer, não sei, falar dos 

soros, porque a técnica sendo mais ou menos a mesma, mas na realidade o que se fabricou 

aqui mesmo foi o soro antiescorpiônico. 

 

NB – Sim, mas cada cientista, cada pesquisador desenvolvia um soro ou não? 

 

AM – Não sei. 

 

NB – Não era assim? 

 

AM – Não. 

 

NB – Quer dizer, junto com o senhor ter um pesquisador que desenvolvia o mesmo soro 

com o senhor? 

 

AM – Sim, podia. 

 

JB – Por exemplo, o senhor participava da produção de antivariólica?  

 

AM – Da antivariólica não participei. 

 

NB – Mas o que ele está perguntando é o seguinte: o senhor participava concomitantemente 

de vários soros? 

 

AM – Claro, exatamente o que eu disse: os problemas eram muitos e o pessoal muito 

pequeno. 

 



                                                                                                         
 

NB – Então o senhor fazia o antidiftérico, o... 

 

AM – Fazia tudo. 

 

NB – O que é que ele estava falando, Jaime, que eu perdi? 

 

JB – Que o Instituto era muito pequeno. 

 

AM – Era muito pequeno, mas não podia ter um laboratório para cada coisa. Em geral, os 

laboratórios que havia lá eram de ofidismo, de raiva. O Instituto fazia também a vacina 

contra raiva. Mas não era possível ter um laboratório para cada coisa. No princípio, quando 

eu comecei a trabalhar, eram três ou quatro laboratórios para tudo. 

 

JB – Isso não era uma coisa assim problemática, você misturar a fabricação no mesmo 

local? 

 

AM – Não, nunca houve nenhuma complicação. 

 

JB – Contaminação? 

 

AM – Não, nunca houve. Porque eram também umas vacinas muito diferentes umas das 

outras. A vacina antivariólica era feita em bezerro, era feita para fora, tinha lá as baias, os 

bezerros. A vacina anti-raiva era feita dentro do prédio do Instituto, inoculando o vírus de 

raiva em coelho. Era uma coisa complicada, vai tirando a medula, dissecando aquilo. Eram 

técnicas diferentes. A contaminação era possível, mas, que eu saiba, nunca houve não. O 

ideal era cada processo ter seu ponto certo. 

 

JB – Pensando nas instalações primitivas do Instituto na praça da Liberdade, o senhor 

travou contato com um arquiteto chamado Luís de Moraes Júnior? 

 

AM – O Luís de Moraes era o quê? O que fez o projeto de... 

 

JB – Fez o projeto de Manguinhos. 

 

AM – Um português. 

 

JB – É. 

 

AM – É. 

 

JB – O senhor conheceu ele? 

 

AM – Não, não conheci. Esse prédio aqui onde funcionava o Instituto Ezequiel Dias, aqui 

na praça, não foi um prédio construído para o Instituto. Engraçado que eu nunca lembre 

disso. Quando eu entrei já estava funcionando, era um prédio pré-adaptado. 

   



                                                                                                         
 

JB – Prédio adaptado. 

 

AM – Prédio adaptado. Agora me lembro, na história do Instituto é muito... Agora, quem 

construiu, não me lembro, no momento não me lembro. 

 

JB – Quem adaptou foi o Luís Moraes Júnior. 

 

AM – Foi, é? 

 

JB – Foi, o arquiteto que construiu Manguinhos. 

 

AM – O prédio era muito simples, sabe? Havia a entrada, um “hallzinho” de entrada; de um 

lado era o gabinete do diretor; do outro lado era a biblioteca - que acho que era uma das 

grandes coisas do Instituto Ezequiel Dias, a gente pode conversar sobre isso depois. Mais 

para o fundo havia uma grande sala, mais alta e muito grande, que era uma misturada 

danada, servia para exposição e de cada lado então havia dois laboratórios: o do Dr. 

(inaudível) e outro onde era feita a vacina anti-rábica; e mais ao fundo tinha uma cozinha 

onde se faziam os soros, os meios de cultura necessários. Faziam isso no café, todo 

estabelecimento brasileiro tem que ter uma sala de café. No café havia uma seção que era 

muito importante e que conseguiu muito, inclusive para o desenvolvimento dessas 

pesquisas aqui. Toda quinta feira havia uma reunião na biblioteca onde era servido café, 

balas, biscoitos etc. 

 

NB –Biscoitinhos. 

 

AM – Ali então o pessoal se reunia e cada um... Uns dias antes da reunião, o Magalhães 

marcava nas revistas o que era importante. O Instituto Ezequiel Dias recebia um grande 

número de revistas estrangeiras, grande mesmo. De modo que em Belo Horizonte era uma 

coisa formidável! Principalmente se você não tinha nada e o Instituto tinha. Mesmo os 

estudantes da Faculdade de Medicina, nas quintas-feiras, também iam tomar parte nas 

reuniões. Os indivíduos liam os trabalhos marcados pelo Magalhães e faziam um resumo. 

Nessas reuniões eram pedidos os resumos dos trabalhos e discutidos. Isso foi uma coisa que 

realmente teve uma importância enorme! Eu acho que, infelizmente, não se aproveitou 

muito bem... Mas essa idéia era uma coisa muito importante. 

 

JB – Até o fim da sua permanência, o Magalhães ele manteve essa... 

 

NB – Sistemática de trabalho? 

 

AM – É, manteve, no fim talvez um pouco menos, mas manteve. Aquilo realmente era 

muito importante. 

 

JB – Agora, o senhor disse que os temas de pesquisa eram escolhidos livremente pelo 

pesquisador. Não havia uma orientação? 

 

AM – Não. Quando havia um problema de saúde pública qualquer, podia se estudado, seria 



                                                                                                         
 

então um tema do Instituto propriamente. Mas o pesquisador podia fazer o que quisesse. 

 

JB – E dava para conciliar o trabalho de rotina com o trabalho de pesquisa? 

 

AM – Ah, dava. Porque na realidade nenhum trabalho de rotina e nem de pesquisa era 

muito desenvolvido, porque não havia meios. A não ser a parte de ofidismo, que se 

desenvolveu bem, e de escorpionismo que eram temas quase que específicos no Instituto, 

os outros eram... 

 

NB – A pesquisa do instituto baseava-se no ofidismo e no antiescorpião? 

 

AM – Não, a pesquisa do instituto baseava-se em tudo. 

 

NB – Em qualquer coisa. 

 

AM – Em qualquer coisa. Se havia qualquer problema de saúde pública, o Instituto podia 

estudar até um certo ponto. Nisso o Magalhães não intervinha, em geral havia aqueles 

temas do Instituto. Ele marcava, então, nessas reuniões, os artigos nas revistas francesas, 

inglesas, americanas, alemãs etc. Ele escolhia, mas isso não significa que ele estivesse 

escolhendo temas para as pesquisas.  

 

NB – Claro. 

 

JB – Mas esses artigos influenciavam na escolha dos temas? 

 

AM – Sim, acho que sim. Como cada indivíduo, cada pesquisador lá do Instituto, tinha uma 

certa linha de pesquisa, nas reuniões eram marcados aqueles artigos que se referiam a essas 

linhas, isso não havia dúvida. 

 

JB – O pessoal acabou se especializando em certos campos de pesquisa? 

 

NB – Aconteceu isso? 

 

JB – No seu caso, o senhor acabou se concentrando numa certa área?  

 

AM – Sim, porque eu trabalhei em microbiologia, parasitologia, zoologia pura, etc. Mas o 

que aconteceu é que não se aproveitaram devidamente os estudantes que trabalhavam no 

Instituto e que posteriormente iriam desenvolver linhas de pesquisa. Pouca gente continuou 

no Instituto, vários indivíduos trabalharam lá durante o tempo de estudante, depois 

largaram porque os salários eram muito pequenos. A não ser aquele indivíduo que tivesse 

mesmo a vontade de pesquisar, os outros não, foram ser clínicos. 

 

JB – Mas havia indivíduos com vocação de pesquisador? 

 

AM – Eu tive, não estou dizendo para me elogiar não, mas eu gostava. 

 



                                                                                                         
 

NB – E entre os alunos? O senhor está dizendo que os alunos... 

 

AM – Não, os alunos não. Na Faculdade de Medicina alguns que se interessavam, 

trabalharam no Instituto. Por exemplo, eu era aluno da Faculdade de Medicina mas 

trabalhava no Instituto porque na Faculdade não tinha meios de pesquisa. 

 

NB – Mas como o senhor, muitos dos que se transformaram pesquisadores do Instituto 

eram da Faculdade de Medicina? 

 

AM – Sim, porque eram médicos. 

 

NB – O recrutamento dos pesquisadores do Instituto vinha da Faculdade de Medicina? 

 

AM – É, vinha da Faculdade de Medicina, geralmente. 

 

JB – O senhor falou que eram poucas pessoas, não é? Na sua entrevista, o senhor falou: 

tinha o Ezequiel, o Otávio Magalhães, Oswaldo de Melo Campos. 

 

AM – Sim, o Oswaldo de Melo e Campos estudou, sobretudo, ofidismo. 

 

JB – Ofidismo. 

 

AM – E escorpionismo também. 

 

JB – Ele era da época do Ezequiel? 

 

AM – É, da época do Ezequiel. Eu não fui da época do Ezequiel. Quando eu fui para o 

Instituto, o Ezequiel já tinha morrido. Mas o Ezequiel é que tinha dado aquela orientação 

toda. Ele ficou relativamente pouco tempo aqui, morreu logo. A mudança de clima e tal, 

viveu talvez um pouco mais de tempo, depois morreu. 

 

JB – Mas o Oswaldo de Melo e Campos, ele ingressou na época do Ezequiel? 

 

AM – sim. 

 

JB – Como estudante? 

 

JB – E permaneceu como quadro de carreira? 

 

AM – É, até uma certa época, depois ele saiu porque o Melo Campos foi um grande clínico. 

Ele tinha muita clínica, ele era realmente um grande clínico. De modo que o Instituto não o 

interessava muito. De modo que ele largou o Instituto e outros que trabalharam lá também 

iam largando. Muito poucas pessoas... 

 

JB – Esse Eugenio de Souza e Silva? 

 



                                                                                                         
 

AM – Eu trabalhei com ele, fui até assistente dele na Faculdade de Medicina.  Engraçado, 

não só no Instituto como no meio todo científico do Brasil, o número de pessoas é muito 

grande. Eu fui assistente de fisiologia, histologia e parasitologia. Agora, depois eu me fixei 

na parasitologia, larguei as duas outras, fiquei na parasitologia, que eu continuei até agora. 

 

JB – Essa opção pela parasitologia se deveu à sua militância acadêmica na Faculdade ou ao 

seu trabalho de laboratório no Instituto? 

 

AM – Não, não pelo seguinte: porque o professor de parasitologia na Faculdade era um 

grande homem, professor Enrique Marques Lisboa, era um sujeito formidável, mas ele não 

era pesquisador. Era um homem de lançar idéias e discutir as certas ou erradas, mas não me 

lembro de ter visto o Lisboa entrar num laboratório. 

 

JB – Mas ele é de Manguinhos, não é? 

 

AM – É, ele era de Manguinhos. 

 

JB – Quando veio para cá, ele se desligou de Manguinhos e ingressou na Faculdade? 

 

AM – Não, eu não me lembro bem porque quando entrei para o Instituto, o doutor Lisboa 

não trabalhava mais lá. 

 

JB – Não? 

 

AM – Não. 

 

NB – Estava só na Faculdade? 

 

JB – Mas chegou a trabalhar no Instituto. 

 

AM – Não sei dizer, eu acho que não. Ele trabalhou um pouco também no posto 

veterinário, um posto federal que tinha ali no Contorno. Ele trabalhou lá, mas no Instituto 

propriamente não me lembro de trabalho feito por ele. Agora, mesmo na Faculdade de 

Medicina o estudo de parasitologia era muito teórico porque nós não tínhamos instalações 

na cadeira para fazer pesquisa. 

 

JB – Não havia laboratórios na faculdade? 

 

AM – Muito poucos, a faculdade era muito pequena. 

 

NB – De quando é a Faculdade de Medicina de Belo Horizonte? O senhor tem idéia? 

 

AM – 1901. 

 

NB –1? 

 



                                                                                                         
 

AM - 11. 

 

NB – 11. 

 

AM – Eu acho que é de 11 ou 12. 

 

NB – Pelo que o senhor está falando há uma característica interessante: um fluxo de 

professores, pesquisadores, entre o Instituto e a faculdade, coisa que não ocorria em 

Manguinhos. Havia uma rixa entre a faculdade e o Instituto Oswaldo Cruz. Aqui não, não 

é? 

 

AM – É, não havia, pelo seguinte, não porque o diretor do Instituto era catedrático na 

universidade, e assim por diante, mas havia um entrosamento bastante bom, não talvez 

oficialmente, mas havia, como continuou havendo, com o Instituto Oswaldo Cruz. 

 

NB – Mas lá no Rio, havia muita disputa entre o instituto Oswaldo Cruz e os professores 

catedráticos da Faculdade de Medicina. 

 

AM – Que não eram do Instituto? 

 

NB – Que não eram do Instituto. 

 

AM – Mas o que acontece é o seguinte: em geral os professores do Instituto eram da 

Faculdade. Por exemplo, o professor Magalhães era, o professor Melo Campos era, o 

professor, como é que chama? Esse da histologia você citou o nome dele aí. 

 

NB – Marques Lisboa? 

 

AM – Não, Marques Lisboa nunca foi do Instituto, o professor, esqueço o nome. 

 

JB – Borges da Costa? 

 

AM – Não, Borges da Costa é meu sogro. Borges da Costa é um caso interessante porque 

ele fez a tese de doutoramento dele no Instituto. Ele era muito ligado ao pessoal do 

Oswaldo Cruz e do Ezequiel Dias, do Rio. Ele fez a tese lá. E eu depois entrei para a 

família dele e depois para o Ezequiel Dias é estranho. Se depois a gente for conversar sobre 

a questão da FEB também... 

 

NB – Espere aí, deixa eu perguntar uma coisa antes. Eu não entendi muito bem sobre as 

linhas de pesquisa. Isso não está muito claro na sua entrevista. 

 

AM – Ah, não está? Porque não é... 

 

NB – Não havia linhas de pesquisas: fulano desenvolvendo tal coisa? 

 

AM – Não, não... 



                                                                                                         
 

 

JB – Só para complementar. Sabe por quê? Em Manguinhos, pelo menos quando a gente 

pega os relatos históricos o pessoal diz o seguinte: no início Oswaldo Cruz dizia: “vocês 

escolham livremente os seus temas.” 

 

AM – Como era aqui. 

 

JB – E com o passar do tempo, as pessoas começaram a definir as suas especializações. 

 

AM – Mas aqui também. 

  

JB – Aqui ocorreu isso também? 

 

AM – Ocorreu, mas como aqui a coisa era muito mais limitada, não houve como no 

Instituto Oswaldo Cruz, alguns, por exemplo, se limitavam. O Magalhães ficou no campo 

de fisiologia, mas a fisiologia era na Faculdade de Medicina, não fazia nada de fisiologia no 

Instituto. 

 

NB – Era isso que eu queria saber do senhor. 

 

JB – Porquê? 

 

AM – Porque é aquela história, a Faculdade de Medicina aqui foi feita como o Instituto, 

pegava o pessoal que havia. De modo que muitos que foram do Instituto não eram 

especialistas naquilo. O Magalhães trabalhou muito em bacteriologia, trabalhou em 

micologia, no estudo dos cogumelos parasitas que causam várias doenças do homem. Mas 

na Faculdade de Medicina não, ele era só fisiologista. Como a Faculdade de Medicina não 

tinha um laboratório de fisiologia, não fazia nada. Não se fez fisiologia em Belo Horizonte 

durante muito tempo, pelo menos lá no (INAUDÍVEL) não fazia fisiologia. De modo que 

era assim. 

 

NB – De quem mais o senhor está lembrando, além do Otávio Magalhães, que fazia 

pesquisa ou na Faculdade ou no Instituto? 

 

JB – José Aroeira Neves? 

 

AM – O Aroeira Neves é o seguinte: (INAUDÍVEL) porque quando eu entrei no Instituto 

fui trabalhar no laboratório do Aroeira Neves. Ele trabalhava, sobretudo, em bacteriologia e 

micologia. Os trabalhos publicados dele são, sobretudo, de micologia. 

 

JB – O Instituto Ezequiel Dias tinha uma publicação própria? 

 

AM – Chegou a ter. 

 

JB – “Memórias do Instituto Ezequiel Dias”? 

 



                                                                                                         
 

AM – É, “Memórias do Instituto”. Eu até tenho uns trabalhos publicados nessa revista 

sobre doença de Chagas. São trabalhos que tiveram importância realmente grande, embora 

não fosse uma pesquisa de ponta. Depois a gente poderia conversar sobre a doença de 

Chagas. Eu, de uma certa forma, estava metido em tudo isso, talvez por influência do 

Aroeira Neves. Porque ele era bacteriologista, trabalhava com cogumelo patogênico, mas 

tinha um laboratório do tamanho desta sala, um pouco maior do que isso. Ali trabalhava eu, 

o (INAUDÍVEL). De modo que eu aprendi com ele.  Era um técnico muito bom, trabalhava 

muito bem. Foi com ele que aprendi as técnicas. Exatamente por causa dessa falta de 

técnicos que havia em Belo Horizonte, eu trabalhei em várias técnicas. 

 

NB – Sim, o senhor está falando da doença de Chagas. Foi com ele que o senhor entrou 

para a doença de Chagas? 

 

AM – Quem? 

 

NB – O Aroeira? 

 

AM – Não. 

 

NB – Não. 

 

JB – O Aroeira era bacteriologista. 

 

NB – Ah, sim. 

 

AM – Eu comecei a trabalhar em doença de Chagas sei lá por que, me deu uma coisa 

qualquer que aconteceu que me levou a trabalhar nisso. Eu não me lembro bem como foi. O 

fato é que eu era assistente da Faculdade de Medicina, já disse isso, em histologia, 

fisiologia e parasitologia. E eu me dediquei depois, exclusivamente à parasitologia. Isso 

talvez fosse uma questão de ordem prática. O professor Marques Lisboa, que era realmente 

notável, era professor de parasitologia, mas ele já estava um pouco mais idoso e não estava 

se interessando muito por aquilo e me convidou para ser assistente dele. A princípio, o 

assistente era um filho dele que foi trabalhar em raio X. Então, ele me convidou para 

trabalhar e eu percebi que o campo de maior futuro era a parasitologia. Não só eu tinha uma 

tendência para parasitologia. Porque parasitologia atualmente é zoologia. Eu tenho uma 

tendência bastante grande para zoologia. O que é zoologia? É o estudo de todos os animais. 

Parasitologia é principalmente o estudo dos animais que causam doenças no homem. De 

modo que eu tinha mais tendência para isso. Além disso, era uma coisa mais promissora 

porque o doutor Lisboa que, como eu disse, era um homem muito bom, era muito ligado a 

mim. Nós conhecíamos muito, as famílias se conheciam muito. Mas eu percebi logo que 

aquilo é que dava mais futuro. 

 

JB – Em termos de conhecimento científico ou em termos de oportunidades de 

remuneração? 

 

AM – Não, remuneração não, porque a remuneração na Faculdade de Medicina era muito 



                                                                                                         
 

baixa, era uma coisa muito pequena mesmo. O Ezequiel Dias tinha uma remuneração um 

pouco maior, mas era um caminho que estava mais aberto para... 

 

NB – Dentro da ciência. 

 

AM – Dentro da ciência. Eu resolvi continuar fazendo parasitologia e deixando as outras 

duas porque em uma tinha o doutor Magalhães, que estava mais moço. A histologia era o 

Eugênio Silva que era lá do instituto Ezequiel Dias. 

 

NB – É, o Jaime falou. 

 

AM – O Eugênio Silva era professor de histologia. 

 

NB – Tem mais alguém na sua lista? 

 

AM – Mas a histologia não me interessava muito não, eu não via muito futuro naquilo, eu 

fiquei na parasitologia. 

 

NB – Pois é, eu estava entendendo que só fazia trabalho de rotina, soro. Agora estou 

começando a compreender que tem um quadro aqui de pesquisa, de desenvolvimento de 

pesquisa básica, não é? 

 

AM – Sim. 

 

NB – Mesmo, como o senhor está dizendo, que fosse muito incipiente, mas foi 

desenvolvida uma linha de pesquisa. 

 

AM – Foi desenvolvida. Tinha linhas de pesquisa, mas não linhas, vamos dizer, oficiais de 

pesquisa. 

 

NB – Sim. 

 

AM – O sujeito trabalhava no que queria. 

 

NB – Era muito individualizado? 

 

AM – É, muito individualizado. 

 

NB – Não conseguia aglutinar estudantes para dar continuidade, nada disso? 

 

AM – Não, no Instituto podia. Eu tive estudantes que trabalharam comigo no Instituto e na 

escola, posteriormente, mas não havia uma linha de pesquisa. Essas linhas de pesquisa eram 

linhas de ordem prática. Por exemplo, a Manqueira, a meningite meningocócica são linhas 

porque eram de interesse da comunidade, então tinham uma certa prioridade, mas não havia 

uma coisa muito... Por exemplo, o professor Magalhães era professor de fisiologia. No 

Instituto ele não trabalhava em fisiologia, absolutamente. Ele trabalhava lá mais em 



                                                                                                         
 

micologia, quer dizer, nos cogumelos patogênicos do homem, parasitas do homem. Ele 

trabalhava também um pouco em virologia e micologia. 

 

JB – É possível uma pessoa fazer tanta coisa e dar frutos? 

 

AM – Tinha que ser. Os frutos eram pequenos. Às vezes, acontece que por sorte, ou por 

qualquer coisa, os soros que não eram muito grandes, vieram a ter importância, eram 

problemas de interesse geral. Por exemplo, a doença de Chagas. Eu trabalhei muito tempo 

em doença de Chagas. Era, evidentemente, um trabalho importante porque ela foi 

descoberta em Minas. De modo que os trabalhos relativamente sem grande profundidade, 

sem grande extensão, eram uma coisa pioneira. Eu acho que a função do Instituto Ezequiel 

Dias aqui é, sobretudo, pioneira. As pessoas que trabalharam lá e que desenvolveram fora 

as pesquisas. O mesmo aconteceu com a esquistossomose. Eu comecei a trabalhar em 

esquistossomose, a doença era muito mal conhecida, hoje a esquistossomose tem uma 

importância enorme. 

 

JB – Quando é que começou a ter importância? 

 

AM – Ah! Não quero ser modesto não, mas o que eu vejo é o seguinte: eu comecei a 

trabalhar em esquistossomose, fiz uns trabalhos muito pequenos, porque a doença era muito 

mal conhecida, muito, tão mal conhecida que eu apanhei esquistossomose trabalhando e 

fiquei de cama, com febre alta, durante um período grande, sem diagnóstico, porque não 

se...  

 

NB – Quando foi isso? 

 

AM – Ah! Sei lá. 

 

NB – Mais ou menos, mais ou menos assim. 

 

JB – Depois da Revolução de 30? 

 

AM – Minha mulher deve saber porque eu era noivo na ocasião.  

 

JB – Depois da Revolução de 30? 

 

AM – Foi, não é? Eu comecei a trabalhar no Instituto Ezequiel Dias... 

 

NB – O senhor estava no Ezequiel Dias já? 

 

AM – É. 

 

JB – Antes da Gameleira? 

 

AM – Antes da Gameleira. 

 



                                                                                                         
 

JB – Então entre 30 e 40. 

 

AM – É, antes da Gameleira. 

 

NB – Foi antes da Gameleira isso? Era na praça da Liberdade? 

 

AM – Era. 

 

NB – Foi nos anos 30, então. 

 

AM – Eu me lembro muito bem. Quando eu comecei a trabalhar, mesmo, nisso, foi o 

seguinte: veio aqui a Belo Horizonte o Dr. Adolfo Lutz, eu não sei se você já ouviu falar 

nele, que era um grande zoólogo, sobretudo, e parasitologista. Ele andou apanhando 

moluscos e mexendo nesses bichos, o nome vulgar é caramujo, que são os vetores da 

esquistossomose. Começou fazendo com o Aroeira Neves, no laboratório do Aroeira. Ele 

não se interessava particularmente por isso, o ramo dele era outro. De modo que eu 

acompanhei aquilo e me interessei, e não se conhecia bem, eu não conhecia bem, ninguém 

conhecia bem em Belo Horizonte. Eu estava trabalhando com os caramujos, que soltavam 

umas cercárias, que é o parasito que penetra no homem. Eu não tive o necessário cuidado, e 

me apanhei muito bem. Aí é que eu consegui meu estudo e demonstrar depois... Eu tenho a 

impressão de que nós tivemos um papel relativamente bom nisso: mostrou-se que a 

esquistossomose era um problema de ordem nacional e não um problema restrito a Belo 

Horizonte. Isso é outra história. Como a doença de Chagas também. Se nós conversarmos 

sobre doença de Chagas, serão precisas várias conversas. Quando eu comecei a trabalhar 

em doença de Chagas, a doença de Chagas estava completamente desmoralizada, ninguém 

acreditava em doença de Chagas. Os opositores a Chagas, os invejosos, diziam que a 

doença de Chagas era uma doença sem nenhuma importância e atacava pessoas sem 

nenhuma importância, que era uma coisa de Lassance. Conhece a história de Lassance? 

Realmente, Chagas foi uma coisa estranha, sabe? Porque ele descobriu a doença, ele 

adquiriu um conceito internacional muito bom e tudo aquilo, de modo que não ia perder 

tempo no laboratório porque ele estava (INAUDÍVEL). A doença de Chagas chegou a uma 

fase em que ninguém acreditava nela. Se não é muito, eu tenho a impressão de que uns 

trabalhos nossos sobre doença de Chagas chamaram a atenção para a doença. 

 

JB – Do Instituto Ezequiel Dias. 

 

AM – Sim, foram iniciados no Instituto Ezequiel Dias e prosseguidos depois na Faculdade 

de Medicina. Eu acho que o papel do Instituto Ezequiel Dias foi um papel de pioneiro. No 

Instituto é que se começou a pesquisa médica e científica, em Belo Horizonte, em Minas 

Gerais e, em parte, no Brasil também. De modo que esse papel foi muito grande. Eu acho 

que não tem sido devidamente acentuado o papel do Instituto Ezequiel Dias. O Instituto 

Ezequiel Dias estudava ofidismo, escorpiões, cogumelo de parasitos, meningocócicos, uma 

série de coisas que iam aparecendo. A gente trabalhava um pouco naquilo e largava. 

 

JB – Por que é que largava? 

 



                                                                                                         
 

AM – Talvez por uma coisa individual, uma briga, mas o principal era o seguinte: o pessoal 

do Instituto Ezequiel Dias se interessava por um assunto durante algum tempo, 

encaminhava aquilo, chamava a atenção para aquilo e mudava para outro. Foi o que eu fiz, 

eu comecei trabalhando em doença de Chagas, depois passei para esquistossomose, depois 

passei para febre maculosa, várias coisas. 

 

JB – O senhor publicava muito? 

 

AM – Não demais, eu publiquei uns cento e tantos trabalhos, podia ter publicado muito 

mais. 

 

JB – Mas, nessa época, o senhor publicava onde? Nas “Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz”? 

 

 AM – Ah, nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, em uma revista que se chamava 

Brasil Médico. 

 

NB – A coleção está lá na FUNED, eu vi hoje. 

 

AM – Ah, está lá? 

 

NB – É. 

 

AM – É. 

 

JB – As Memórias publicavam regularmente trabalhos do Instituto Ezequiel Dias? 

 

AM – Não, os trabalhos do Instituto Ezequiel Dias em geral não eram assim tão... não eram 

do nível... O nível do Instituto Oswaldo Cruz era mais alto, de modo que... 

 

JB – Mas o fato de ser uma filial, isso não implicava num certo intercâmbio? 

 

AM – Não, havia um intercâmbio, mas era um intercâmbio mais pessoal. 

 

NB – O senhor acha que a administração do Chagas não deu a devida importância ao 

Instituto? 

 

AM – Aqui? 

  

NB – É. 

 

AM – Não, não deu. 

 

JB – Por quê? 

 

AM – Porque, que pergunta: eu acho que o Chagas não deu importância nem às descobertas 



                                                                                                         
 

dele. 

 

NB – À quem? 

 

AM – Às descobertas que ele fez, aos trabalhos que ele fez sobre doença de Chagas. 

 

NB – O senhor conheceu ele pessoalmente? 

 

NB – Conheci mal porque ele estava no Rio, e eu, às vezes, ia ao Rio. Conheci o Chagas e 

aqui ele vinha de vez em quando, mas ele tinha aqui... Não vamos falar sobre isso não. 

 

NB – Pessoalmente como ele era? Eu queria saber um pouco sobre ele. 

 

AM – Ele trabalhou em Lassance, você sabe disso? 

 

NB – Sei. 

 

AM – Ele gostava muito de caça. De modo que ele vinha aqui, passava por Belo Horizonte 

para ir a Lassance, mas nunca teve um contato mais íntimo, mais “coisa”. 

 

NB – Ele pessoalmente era uma pessoa difícil? 

 

AM – Não, não era não. 

 

NB – Ele era uma pessoa amigável, amável? 

 

AM – Era. Você tem que ver o seguinte: numa ocasião em que eu tive contato com o 

Chagas, eu era estudante, o Chagas era o Chagas! De modo que eu não tinha... Eu tive 

muito contato com os filhos do Chagas, com o Emanuel Dias, por exemplo; não, os filhos 

do Chagas não, o pessoal do Instituto Oswaldo Cruz que trabalhou aqui. 

 

NB – Carlos Chagas Filho? 

 

AM – O Carlos Chagas não, o Evandro Chagas. 

 

NB – O Evandro. 

 

AM – Ele teve um papel maior, eu trabalhei com o Evandro, quer dizer, ele era chefe de um 

serviço que se chamava Serviço de Estudos das Grandes Endemias, não é? E eu trabalhava 

com esse serviço e recebia uma verba do Evandro. 

 

NB – De lá pra cá? 

 

AM – De lá, ele mandava mil cruzeiros, um conto de réis. Eu uma vez disse assim... 

(superposição de falas) 

 



                                                                                                         
 

NB – Mas e como é que o senhor... Pode falar, desculpe. 

 

AM – Porque eu trabalhava em doença de Chagas, comecei a me interessar por doença de 

Chagas e o Evandro se interessava muito. Mas o Evandro também não era um homem de 

fazer trabalho de laboratório não, ele era um homem de ficar por cima, ele engrenava aquilo 

tudo, era isso que ele fazia. Mas o Evandro era um sujeito extremamente importante e a 

morte dele foi um desastre, porque o instituto Ezequiel Dias teria tido outro caminho do que 

esse atual, se o Evandro fosse vivo. 

 

NB – Essa associação do senhor ao Serviço de Grandes Endemias, como foi? 

 

AM – Foi o seguinte: o Serviço de... 

 

NB – Ele esteve aqui, o Evandro? 

 

AM – Ele esteve aqui várias vezes. 

 

NB – Sim, mas o senhor se associou como? De que maneira? 

 

AM – Eu me associei da seguinte maneira: eu estava trabalhando em doença de Chagas, por 

conta própria, pelo Instituto Ezequiel Dias, mas muito pouco. Eu trabalhava principalmente 

com barbeiros. Tenho a impressão de que eu procurei o Evandro. Me liguei ao Estudo das 

Grandes Endemias, tanto na doença de Chagas como depois na esquistossomose, etc. 

Agora, essa mudança de orientação é devido a isso, o pessoal pouco e os trabalhos muitos. 

De modo que a gente não podia ficar só num trabalho como lá em Manguinhos, o sujeito 

fica numa coisa só durante o resto da vida, não é isso? É. Não era possível, tanto que eu 

mudei muito. 

 

JB – Agora, tem uma coisa que eu não entendi ainda. O Instituto Oswaldo Cruz cria uma 

filial a pedido do governo do estado de Minas. 

 

AM – É. 

 

JB – Não é? 

 

AM – É, o estado de Minas estava muito interessado em criar um serviço aqui. 

 

JB – Pois é, aí tem um primeiro paradoxo, que até surgiu da leitura do seu artigo, que o 

senhor escreveu para as Memórias lá da... 

 

NB – Da comemoração da FUNED. 

 

JB – Dos oitenta anos. O senhor faz um historicozinho... 

 

AM – Eu não me lembro desse trabalho não. 

 



                                                                                                         
 

JB – Mas aí o senhor falava o seguinte: que o presidente do Estado, ele era um cara 

positivista.    

 

AM – E que não tinha a menor simpatia pela ciência (SUPERPOSIÇÃO DE FALAS) 

Houve até um incidente com o meu sogro. 

 

NB – O Olegário Maciel. 

 

AM – Com o meu... 

 

JB – Timóteo da Costa. 

 

AM – É, exatamente. 

 

NB – Olegário? 

 

AM – Na inauguração do prédio. 

 

NB – Olegário? 

 

AM – Não, era o Israel Pinheiro. 

 

NB – Ah! Israel Pinheiro. 

 

AM – É. Na inauguração do prédio lá, o Israel Pinheiro, que era positivista, resolveu fazer 

uma graçola, virou-se para o Dr. Borges, na ocasião não tinha nenhuma ligação com ele: 

“Dr. Borges, afinal o que é isso que chamam de imunidade?” E o meu sogro disse assim: 

“Eu sinto muito, mas assim é difícil eu explicar a lei para o senhor.” E o Israel ficou danado 

da vida. 

 

JB – Mas por quê é que um homem que não acreditava... 

 

Fita 2 - Lado B 

 

NB – Eu só vou recuperar um pouquinho porque terminou e a gente não sabe. O Jaime 

estava dizendo que havia um paradoxo entre o Israel Pinheiro, que não estava interessado 

em ciência, pela história que o senhor contou de que ele perguntou a seu sogro se - eu só 

estou repetindo por que eu acho que não gravou - o que era imunidade. Aí o seu sogro 

respondeu que não respondia ali, era muito complicado. Aí o senhor diz que não há 

paradoxo? 

 

AM – Não, na verdade eu não sei bem se foi o Israel quem solicitou. Eu acho que foi 

anterior ao Israel. Eu conheci muito o Israel, amigo de família e tudo, mas foi depois, no 

período em que ele... Porque eu acho que não foi ele, não havia paradoxo nenhum pelo 

seguinte: o sujeito podia não acreditar que tem imunidade, mas havia os problemas 

decorrentes de imunidade, eram soros, vacinas, tanto humanos como veterinários. 



                                                                                                         
 

 

NB – Problemas de saúde pública que levavam o governo a tomar uma iniciativa. 

 

AM – É, tinha que tomar iniciativa, embora acreditasse ou não. 

 

JB – Havia um interesse do Instituto Oswaldo Cruz em criar filiais. Inclusive eu queria até 

perguntar uma coisa ao senhor: aquela filial do Maranhão, qual é a história dela? 

 

AM – Do Maranhão? Não foi adiante, faltou pessoal. Eu acho que aqui em Minas o clima 

era mais propício, em primeiro lugar por causa daquilo que eu disse, a vinda dos 

tuberculosos do Rio para aqui. O nosso professor de patologia era tuberculoso, morreu 

aqui; o professor de microbiologia era tuberculoso morreu aqui; o professor Marques 

Lisboa era tuberculoso, viveu aqui muito tempo, morreu no Rio, depois de aposentado. Mas 

então veio uma turma muito boa, sabe? 

 

JB – Nenhum deles estudou tuberculose, não? 

 

AM – Nenhum. 

 

JB – Era uma coisa tão vital! 

 

AM – Não sei de nenhum que tenha se dedicado não. Naquele tempo essa contribuição do 

pessoal que, sobretudo, vinha de Manguinhos, o pessoal que tinha trabalhado em 

Manguinhos, tinha ligações com Manguinhos, veio para cá. De modo que teve, e no 

Maranhão não teve isso. Foi mandado para lá um indivíduo que organizou aquilo mais ou 

menos, mas a coisa não foi adiante. 

 

JB – Dr. Cássio Miranda, não é? 

 

AM – Cássio Miranda, é. 

 

JB – Até quando funcionou aquilo, o senhor sabe? E havia algum contato entre Belo 

Horizonte e São Luiz? 

 

AM – Não, não. 

 

JB – Não? 

 

AM – Não. Eu acho que na ocasião São Luiz já não estava funcionando coisa que valesse a 

pena não. 

 

NB – Mas chegou a funcionar? 

 

AM – Chegou. 

 

NB – Um tempo? 



                                                                                                         
 

 

AM – É. Se não me engano, quem é que esteve lá? Eu acho que foi o Magalhães... veio 

para cá para o Instituto. Não havia intercâmbio não, porque não podia ter intercâmbio. Não 

dava pra ter, embora tivessem muitos problemas também, mais do que aqui talvez. 

 

JB – É, quer dizer, na gestão do Ezequiel Dias, Manguinhos dava importância à filial, ele 

investia na filial? 

 

AM – Sobretudo dava importância ao Ezequiel. 

 

JB – Ao Ezequiel. 

 

AM – Sim. 

 

JB – O senhor acha que era uma coisa mais de caráter pessoal do que propriamente uma 

coisa institucional? 

 

AM – Não, as duas coisas. Eu acho que... 

 

NB – Agora eu fiquei curiosa com uma coisa... 

 

AM – Eu acho que foi o Ezequiel... 

 

JB – Que vantagens tinha a existência da filial para Manguinhos?  

 

AM – Ah, enorme! 

 

JB – Em que sentido? 

 

AM – Enorme. Transcender o campo de ação do Instituto Oswaldo Cruz. Imagine o 

seguinte: como é que o sujeito ia estudar doença de Chagas no Rio de Janeiro? Não havia 

como. Esquistossomose, atualmente há, mas não havia. Leishmaniose, tudo isso havia 

muito em todo o Brasil. De modo que era interessante que o Instituto tivesse filiais ligadas 

ao Instituto que pudesse estudar esses problemas. 

 

NB – febre amarela... 

 

AM – O Instituto teria filiais em praticamente todos os estados. Porque os estados diferem 

muito quanto a doenças que existem, sua geografia médica é muito diferente. O que tem 

aqui não tem no Rio Grande do Sul, o que tem no Rio Grande do Sul não tem aqui. O que 

tem na Amazônia... De modo que era interessante que tivesse, pelo menos, um núcleo em 

cada região do estado. Um na Região Amazônica, outro no Mato Grosso, talvez Mato 

Grosso do Sul, outro aqui. É, mas isso não foi adiante não. 

 

JB – Doutor Amilcar, por exemplo, o senhor falou que o intercâmbio era uma coisa muito 

pessoal. 



                                                                                                         
 

 

AM – É. 

 

JB – Que dizer, não havia um intercâmbio institucional? 

 

AM – Não, mas havia um intercâmbio.... Nós trabalhávamos no Instituto Ezequiel Dias que 

era filial de Manguinhos. Nós nos considerávamos funcionários de Manguinhos. Claro, 

Manguinhos era muito mais importante. Até quando eu fui nomeado diretor de 

Manguinhos, do Instituto Oswaldo Cruz, disse assim, eu era na ocasião o mais antigo dos 

pesquisadores de Manguinhos. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Você sabe que o 

pessoal de Manguinhos tem muito orgulho de Manguinhos e com razão. Mas eu não me 

preocupo, eu mantive. Agora, o que era interessante era o seguinte: do pessoal daqui eu é 

que mantive mais intercâmbio com Manguinhos, porque os outros são todos aqueles que 

acabaram mudando, fazendo outro serviço e tal. Eu não, eu sempre continuei com a minha 

ligação com Manguinhos. 

 

JB –Manguinhos recorria com freqüência ao Instituto Ezequiel Dias? Por exemplo, o 

senhor falou da vinda do Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz estava interessado em estudar... 

 

AM – Não lembro bem porque ele veio trabalhar com o Aroeira. O Aroeira não trabalhava 

em esquistossomose. O Lutz estava interessado em esquistossomose, mas o Aroeira como 

era conhecido dele, já antigo, trabalhava em um laboratório que era deste tamanho aqui 

mais ou menos. Eu acho que ele veio espontaneamente. Estava mais interessado em 

caramujos, veio aqui, andou. Ele é que me causou a esquistossomose, ele é o culpado. 

 

NB – Quem? O Lutz? 

 

AM – É, porque ele veio aqui, andou capturando caramujos aqui e não encontrou o 

caramujo que ele achava que era o único vetor da esquistossomose. Havia aqui uma espécie 

que ele chamava Biomphalaria, eu não sei bem não. Ele achava que a espécie não 

transmitia a esquistossomose. Então, eu estava trabalhando com aquela espécie que não era 

e não tive cuidado nenhum. O Lutz era a autoridade brasileira nisso, de modo que não tive 

cuidado Eu estava examinando uma placa de petri com uns caramujos. Eu tinha posto lá 

uns bichos para ver se as cercárias que saíam do caramujo penetravam na placa, uma coisa 

normal. Mas uma hora, um camundongo que eu pus assim, pá, bateu assim e espalhou a 

água na mesa e eu estava trabalhando no microscópio com o braço na mesa cheia de água. 

E depois comecei a sentir uma coceirinha aqui, “o que é que é?” Até fiz uma citografia que 

depois sumiu, e verifiquei a porta de entrada das cercárias. Aí, o Aroeira até escreveu para 

o Lutz cobrando como é que ele dizia que aqui não havia esquistossomose. Ele disse: “Não, 

não tem, o vetor conhecido não existe em Belo Horizonte”. E existia. Na ocasião o estudo 

dos caramujos estava muito atrasado, sabe? O Lobato é que desenvolveu muita coisa, você 

sabe disso? Ele é especialista em caramujo.  

 

NB – Dr. Lobato esteve aqui, não? 

 

AM – Há muito tempo. O Lobato é um dos tais, ele veio aqui por causa de tuberculose. 



                                                                                                         
 

 

NB – Ah, sim? 

 

AM – Sim. 

 

NB – Nesses anos 40, 30? 

 

AM – É, eu não me lembro bem exatamente. 

 

JB – Foi antes da FEB ou depois da FEB? 

 

AM – Eu acho que deve ter sido antes. 

 

NB – Ele esteve aqui antes da FEB? 

 

AM – É, ele morou aqui muitos anos. 

 

NB – Ele trabalhou no Ezequiel Dias? 

 

AM – Trabalhou. 

 

NB – Ah, sim? 

 

AM – É, ele trabalhou muito tempo aqui. O Lobato é um sujeito muito bom, é ótimo. Ele e 

a Lígia. Você conhece a Lígia? 

 

NB – Trabalha lá. 

 

AM – A Lígia ele levou daqui. A Lígia é muito esperta, faz um barulho danado. 

 

NB – Dona Beatriz estava dizendo que o senhor é amigo do Doutor Deane e da dona Maria. 

 

AM – Muito! O Deane também, ele lecionou aqui na Faculdade. O Lobato não, mas o 

Deane veio aqui para dar aula, depois transferiu para lá. Eu gosto muito do Deane e da 

Maria. Esse pessoal todo, em geral, passa uns tempos aqui e volta. Não são todos. É como o 

pessoal daqui do Instituto Ezequiel Dias, nem todos trabalharam no Instituto mesmo, eu 

sim, porque eu trabalhei com o Oswaldo Cruz Filho, mas uns aqui não conheciam não. 

 

NB – Deixa eu fazer uma pergunta agora. A gente estava falando anteriormente a respeito 

desse ecletismo dos pesquisadores, que não era uma coisa só do Ezequiel Dias. A gente 

pode detectar esse mesmo tipo de organização do trabalho científico lá no Instituto 

Oswaldo Cruz. O senhor não acha – é uma pergunta, eu não tenho certeza disso - que esse 

ecletismo é devido à própria insipiência da atividade científica nos primeiros anos do 

século e que com o crescente, eu vou falar progresso da ciência, desenvolvimento da 

ciência, isso se torna mais difícil e mais complicado? A especialização não seria uma... 

 



                                                                                                         
 

AM – Eu acho que é o contrário. Há indivíduos, hoje, que trabalham com o Trypanosoma 

cruzi, já isso há mais ou menos algum tempo, especialização... Por exemplo, quando o 

Emanuel... Vocês não conheceram o Emanuel Dias? É claro, ele morreu há muito tempo. 

Você sabe quem foi? 

 

NB – Sim. 

 

AM – O Emanuel trabalhava em doença de Chagas e não conhecia o barbeiro, praticamente 

não conhecia, porque ele trabalhava com a doença, não interessava a ele o transmissor da 

doença, o vetor. E eu estudava mais o transmissor. 

 

NB – Mas o que eu estou lhe perguntando é o seguinte: a especialização, a necessidade de 

se especializar, de aprofundar o conhecimento não foi um fator que interferiu nesse 

ecletismo? 

 

AM – Eu acho que sim, é claro. Porque hoje o indivíduo tem que se especializar, moderno. 

 

NB – Estou ligando isso com o que o senhor dizia: “as pesquisas eram muito primitivas”. 

  

AM – É, eram muito primitivas, (SUPERPOSIÇÃO DE FALAS) coisa muito maior. 

 

NB – É porque não se tinha conhecimento. 

 

AM – É, agora não. 

 

NB – O senhor acha que a gente pode... 

 

AM – Você conhece o Zigman. Vocês estiveram com o Zigman Brener lá no Centro de 

Pesquisa René Rachou? 

 

NB – Não. 

 

AM – O Zigman trabalha em Chagas e num aspecto da doença de Chagas, não é a doença 

em si, ele trabalha no estudo do protozoário, do Trypanosoma cruzi. E mesmo no 

protozoário ele estuda certas faces, sobretudo a bioquímica, a imunologia do vírus. De 

modo que tem que se especializar, porque só os pesquisadores muito atrasados fazem coisas 

mais gerais assim, mas que servem de base para trabalhos futuros. 

 

NB – Claro. 

 

JB – Só uma coisa, Doutor Amilcar, havia intercâmbio estreito entre o Instituto Ezequiel 

Dias e os Institutos estrangeiros de pesquisa? 

 

AM – Algum. 

 

JB – (SUPERPOSIÇÃO DE FALAS) 



                                                                                                         
 

 

AM – Hoje há mais, mas havia. 

 

JB – Havia? 

 

AM – havia. 

 

JB – Algum de vocês, por exemplo, viajou para o exterior? 

 

AM – Não. Eu fiquei algum tempo no Instituto das Montanhas Rochosas, fui estudar a 

febre maculosa. Isso era uma outra fase da pesquisa do Instituto. Apareceu aqui em Minas 

uma doença que era sem dúvida nenhuma a febre maculosa das Montanhas Rochosas. Era 

idêntica à doença dos Estados Unidos. 

 

JB – O senhor não disse em que época foi isso? 

 

AM – Eu e o Emanuel Dias publicamos um trabalho sobre isso. Eu fui aos Estados Unidos 

com o Emanuel. Corremos os Estados Unidos todo. 

 

NB – Emanuel? 

 

AM – Emanuel. 

 

NB – Então foi antes de 22, porque ele morreu em 22. 

 

JB – Não. 

 

NB – Não. 

 

JB – Não, Ezequiel. 

 

NB – Eu estou fazendo confusão, desculpa, desculpa, Emanuel, o filho. 

 

AM – O Emanuel é filho do Ezequiel. 

 

NB – Sim, o filho, o senhor desculpa. 

 

AM – É, o Emanuel é um sujeito muito bom. 

 

NB – O senhor foi com ele? 

 

AM – Fomos juntos. Aliás, foi mais por iniciativa do Emanuel. O caso é o seguinte: o 

Emanuel trabalhou muito tempo com Trypanosoma cruzi, ele tem trabalhos muito 

importantes sobre isso, sobre o verme. 

 

JB – O Emanuel era vinculado ao instituto Ezequiel Dias? 



                                                                                                         
 

 

AM – Não, ele era vinculado ao Instituto Oswaldo Cruz, mas como aqui era filial e mesmo 

depois que não era mais filial, ele continuou da mesma forma com a ligação que ele tinha 

conosco. Ele queria trabalhar em doença de Chagas, de modo que bolou esse negócio de ir 

aos Estados Unidos para estudar a vacina. 

 

JB – Contra a febre maculosa? 

 

AM – Contra a febre maculosa. O Magalhães achava que a doença aqui não era febre 

maculosa, era uma coisa que ele chamava tifo exantemático neotrópico, que não existe, é 

febre maculosa. Até aconteceu um negócio desagradável: nós fomos, o Emanuel 

providenciou isso. Mas como Instituto Oswaldo Cruz não era interessado em febre 

maculosa, ele não pôde arranjar nada. Então ele arranjou aqui. Falou comigo e tal, nós 

providenciamos e saiu a viagem. Agora, eu fui aqui por conta do estado, o Emanuel não. 

 

JB – Nessa época, quando se difundiu essa epidemia de febre maculosa, houve uma 

solicitação a vocês por parte dos criadores? “Encontrem uma solução para isso”. 

 

AM – Para o quê? 

 

JB – Para a febre, ou foi uma iniciativa que surgiu de dentro do Instituto sem demanda dos 

criadores? 

 

AM – Criador como? Eu não estou entendendo. 

 

JB – Porque isso atingia basicamente o gado, não é? 

 

AM – Não. 

 

JB – Ah, não? 

 

AM – Não. A febre maculosa era uma doença devido a uma rickettsia. Essa rickettsia 

existia em pequenos animais, geralmente, e no homem. Então causava no homem a febre 

maculosa e vários outros tipos de rickettsioses parecidas com a febre maculosa, mas 

diferentes. De modo que a febre maculosa era um problema novo de saúde pública que 

estava matando gente. Eu perdi uma sobrinha, morreu de febre maculosa quando eu estava 

nos Estados Unidos. Quando eu voltei, tive a notícia. Eu estava estudando a vacina, a 

fabricação da vacina e ela... Eu tinha uma irmã que tinha uma fazenda aqui perto, ela foi 

passar férias lá, quando voltou adoeceu. Não se conhecia tratamento para a febre maculosa. 

Aliás, o diagnóstico foi feito só depois que ela morreu. Encontraram nas costas dela um 

carrapato, que era o transmissor. 

 

JB – O vetor? O carrapato? 

 

AM – É, o vetor tem que sugar o sangue do homem e permanecer algum tempo. Esse aí 

ficou, ela morreu e estava ainda preso. De modo que era um problema que embora não 



                                                                                                         
 

matasse, não houvesse muitos casos, era um problema muito sério, porque era fatal, não 

havia tratamento, praticamente não havia. 

 

JB – Ainda existe isso? 

 

AM – Não sei se existe. Tem aparecido uns casos no norte de Minas e tal. Mas o que 

acontece é o seguinte: essa doença é facílima de curar, com qualquer antibiótico se cura. De 

modo que hoje o indivíduo apanha, está com febre você dá antibiótico. 

 

NB – Claro. 

 

AM – Às vezes sem saber o que é. É errado isso, mas dá. De modo que não chega mais a 

morrer de febre maculosa, eu acho que é isso. Aqui por perto não tem casos, mas no norte 

de Minas houve vários casos. 

 

NB – O senhor falou que foi aos Estados Unidos com verba do estado e o Emanuel, o 

senhor disse “o Emanuel não”. O Emanuel foi por conta própria? 

 

AM – Não, o Emanuel, eu acho que foi por conta do Instituto Oswaldo Cruz. 

 

NB – Ah, Instituto Oswaldo Cruz. 

 

AM – Eu acho que sim, não sei não. Naquela ocasião a viagem para os Estados Unidos era 

muito barata. Nós fomos de navio e voltamos de navio e era uma viagem muito agradável. 

 

NB – O interesse do Emanuel no estudo disso era por causa da ligação dele com o senhor 

aqui no Ezequiel Dias? 

 

AM – Da doença de Chagas? 

 

NB – Não, da maculosa. 

 

AM – Sim. 

 

NB – O senhor se correspondia com ele? 

 

AM – Ele vinha muito aqui. 

 

NB – Ah, ele vinha aqui. 

 

AM – É, nós temos um ou dois trabalhos publicados. 

 

JB – Mas aí vocês foram aos Estados Unidos e permaneceram um tempo. 

 

AM – No laboratório mesmo das Montanhas Rochosas, permanecemos uns dois meses, 

fomos apenas aprender uma técnica de criação de carrapato e preparação da vacina. Depois 



                                                                                                         
 

nós fomos ao Canadá, ao México, corremos os Estados Unidos todo. Foi uma viagem muito 

boa. Naquela ocasião era ótima a viagem aos Estados Unidos, hoje em dia é muito chata. 

Meus filhos não gostam de lá não, detestam. 

 

NB – Mas aí vocês aprenderam a fazer a vacina? 

 

AM – Aprendemos a fazer. 

 

JB – E fizeram aqui? 

 

AM – Nada! 

 

NB – Por quê? 

 

AM – Porque aconteceu o seguinte: quando eu fui, o Magalhães concordou com aquela ida 

minha, ele já sabia, nós tínhamos idéias meio diferentes. 

 

NB – Eu estou percebendo isso. 

 

AM – É, mas no computo ele concordou, não de bom grado, de mal grado, mas concordou. 

E quando eu fui ele me deu uma mostra de tifo exantemático neotrópico de pulmão ou 

fígado de um animal inoculado qualquer. Eu levei. 

 

NB – Ele achava que era isso? 

 

AM – É. Eu levei, cheguei lá, entreguei ao diretor lá do Instituto das Montanhas Rochosas, 

dizendo: “Essa é uma mostra do vírus que eu trouxe”. Muito bem. Outro dia, ele chegou e 

disse assim: “Aquilo é uma contaminação, aquilo não é tifo.” Eu escrevi para o Magalhães, 

falei: “Olha, precisa rever esse negócio porque não está certo não.” O Magalhães achava 

que o tifo exantemático era transmitido por percevejo. Percevejo não transmite coisa 

nenhuma, é conversa. 

 

NB – É transmitido pelo quê? 

 

AM – O tifo tem vários tipos de... 

 

NB – Ah, tem vários tipos. 

 

AM – É, por pulga, piolho, mas não por carrapato que era febre maculosa. E essa aqui 

também por carrapato, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi para ele contando a história. 

Quando voltei, eu nunca mais vi um caso da doença de febre maculosa. Cercou o negócio 

completamente, eu não tive mais acesso. 

 

NB – Como assim? 

 

AM – Ué, ele era o diretor do Instituto. De maneira que chamou aquele assunto para ele 



                                                                                                         
 

trabalhar. Muito bem, certo, não tem nada demais, mas ele não gostou, sobretudo que a 

gente tivesse uma idéia diferente porque eu escrevi para ele: “Olha, está tudo errado, não é 

não”. 

 

NB – Por isso o senhor não conseguiu nem fazer a vacina? Ele não fez? 

 

AM – Não, não, ninguém. 

 

JB – Em Manguinhos chegou a se fazer essa vacina? 

 

AM – Não, também não. A verdade é a seguinte: que a vacina... 

 

JB – (INAUDÍVEL) vacina? 

 

AM – Ela imuniza. 

 

JB – Mas seria o quê? Uma vacinação em massa contra...? 

 

AM – É, é muito difícil, eu não acho que era, não era uma coisa prática. 

 

JB – Nos Estados Unidos eles chegaram a fazer isso? 

 

AM – Ah, eu por exemplo, me vacinei aqui, depois vacinei lá. 

  

NB – Mas e lá, eles tinham essa prática de vacinar em massa ou não? 

 

AM – Em massa propriamente não, mas naquela região onde eu trabalhei acho que sim. 

Eles faziam vacinas em quantidades suficientes, mas lá era um cuidado extraordinário com 

o carrapato. Lá no prédio havia uma área de criação de carrapato. O carrapato era criado 

desde o ovo, as larvas que inseminavam o coelho, depois até o adulto, que era afetado, 

depois se triturava para fazer a vacina. Bom, mas era um cuidado extremo, a gente entrava 

lá, a primeira coisa que fazia era tirar a roupa toda, vestia uma roupa só do laboratório. 

Trabalhava e na saída tirava a roupa toda. Havia uma sala com uns espelhos assim que a 

gente se examinava de todo jeito para ver se tinha carrapato. Em uma ocasião acharam um 

carrapato em mim, aí eu tomei de novo a vacina. 

 

NB – O senhor teve a febre? 

 

AM – Não, da febre maculosa eu escapei. Mas tinha um grande parasitologista francês que 

foi professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, Brumpt, você ouviu falar nele? 

 

NB – Já. 

 

AM – É, ele apanhou a febre maculosa lá nos Estados Unidos, nesse laboratório. 

 

NB – É? 



                                                                                                         
 

 

AM – É. Publicou até no livro dele, naquela parasitologia... 

 

NB – Eu ouvi falar aqui uma coisa que já falou e estava ali. 

 

JB – Além desse caso houve outros exemplos de intercâmbio desse tipo? Alguém que tenha 

ido? 

 

NB – Ah, sim. 

 

AM – Havia sim. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo lá em Manguinhos com o 

Oswaldo Cruz Filho, fui lá em São Paulo e outros colegas meus aqui do Instituto Ezequiel 

Dias foram a São Paulo, ao Rio, estudar. Por exemplo, um deles foi estudar vermes com o 

Travassos. Você não conheceu o Travassos? 

 

NB – Lauro? 

 

AM – Lauro, é, trabalhou com ele lá, e assim por diante. Havia esse intercâmbio. 

 

NB – E para o exterior? 

 

AM – Para o exterior era pouco, mas havia um pouco. 

 

JB – Havia intercâmbio, por exemplo, entre Instituto Ezequiel Dias e, por exemplo, o 

Instituto Pasteur? 

 

AM – Não, nós não atingíamos exterior, só depois. Ultimamente sim. 

 

NB – Mas naquele momento não? 

 

AM – Não. Era mais ou menos limitado aqui. 

 

NB – Eu ia lhe perguntar sobre a doença de Chagas. Porque ele falou ali, eu queria deixar 

gravado porque ele também se contaminou com Chagas, com a doença de Chagas. 

 

AM – Não sei como. A maneira foi o seguinte: existe aqui perto uma serra chamada Serra 

do Cipó, é uma serra muito curiosa porque é uma serra de eremito, muito cheia de locas e 

grutas etc. Encontra-se barbeiro lá. 

 

NB – Cheia de quê? Locas? 

 

AM – Loca, loca é um buraco assim na parede. 

 

NB – Ah, sim, loca. 

 

AM – Já se sabia que havia barbeiros lá. Existe lá, também, uma pensão chamada Morro do 



                                                                                                         
 

Chapéu do Sol. É uma pensão em um prédio de cimento, de laje, perfeito. Até a comida era 

muito boa, de modo que a gente ficava lá. Eu fui uma vez lá com mais quatro 

companheiros, dormimos na pensão, em um quarto grande que tinha uma cama em cada 

parede e uma cama no meio. Eu olhei aquilo e disse: “Eu vou dormir na cama do meio”. Eu 

explico, a coisa é a seguinte: deve ter vindo um barbeiro voando, porque o barbeiro é 

atraído pela luz. A gente sabe muito bem que ele invade as casas assim. Aí caiu em cima de 

mim. Digo isso pelo seguinte: eu adoeci exatamente seis dias depois de ter estado na Serra 

do Cipó e o período da incubação da doença de Chagas, é sabido, é de cinco a seis dias. 

Inclusive dizem que Darwin apanhou a doença de Chagas na Argentina, por barbeiro. Mas 

também apanhei, naturalmente o barbeiro me picou, defecou, porque é pelas fezes que ele 

transmite a doença, e foi embora.  

 

NB – O senhor não percebeu nada? 

 

AM – Não, porque a picada dele não é dolorosa não. 

 

NB – Não se percebe? 

 

AM – Não, dormindo a gente não percebe de modo nenhum. Em geral o sujeito dorme e 

fica coberto, só com o rosto de fora, de modo que o barbeiro pica na região da barba, por 

isso é que eles chamam de barbeiro, só a parte do rosto é que está descoberta. 

 

NB- E aí? Aí seis dias depois o senhor estava aqui. 

 

AM – Estava aqui e começou uma febre, foi aumentado, examinei tudo. Eu estava 

trabalhando, na ocasião, mais em leishmaniose do que em Chagas, então achava que devia 

ser leishmaniose. Começaram a me tratar, a me dar remédio para leishmaniose. E eu 

ficando numa nervosia danada porque tinha febre alta, 40 graus. Eu fui ficando nervoso, o 

pessoal dizia: “Isso é leishmaniose”. Começaram a me dar injeção, depois aconteceu o 

seguinte: um hematologista daqui, que estava fazendo os exames, encontrou na lâmina do 

exame de sangue que foi feito em mim. Mas não quiseram me dizer pensando que eu ia 

ficar muito nervoso com a doença. Não. Quando a minha mulher, um dia que eu estava 

desesperado, me disse: “É doença de Chagas, foi fulano de tal que examinou”. Eu falei: 

“Bom, então estou calmo”. Mas eu quis então ter certeza se não estava sendo tapeado. 

Então fiz questão que se fizesse uma lâmina de sangue, eu rubriquei as lâminas de sangue 

pra eu ver. Aí eu falei: “É mesmo”. Passou muito tempo, a doença de Chagas não 

prejudicava em nada. Depois eu tive uma lesão no esôfago, que eles chama de 

megaesôfago.  

 

NB – É por conseqüência da doença 

 

AM – É, por trypanosoma, mas isso eu controlei. Eu tenho até hoje, é uma lesão 

irreversível. Eu tenho cuidado. Às vezes me dá engasgo. É uma doença chamada de “mal 

de engasgo”, o sujeito engasgava. O sujeito toma o alimento e o alimento não passa. 

 

JB – (INAUDÍVEL) 



                                                                                                         
 

 

AM – É. Eu me controlei bem da seguinte maneira: em primeiro lugar, quando eu sentia 

uma coisa, eu metia o dedo na garganta e vomitava, pronto, passava. Depois, eu escolhia o 

alimento. Certos alimentos até hoje eu não como, arroz, por exemplo, eu não posso, não 

passa. Engraçado, arroz devia ser fácil, mas não, eu acho que ele embola, quando a gente 

come arroz não passa. Então arroz eu não como. Carne, só moída. Eu pouco como carne 

também. Eu me acostumei com a coisa, policiei bem a coisa para... Ultimamente eu 

comecei a ter umas coisas de intestino, fui ver, eu estava com megacólon, que é uma da 

formas mais graves da doença de Chagas. Eu tenho megacólon até hoje, não cura, só 

cirurgia, se fizer. De modo que eu não... 

 

NB – Mas isso foi recentemente que o senhor descobriu? 

 

AM – Agora, até hoje eu estou com isso. 

 

NB – Recente? Dos últimos anos? 

 

AM – Recente. Tem um ano e pouco. 

 

NB – Como é que ele se manifesta depois de tantos anos? 

 

AM – É porque ele continua no organismo, mas... 

 

NB – Se manifesta depois de muitos anos. 

 

AM – É, tanto que quando eu tive a doença de Chagas, o Emanuel Dias achava, que era 

uma re-agudização da fase. A doença de Chagas na fase aguda é uma doença febril, dá 

febre alta. E numa fase crônica não, não tem febre, não tem nada. Aquilo passa assim. O 

trypanosoma se reproduz, mas pouco, e o indivíduo não apresenta sintomas. Mas depois, 

com o correr do tempo, a lesão que ele faz, que é uma (INAUDÍVEL), vai se acentuando e 

parecem os sintomas. Nesse caso é uma prisão de ventre danada, coisa que incomoda 

muito. 

 

NB – Mas isso tem 50 anos, não é, Doutor Amilcar? Porque a gente fez uns cálculos ali, fiz 

com dona Beatriz, foi lá por 35, 36, que o senhor se contaminou. 

 

AM – É. 

 

JB – Eu agora entendo porque o senhor foi o único que se preocupa em assinalar que os 

pesquisadores não se preocupam com a terapêutica. 

 

AM – É. 

 

JB – E não se fez nada sobre isso, não é? 

 

AM – Não. Eu não mexo com terapêutica, não tenho experiência nenhuma, mas o Zigman 



                                                                                                         
 

Brener, que é do Centro de Pesquisas trabalha nisso exatamente. Ele não mexe com 

doentes, mas faz coisas, orienta aquilo. A opinião dele é a de que os medicamentos que 

surgiram agora podem curar a doença de Chagas no início, na fase aguda, mas depois que 

passa a fase crônica não tem. Na fase aguda cura realmente, mas... 

 

NB – E na fase crônica? O senhor falou que uma operação curaria? 

 

AM – É, se tem o cólon dilatado, tira fora. Agora você imaginou que operação é essa? 

Abrir a barriga e tirar o cólon desde aqui até... 

 

NB – É uma operação que o senhor não pode fazer. 

 

AM – Na minha idade, nem morto, nem pensar. 

 

NB – É muito arriscado mesmo para qualquer idade, não é? 

 

AM – É, é uma doença muito dramática. 

 

NB – Na operação? 

 

AM – A operação é muito dramática. De modo que eu não penso em fazer isso não. 

 

NB – O que você quer falar sobre o Ezequiel Dias, para a gente passar lá para a FEB. 

 

JB – Eu só tinha duas perguntinhas. Uma delas é uma curiosidade pessoal, pequena, miúda. 

Pela documentação que eu andei vendo do Instituto Ezequiel Dias, a relação administrativa 

dele com Manguinhos se dava principalmente com o Leocádio Chaves. 

 

AM – É, o Leocádio era o secretário de Manguinhos. 

 

JB – Como era essa figura? 

 

AM – Eu não tive muito contato com o Leocádio O Magalhães é que tinha muito contato 

com ele, mas ele não era um pesquisador, era um burocrata.  

 

NB – Mas ele tinha muito poder? 

 

AM – Tinha, ele era secretário, tinha muito poder. 

 

NB – Mexia com dinheiro, com os recursos de Manguinhos. 

 

JB – Esse descaso pelo Instituto Ezequiel Dias não era um pouco também um boicote dele? 

 

AM – Não sei, não. Não acredito que tenha havido um boicote não. O que houve foi um 

desinteresse, não se interessavam em Manguinhos. É que enquanto houve lá pesquisadores 

que se interessavam por várias coisas que se cuidavam, faziam aqui também, havia um 



                                                                                                         
 

intercâmbio bom, mas quando as pessoas desapareceram, deixaram de se interessar, 

acabou. Não foi uma coisa proposital não. De modo que quando o Instituto passou do 

âmbito federal para o âmbito estadual nós ficamos muito satisfeitos, foi o Magalhães que 

providenciou isso. Ele era muito amigo do Chagas, de modo que fez a cessão para o 

Instituto passar para o estado. No princípio nós estávamos muito entusiasmados porque 

realmente estava muito mal esse negócio do Instituto ser filial do Instituto Oswaldo Cruz, 

queríamos então uma certa independência, e foi bem no início, mas depois a coisa 

degringolou. 

 

JB – O senhor chegou a conhecer o Cardoso Fontes, como diretor? 

 

AM – Conheci, eu conheci pessoalmente... 

 

Fita 3 - Lado A 

 

AM - Eu tive conhecimento assim, mais pessoal do que qualquer coisa. Uma vez até ele me 

pediu para... era um colega dele, ele era gaúcho, não é? 

 

NB – É, é gaúcho. 

 

AM – É, um colega dele, um amigo dele, no Rio Grande do Sul, que fazia parasitologia, 

estava interessado e queria ver o que se fazia aqui em Manguinhos, era um tema que 

interessava muito a ele. E o Fontes me pediu pessoalmente que o recebesse aqui e 

orientasse, mostrasse as coisas dele aqui. Foi o único contato que eu tive, pessoal, com ele, 

foi esse só. Mas ele era um homem muito simpático, muito bom, mas aquela teoria dele 

parece que estava inteiramente errada. Será que estava? 

 

NB – Será? A teoria do bacilo, como é que é? 

 

JB – Do bacilo filtrado. 

 

NB – Do bacilo filtrado. 

 

AM – Eles chamavam o Fontes de “Doutor Vela Rachada”. Você sabe disso, não é? 

 

NB – Vela rachada. 

 

AM – Vela rachada. 

 

NB – Deixa eu lhe perguntar uma coisa ainda sobre isso. É sobre o Otávio Magalhães. Eu 

estou sentindo aqui que havia uma certa diferença entre o senhor e ele. Por quê? 

 

AM – É. 

 

NB – Assim pessoal, científica, política? 

 



                                                                                                         
 

AM – Ele é até padrinho de casamento da minha mulher. Pessoalmente era um 

relacionamento muito bom, mas houve aquelas dúvidas, o Magalhães desconfiava que eu 

estava querendo ser diretor do Instituto, evidentemente ele desconfiava. 

 

NB – O senhor queria se diretor? 

 

AM – Não, de jeito nenhum, não me interessava ser diretor aqui no instituto Ezequiel Dias. 

 

NB – Não? 

 

AM – Não. 

 

NB – Por quê? Eu acho que é uma aspiração legítima. 

 

AM – É pelo seguinte: eu não gosto de contar essas coisas não porque parece que eu sou 

muito gabola, ficar contando essas histórias. Mas o que é o seguinte: é que do pessoal que 

trabalhava lá, o único que realmente se interessava pelas coisas, havia dois, um era um 

rapaz aí, filho de um professor da escola, que morreu de tuberculose aqui, o Evandro, o 

Evandro, não tem importância; morreu na Alemanha. Foi estudar anatomia patológica lá e 

morreu de tuberculose. Bom, mas o resto do pessoal, não (inaudível) de serviço, era um 

emprego que tinham. Um estudante, por exemplo, durante o curso se interessava por aquilo, 

mas não pensava em fazer carreira. Eu não, eu morava aqui em Belo Horizonte. Os outros, 

quase todos, eram do interior, mas tinham um empreguinho aí. Eu me interessava, de modo 

que... 

 

NB – O senhor queria fazer carreira científica? 

 

AM – Queria, desde o início, e o Magalhães achava que eu queria tomar o lugar dele, e não, 

era o contrário. O Instituto era filiado à Secretaria de Educação. Em uma ocasião, fui 

conversar com o Cristiano Machado, que era o secretário da educação, fui falar com ele: 

“Olha, nós estamos muito preocupados, porque o Instituto... Estamos achando isso assim, 

assim e tal. Nós precisamos fazer um apelo para o Magalhães, porque se for nomeado esse 

diretor administrativo, ele larga a diretoria do Instituto e sai. Mas nós estamos com medo, 

porque o Magalhães sairá se for nomeado um diretor administrativo”. Ele virou para mim e 

disse assim: “Isso está previsto”. Está bom, acabou, não vou falar mais nada. Agora, 

quando o Magalhães soube que eu tinha ido procurar o secretário para falar tudo isso, não 

tinha nenhum interesse, nenhum absolutamente. 

 

NB – Ele achou que o senhor tinha ido lá... 

 

AM – Achou que eu tinha ido fazer... 

 

NB – Fazer intriga para o senhor tomar o lugar dele? 

 

AM – É, quando era o contrário, o pessoal todo do Instituto sabia que não era assim. Eu 

cometi um erro, eu fui lá conversar com o Cristiano Machado sozinho, quando eu devia ter 



                                                                                                         
 

ido com uma turma, mas como era uma coisa de conhecimento pessoal meu com o 

Cristiano, resolvi que era mais prático ir sozinho. 

 

NB – O senhor era amigo do Cristiano? 

 

AM – Sim, muito amigo da família dele, tinha um filho dele, um filho dele não, um 

sobrinho, que é o Ângelo Machado, você conhece o Ângelo Machado? 

 

NB – De nome. 

 

AM – O Ângelo Machado é professor de zoologia. Eu conheci a família dele toda muito 

bem, de modo que tinha boas relações com ele. 

 

NB – Mas isso aí estremeceu as relações pessoais do senhor com o Dr. Otávio? 

 

AM – Aparentemente não, porque o Magalhães era um sujeito... Mas as relações, por 

exemplo, com a mulher do Magalhães foram claras, porque as mulheres ocultam muito mal 

as coisas. Era muito desagradável porque ela era conhecida da minha mulher. Eu não tinha 

intenção, absolutamente, não tinha. Como não tive intenção nenhuma de ser diretor do 

Instituto Oswaldo Cruz. Eu não sei se você sabe que eu recusei o convite durante três ou 

quatro meses. Você não sabia disso não? 

 

NB – Não. 

 

AM – Eu não queria, absolutamente, eu era aqui diretor do Instituto de Endemias Rurais, 

que se transformou... 

 

NB – A gente tem que falar nisso. 

 

AM – E o Juscelino resolveu me nomear diretor do Instituto Oswaldo Cruz. “Não, não 

quero, o que é isso”. Ele não queria e a coisa foi sendo passada, até um jornal comentou o 

fato, dizendo que a coisa estava muito ruim porque o ministro da saúde tinha um outro 

candidato a diretor do Instituto Oswaldo Cruz, mas o Juscelino fazia questão que fosse eu. 

Houve uma certa coisa política. Mas afinal, uma vez em que o Juscelino esteve aqui, eu 

estive com ele, ele me disse: “Olha, Vianna, vá para Manguinhos porque eu preciso de uma 

pessoa de confiança lá”. Porque na ocasião tinha o negócio do Ademar de Barros, você 

sabe aquela história, não é. O Ademar de Barros era um sujeito, ele foi governador de São 

Paulo, e ele era candidato a presidente da República e era Ministro da Saúde... Não, o 

Ministro da Saúde... O Ademar era de São Paulo, o Ministro da Saúde foi aquele sujeito, 

como é que ele chama? 

 

NB – É o Pinotti? 

 

AM – Não, Pinotti foi diretor do... O Pinotti era doido para ser ministro da Saúde e acabou 

sendo. 

 



                                                                                                         
 

NB – Pois é, acabou sendo. 

 

AM – Não, mas o ministro da Saúde era... Esqueço o nome... 

 

NB – Em que período? Depois eu procuro. 

 

AM – No fim do governo do Juscelino, no fim, um ano antes, dois anos antes. 

 

NB – Depois eu procuro, eu tenho isso lá. 

 

AM – É. 

 

NB – Não se preocupe, eu recupero isso, vou tomar nota. 

 

AM – Mas ele era representante do Ademar de Barros no Ministério. O PSP, que era o 

partido do Ademar de Barros, apoiava o Juscelino. Ele queria ser, realmente, o presidente 

da República, suceder o Juscelino. Estava trabalhando naquele sentido. Não sei o que 

aconteceu, não me lembro bem. O Ademar de Barros resolveu candidatar-se à presidência 

da República. O plano, que era muito interessante, era o seguinte: o Ademar seria, não, 

teriam um candidato a presidente da República e o Pinotti seria candidato a vice-presidente, 

ele era ministro na ocasião. Então eu seria nomeado ministro da saúde. Perguntaram-me, 

disse: “Bem, assim eu aceito”. Mas aconteceu o seguinte: o Ademar de Barros brigou com 

o Juscelino e o Pinotti caiu. Ele era representante do Ademar no ministério, saiu. E aí, então 

nessa ocasião eu fui nomeado diretor geral do Departamento Nacional de Endemias Rurais.  

 

NB – Foi em 56? 

 

AM – Não, foi no fim do governo Juscelino, foi antes. 

 

NB – 59. 

 

AM – Não, foi antes. Ah, é! 60, 60 é que terminou o governo. 

 

NB – Foi depois que... 

 

AM – 59, é, 59. 

 

NB – É, porque o senhor foi para o Instituto em 58. 

 

AM – Não, antes. 

 

NB – Diretor. 

 

AM – Ah, do Instituto, é. 

 

NB – 58, o senhor ficou lá 58 e 59, foi depois disso que o senhor foi para o DENERu. 



                                                                                                         
 

 

AM – É, foi isso mesmo, mas na ocasião que o Pinotti deixou de ser ministro da saúde eu já 

estava no... 

 

NB – DENERu. 

 

AM – Eu estava no DENERu, é. Fui diretor geral, de modo que... 

 

NB – O senhor gosta de política? 

 

AM – Não, mas todo mineiro gosta de política. 

 

NB – É o que eu estou pensando. Pessedista ou udenista? 

 

AM – Esquerdista. 

 

NB – Esquerdista? Qual esquerdista? (risos) 

 

AM – Qual esquerdista? 

 

NB – Como qual esquerdista, a UDN também teve esquerda democrática. 

 

AM – Esquerda democrática! A UDN era reacionária. O PSD era melhor um pouco. Eu era 

mais ligado ao pessoal do PSD, embora eu tivesse muito boas relações com Milton 

Campos. 

 

NB – O senhor falou no Cristiano, aí eu fiquei... 

 

AM – Não, a minha família era ligada demais ao PSD.  

 

NB – O senhor era ligado ao Milton Campos, o senhor estava falando? 

 

AM – Não, amigo, amizade assim de... 

 

NB – De quê? Geração? 

 

AM – Ele era muito mais velho do que eu. 

 

NB – Mais do que o senhor, pois é. 

 

AM – Mas é de família e tal, as famílias eram conhecidas e tudo, mas eu nunca fui da UDN 

não, tanto que eu fui aposentado pelo AI-5 como esquerdista. 

 

NB – Mas o senhor nunca esteve vinculado a algum partido? 

 

AM – Eu fui durante algum tempo membro do diretório regional do PTB. 



                                                                                                         
 

 

NB – Ah, sim? 

 

AM – É, no tempo ainda do... Quem era? Brizola. Se não me engano a presidente do PTB 

era a filha do Brizola... Como é que ela chama? 

 

NB – Ah, sim, a Ivete Vargas. 

 

AM – A Ivete Vargas, é. Ele veio aqui e eu passei a fazer parte de Conselho. Mas isso 

durou pouco tempo porque depois houve o golpe. 

 

NB – Isso foi no final dos anos 50? 

 

AM – É. 

 

NB – Mas antes disso o senhor nunca esteve vinculado a nenhum partido? 

 

AM – Não, nenhum importante assim. 

 

NB – Vinculado eu digo assim, inscrito, filiado? 

 

AM – Não, só ao PTB. Fiz parte do diretório, mas de outro não tinha não. Eles achavam 

que eu era do PCB, mas não era. 

 

NB – Achavam que o senhor era do PCB? O senhor nunca foi? 

 

AM – Não, nunca fui comunista propriamente, mas sou, indiscutivelmente, de esquerda, 

como agora meus filhos são. 

 

NB – O senhor teve um filho eleito agora, vamos deixar gravado aqui, vereador do PSDB. 

 

AM – Ele é tucano, do PSDB, que é de esquerda. 

 

NB – É, dissidência do PMDB. 

 

AM – É, de esquerda. Mas fora disso não. 

 

NB – Fora disso o senhor não tem, mas o senhor votava no PSD aqui em Minas? 

 

AM – É, votava no PSD. Eu era muito contra a UDN porque a UDN sempre foi um partido 

muito reacionário, de modo que a gente era contra. Mas não tive atuação assim. Mesmo 

quando membro do diretório, eu não tinha atuação muito grande. 

 

NB – O senhor não teve nenhuma vinculação, nenhuma proximidade com o Partido 

Socialista Brasileiro? 

 



                                                                                                         
 

AM – Não. 

 

NB – Ele saiu da esquerda democrática, não é? 

 

AM – Mas acontece o seguinte: um dos membros do Partido Socialista era um professor de 

cirurgia de São Paulo. Como é que ele chama? Alípio. 

 

NB – Não conheço. 

 

AM – Quando eu fui para a guerra, ele foi no mesmo avião que eu. De modo que ele já era 

conhecido do pessoal. Mas aí eu fiquei mais ligado a ele. Fomos juntos, embora não 

tivemos ficado no mesmo hospital na Itália. Ele veio aqui e me convidou para entrar para o 

Partido Socialista, insistiu, eu não quis. Eu nunca acreditei muito em socialismo. O Alípio 

até que era muito de esquerda, mas o partido em si não era não. 

 

NB – Já que o senhor falou na guerra, deixa eu pegar esse gancho da guerra para a gente 

finalizar hoje, já estamos aqui há tanto tempo! 

 

AM – Não, é um prazer. Mas o negócio da guerra é esquisito. 

 

NB – Como é que o senhor foi para a guerra? 

 

AM – Bom, eu vou dizer o seguinte: em primeiro lugar havia um passado. Na Primeira 

Guerra, meu sogro foi no que se chamou de Missão Médica. O Brasil declarou guerra à 

Alemanha, não mandou soldados, mas mandou um grupo de médicos para auxiliar. Ele foi, 

de modo que eles têm muito orgulho daquilo lá, eu resolvi e a situação no instituto Ezequiel 

Dias era péssima. Como eu disse o governador me... 

 

NB – O Bahia? 

 

AM – Não, o Bahia era um boboca, não sabia de nada, a gente mandava nele. Ele às vezes 

me dizia assim: “Ah, eu sou contra”. Bom, mas estava numa situação muito ruim. O 

governador tinha proibido que nós tomássemos parte nas pesquisas de Chagas em Bambuí, 

proibiu que trabalhássemos na Pampulha porque nós estudamos em primeiro lugar a 

esquistossomose na Pampulha. Eles fizeram uma represa, tinha muito caramujo, mas não 

ligavam para isso. Nós encontramos caramujo infestado lá e demos conhecimento ao 

governo. Eles fecharam a Pampulha. Houve uma confusão danada, caiu o secretário. Enfim, 

nossa situação era muito ruim porque o sujeito chegava um minuto depois da hora marcada 

e perdia o dia. 

 

NB – Batia ponto? 

 

AM – Batia ponto. Então eu imaginei: “Uma boa situação para eu largar isso aqui é ir para 

a guerra”. Não que eu tivesse tendência militarista não, mas eu tinha uma certa facilidade, 

não achava ruim o regime não. Então eu resolvi. Primeiro houve aqui um curso para a 

escolha de membros, de oficiais e médicos para... 



                                                                                                         
 

 

NB – Havia assim uma requisição do Estado, não é?  

 

AM – É. 

 

NB – Um recrutamento, não é? 

 

AM – De modo que eu fiz isso, fui nomeado capitão médico. O máximo que podia ser era 

major, mas major era professor catedrático da Faculdade de Medicina. Eu não era, eu era 

livre docente e catedrático na Escola de Farmácia. Mas então eu falei: “Bom, agora tem que 

ver, porque ficar aqui...” Eu tinha um amigo que era médico do exército, por intermédio 

dele eu fui chamado à ativa do exército. Eu fui convocado pelo exército para a ativa, porque 

eu era da reserva. Eu fui convocado para a ativa como capitão e fui mandado para Belém do 

Pará. 

 

NB – Isso foi em que ano? Foi no início ou no meio da guerra? 

 

AM – Mais para o fim da guerra, meio para... 

 

NB – Mais para o fim, 44? 

 

AM – 1944, 45. Em 45 acabou, não é? 

 

NB – É. 

 

AM – É. Eu acho que comecei em 1943, mais ou menos. Eu fiquei bastante tempo no 

Hospital Militar de Belém enquanto esperava que se constituísse a FEB. Quando formaram 

a FEB, fui então chamado para fazer parte da FEB. Aí eu voltei de Belém, fiquei no Rio 

esperando. Fiquei lá algum tempo.  

 

NB – O senhor não estava casado não? 

 

AM – Estava casado. 

 

NB – Já tinha filhos e tudo? 

 

AM – Tinha, claro. Com um ano de casado já tinha filho, não perdi tempo não. Com sete 

anos nós... Não, como é que foi? Com nove anos nós tínhamos sete filhos, depois tive mais 

dois. 

 

NB – O senhor é corajoso de largar seus filhos e sua mulher pela guerra. 

 

AM – Não, exatamente quando eu soube o que ele tinha feito. Ele foi para a primeira guerra 

e largou a família com filho e tudo. De modo que... 

 

NB – Aí o senhor foi para o Rio. 



                                                                                                         
 

 

AM – Fui para o Rio esperar só a ida da FEB para a Itália, fiquei lá até muito bem porque 

eu estava no Hotel Glória, estava hospedado lá não por minha conta. Aí eu fui para a Itália. 

 

NB – Para onde o senhor foi? 

 

AM – Eu fiquei em primeiro num hospital Evacuation. O Evacuation é um hospital bem 

avançado. A coisa é a seguinte: em primeiro lugar tem o Field Hospital, Hospital de 

Campo, depois tem o Evacuation, depois tem o Station, depois tem o General. O General 

era só um em Nápoles, mas eu fiquei no Station. Eu fiquei primeiro no Evacuation, 39 no 

Evacuation, depois quando chegou o segundo escalão da FEB me mandaram para Livorno 

para esperar, porque eles iam embarcar em Livorno e queriam que tivesse um médico 

brasileiro lá. Realmente eu fui, isso aí, naturalmente uma ou duas coisas baixa o hospital. 

Quando chegou o pessoal, dezenas e dezenas baixaram no hospital. Esse pessoal era tão 

safado, sabe o que eles fizeram? Para fugir de ir para a FEB, eles se contaminaram de 

doenças venéreas e apareciam. Sabe que o americano tem pavor de doença venérea, um 

pavor muito safado, mas então o hospital era grande, era um hospital grande lá, Station. 

 

NB – Mas o senhor está falando que o segundo... 

 

AM – O segundo escalão. Não, porque primeiro vai o primeiro escalão, o primeiro grupo de 

homens que vieram, depois veio outro, depois veio um terceiro e tal. 

 

NB – Mas o segundo, para escapar da frente se contaminaram com doença venérea? 

 

AM – É, para escapar da FEB, não só da frente como da FEB, não queriam sair do Brasil. 

Contaminaram e aí era uma complicação danada. O hospital era numa colônia de férias no 

tempo do Mussolini, muito bom. Mas o hospital ficou completamente lotado de soldados 

brasileiros. Eles tiveram que fazer um pavilhão no pátio para alojar. Além disso, eles 

isolavam os brasileiros que estavam com doença venérea e tinha um espaço. Aí eu fui 

designado como chefe da seção brasileira do hospital. Era a seção brasileira mais 

importante da FEB. Eu cheguei a ter centenas de doentes. Todos os doentes brasileiros ou 

feridos passavam primeiro pelo hospital mais próximo da FEB, depois vinham para... 

 

NB – Morreu muita gente? 

 

AM – Não, não morreram muitos não, morreram uns quinhentos e tantos. 

 

NB – Com o senhor? 

 

AM – Não, lá já não... 

 

NB – Quinhentos, então, o senhor quer dizer ao todo? 

 

AM – É. 

 



                                                                                                         
 

NB – A FEB toda? 

 

AM – Lá nesse hospital não morreu nenhum porque eles passavam primeiro no Station que 

operava. Nesse outro também havia operações, mas não era uma coisa com aqueles sujeitos 

escangalhados, cheios de sangue. Não, porque aí já era uma segunda etapa, de modo que 

não era assim. 

 

NB – Não era tão grave. 

 

AM – Não, eram doentes já tratados que deixavam o hospital da frente mais para a 

retaguarda. Bom, mas eu fiquei lá e tinha um trabalho muito grande porque eu era o chefe 

da seção de especialização e acontece que eu fui com dois... Eu fui sozinho primeiro, eu e 

um enfermeiro. Depois quando começou a chegar gente... 

 

NB – Enfermeiro o quê? Norte-americano? 

 

AM – Não, brasileiro. 

 

NB – Brasileiro. 

 

AM – É. Depois foi aumentando, foram mais oficiais, tinha vários médicos, muitas 

enfermeiras. 

 

NB – Uma equipe grande? 

 

AM – Grande. Era um trabalho muito grande porque não só eu tinha... Eu era chefe de uma 

enfermaria... Você me perguntou se eu fiz clínica médica, eu fiz lá. 

 

NB – Aí tinha que fazer, não é? 

 

AM – Tinha que fazer. 

 

JB – E como é que foi essa experiência? 

 

AM – Muito boa! Muito boa! Eu te conto, a minha mulher é danada da vida, mas uma coisa 

típica é o seguinte: quando eu cheguei na Itália toda noite sonhava com o Brasil, família e 

tudo. Com o tempo a coisa foi amainando e tal e depois, quando eu vim para o Brasil, eu 

sonhava com a Itália (risos). 

 

NB – Mas o exercício da clínica médica, o senhor passou a gostar disso? 

 

AM – Não, eu só fiz lá.  Eu fazia bem, então recebi muitos elogios dos americanos. 

 

NB – Mas o senhor não gostava? 

 

AM – Não, gostava, gostava. A coisa lá era muito boa. Nós estávamos mais ou menos 



                                                                                                         
 

afastados da frente e os soldados já iam feridos ou já tinham sido operados, doentes, que 

precisavam de internação e tal. De modo que foi muito bem e era muito bom. O hospital era 

muito bom, a comida excelente. Você foi soldado aqui? Não? Eu sei que a comida aqui, eu 

tenho experiência, é muito ruim para o exército, é muito ruim mesmo, coisa horrorosa. E lá 

era uma comida excelente, mas boa mesmo, peru freqüentemente, tudo isso, era muito bom, 

comida muito boa, refeições ótimas, sobremesas muito boas, tudo muito bom. De modo que 

a gente sentia saudade da família, mas depois de algum tempo a saudade vai diminuindo 

um pouco. Mas eu achei que foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Eu me dei 

muito bem lá, acho que me saí muito bem, tanto que eu tenho um elogio lá do comandante 

do hospital, de que eu tinha prestado grandes serviços não só aos brasileiros como aos 

americanos. Eu era o chefe, era o oficial de ligação. Oficial de ligação é o seguinte: é um 

sujeito que faz ligação entre os brasileiros e os americanos, era um oficial intérprete porque 

o pessoal que foi comigo não falava inglês. Eu falava razoavelmente, de modo que fui 

intérprete. Fui chefe da enfermaria, uma porção de coisas. 

 

 

NB – Havia uma tensão muito grande entre os americanos e os brasileiros, não é? 

 

AM – Havia. É engraçado, não sei se é porque eu estive nos Estados Unidos bastante tempo 

e comigo não, não havia não, pelo contrário. E então, depois que foram outras pessoas do 

Brasil para lá, que eram geralmente oficiais médicos do exército, porque eles só foram para 

lá quando a coisa já estava bem...  

 

NB – Já estava acabando. 

 

AM – Já estavam acabando, foram para lá. 

 

NB – Os médicos que foram antes foram recrutados entre os civis então? 

 

AM – Ah, sim, entre os civis. 

 

NB – Não foram do exército. 

 

AM – Não, foram alguns do exército também, mas a maioria era civil. E o pessoal que agia 

mesmo... O corpo de saúde do exército era muito ruim, sabe? Atualmente eu acho que 

melhorou, mas era muito ruim. Mas os brasileiros se saíram muito bem. Eu tive várias 

aventuras lá que mostraram que realmente... Mas eles não davam bola para a gente. Eu é 

que exigi, fiz força lá, eles não queriam que os brasileiros operassem, não queriam isso e 

aquilo, eu consegui tudo sem brigar com os americanos. De modo que eu dizia o seguinte: 

“É uma estupidez, nós estamos aqui nas mãos deles, estamos dependendo deles, vamos 

brigar?” De modo que não brigamos não. 

 

NB – Mas o senhor acha que havia assim essa discriminação? 

 

AM – Ah, havia. 

 



                                                                                                         
 

NB – Entre um doente americano e um doente brasileiro? 

 

AM – As enfermarias eram separadas, era tudo... 

 

NB – Havia recursos médicos? 

 

AM – Oba! Oba! Tudo 

 

NB – Hospitais? 

 

AM – Eram recursos de toda ordem, uma coisa incrível, era um hospital de mil leitos. 

 

NB – Nossa senhora! 

 

AM – A grande maioria era brasileira. Tinha, vamos dizer, oitocentos brasileiros. Era um 

negócio pesado mesmo, a gente trabalhava para burro! E os oficiais do exército que foram 

para lá depois dessa última fase... 

 

NB – Os oficiais médicos? 

 

AM – Médicos. Por exemplo, eu era capitão e tinha oficiais majores do exército que 

estavam em Nápoles esperando para se integrar. O chefe do serviço de saúde do exército 

estava lá, não gostava disso, então não mandava e manteve como chefe do serviço de saúde. 

Era o cargo mais importante da FEB, no serviço de saúde. E os outros ficavam danados, 

afinal teve uma coisa e tal que ele não teve jeito senão mandar. Mandou e eu deixei a 

chefia; aí os brasileiros começaram a me fazer guerra. Um domingo foi muito interessante, 

teve um incidente sem importância, mas eu estava lá, eu já tinha combinado até com um 

amigo meu, brasileiro do exército, que estava lá mais ou menos na frente, para me apanhar 

lá para ir passar em Florença, no domingo. Então já tinha combinado com ele e estava 

esperando que ele chegasse com o jipe para eu ir quando esse major, o tal major Ponce, que 

tinha um ódio de mim!   

 

NB – Como? 

 

AM – Ponce. 

 

NB – Ponce? 

 

AM – Ele chegou a general depois. Mas ele tinha ódio de mim porque ele é que era 

candidato ao lugar e eu é que estava ocupando o lugar dele. De modo que eu estava lá 

esperando chegar o colega que ia me levar para Florença, quando ele encontrou-se com um 

outro brasileiro lá do hospital e falou com ele o seguinte: “Ah, vamos dar um passeio aí em 

Florença?” Ele falou “Não, não posso porque eu estou de serviço hoje, de modo que eu não 

posso sair”. Ele disse: “Não, tem o Amilcar aí que toma conta do serviço”. Eu falei: “Não 

senhor, ele está de serviço e eu não vou, já combinei com ele, não aceito isso”. Bom, então 

eu fui para Florença, passeamos e voltei na hora do jantar. E lá eles me avisaram o 



                                                                                                         
 

seguinte: “Olha, você vai ser preso depois do jantar porque desobedeceu a uma ordem 

superior”. Bem, espero. São essas coisas que caem não sei de onde. Quando estávamos 

durante a refeição chegou um sujeito lá, um emissário do diretor geral do serviço de saúde 

do exército, era um coronel com uma ordem para esse que estava no meu lugar, que tomou 

o meu lugar - tomou não porque eu já tinha deixado. Mas a ordem dizia o seguinte: “Tendo 

em vista que o capitão Martins deve estar muito cansado devido ao excesso de trabalho, ele 

é concedido a ter oito dias de férias em Roma”. Não pôde fazer nada (INAUDÍVEL), se me 

prendesse dava trabalho até chegar aquela coisa, desfazer o negócio.  

 

NB – E aí, como foram as férias? 

 

AM – Oh! Muito boas! Roma é uma cidade ótima, você conhece? Tanto que já disse que se 

eu fosse para a Europa agora, iria para Paris ou mais preferentemente Roma ou Florença. 

Você conheceu Florença? Florença é uma beleza, mas Florença não é uma cidade que a 

gente possa ficar muito tempo não. É um mês no máximo, uma coisa assim. De modo que 

eu iria para Roma, provavelmente. 

 

NB – E aí, como foram essas férias em Roma? 

 

AM – Muito boas! Tem tanta coisa para ver, eu não vi nada. 

 

NB – E as mulheres italianas, bonitas? 

 

AM – Oh! São bonitas. 

 

NB – Tem muitas histórias do exército brasileiro com as mulheres italianas. 

 

AM – Eu sei, eu sei, isso foi muito bom. Realmente tinha muita coisa para ver em Roma, eu 

ia ficar uma semana lá. 

 

NB – Eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, já entrevistei vários militares - muitos 

deles foram para a guerra. Eu ouvi falar uma sobre a miséria na guerra.  

 

AM – Ah, sim, do povo italiano? 

 

NB – Da população, do povo italiano. 

 

AM – Claro. É uma coisa horrorosa a miséria. Quando cheguei na Itália, cheguei em 

Nápoles, ficamos lá uns dias esperando para saber aonde a gente ia. A gente encontrava, 

nas ruas de Nápoles, meninos que ofereciam mulheres à gente. Ofereciam até condessas e 

marquesas, conversa. Uma certa hora, falei, “Bom, vou ver isso”. Fui acompanhando o 

rapazinho até um sobrado, cheguei lá. A família estava reunida na sala. Tinha uma moça, 

conversamos um pouco e depois a moça me convidou para ir para o quarto. Eu não tive 

coragem, é uma coisa horrível! Perto da família e tudo! 

 

NB – Devia ser irmã dele? 



                                                                                                         
 

 

AM - Não sei. Eles pagavam. Talvez o menino fosse da família. Eu não quis não, voltei, 

não tenho coragem não. É por isso: prostituição por comida. 

 

NB – Porque elas trocavam isso por comida do exército, quem tinha comida era o exército 

americano e brasileiro. 

 

AM – É. A comida nossa lá era excelente, em toda parte. Mas um tablete de chocolate lá 

valia muito dinheiro, muita coisa. 

 

NB – É. 

 

AM – Medicamento. Eu andei furtando no hospital umas doses de penicilina. Por que já 

tinha penicilina lá, mas não estava no comércio. 

 

NB – O exército tinha? 

 

AM – O exército tinha. Um homem apareceu lá pedindo penicilina para um filho doente 

que estava em casa. Eu roubei umas doses de penicilina e dei para o sujeito. Ninguém 

percebeu nem nada. O americano tinha um desprezo pelo italiano, um negócio revoltante. O 

italiano a mil quilômetros acima deles, na arte, tudo, uma coisa formidável e o americano... 

 

NB – Uma cultura pujante, não é? 

 

AM – Ah! Uma cultura bem sedimentada, muito boa. 

 

NB – Mas o senhor diz desprezo. Que tipo de coisa? Coisas assim cotidianas? 

 

AM – É, do cotidiano. 

 

NB – O senhor não lembra assim de alguns casos? 

 

AM – Não porque realmente nós não tínhamos muito contato. O hospital em que eu estava 

era fora da cidade de Livorno. De modo que não tinha muito contato com a população 

italiana. Eu não sei, por exemplo, com a lavadeira que lava a roupa, isso, aquilo, mas muito 

pouco. De modo que não, mas eles manifestavam claramente. 

 

NB – Diziam o quê? 

 

AM – Ah, diziam tudo: “Povo sujo, sem higiene”, isso e aquilo. Metiam o pau nos 

italianos. Realmente a situação dos italianos estava muito ruim, não tinham nada. 

 

NB – Uma miséria... 

 

AM – Total. E não adiantava muito ter dinheiro não, porque não tinham nem o que 

comprar. Tanto que alguns colegas que estavam lá comigo... 



                                                                                                         
 

 

Fita 3 - Lado B 

 

NB – O senhor está dizendo que faziam comércio de botina. 

 

AM – É, pelo seguinte: lá no hospital havia um negócio chamado PX que vendia tudo. 

 

NB – Vendia? 

 

AM – É, além das coisas que a gente recebia de graça. 

 

JB – Uma cantina. 

 

AM – É, uma cantina, uma cantina que vendia vestuário, isso e aquilo, tudo. De modo que 

se comprava facilmente sapato, isso, aquilo, botina, sapato não, mas botinas. 

 

NB – Produtos americanos?  

 

AM – É, americanos. De modo que compravam e vendiam aquilo lá fora. Houve um 

camarada que era capitão, Tito Áscole da Silva Maia, guardei bem o nome dele. Uma vez 

ele chegou ao hospital descalço, foi a Florença e voltou descalço, vendeu, você imagina? 

Era uma coisa horrorosa. Eu não vendi nada. A cada semana, a gente tinha direito a um 

maço de cigarros. 

 

NB – Carteira, a carteira grande? 

 

AM – É, grande. A gente recebia toda semana. Eu dava para os colegas. 

 

NB – O senhor não fumava? 

 

AM – Não, não, fumava, muito pouco, formal assim. De modo que dava para eles. Eles 

vendiam, ganhavam um bom dinheiro com isso. Era uma coisa horrorosa. Eu tive um 

colega, que foi até comigo para Roma passar as férias, quer dizer, alguns dias. O sujeito era 

farmacêutico, não sei para que levaram um farmacêutico, não fazia nada, estava lá fazendo 

(INAUDÍVEL). Era um sujeito horrível, um cavalo mesmo! Ele foi a Roma, você acredita 

que não viu a Igreja de São Pedro? Ele passou o tempo todo vendendo coisas...  

 

NB – Fazendo comércio? 

 

AM – Comércio. Já pensou você ir a Roma e não ver o Papa? Ele não viu nem a Igreja, 

nem a Praça de São Pedro. Absolutamente não o interessava coisa nenhuma, ele queria 

dinheiro. 

 

NB – Fazendo mercado negro. 

 



                                                                                                         
 

AM – É, dava (INAUDÍVEL) o câmbio estava bom. De modo que foi isso. Agora, foi 

muito bom. Eu gostei muito da minha estadia lá, foi ótima. É claro que durante algum 

tempo eu tinha... Logo que cheguei ficava com saudade, mas uma vez precisavam de um 

oficial para ir acompanhando uns soldados que tinham sido feridos e voltaram para o 

Brasil. Pensaram em mim, eu disse: “Não, tenha paciência!”. 

 

NB – O senhor não quis voltar? 

 

AM – Não, você imagina, o sujeito sai daqui para a guerra, daí a um mês volta? Não. 

 

JB – (INAUDÍVEL) 

 

AM – Não! 

 

NB – Vir trazer ferido? O senhor... 

 

AM – Aí não me mandaram não. 

 

NB – Dr. Amilcar, vamos encerrar porque tem gente lhe esperando. Amanhã a gente 

continua. Se o senhor lembrar de alguma coisa sobre a guerra, amanhã a gente começa com 

isso. 

 

AM – Voltar ao assunto guerreiro. O principal motivo que me levou para a guerra como 

voluntário, já disse alguns, foi a dificuldade de trabalho aqui, era desagradável. E, além 

disso, o exemplo do meu sogro, que tinha ido para a guerra passada. Mas o principal 

motivo realmente foi ideológico, claro! Eu era visceralmente contra o fascismo, contra a 

direita. A oportunidade que achei de manifestar meu repúdio ao fascismo foi lutar contra o 

fascismo, lutar de arma na mão, embora eu não tivesse usado arma, eu era médico e só 

trabalhei no hospital. Mas o motivo principal foi esse. 

 

NB – Eu esqueci de perguntar ao senhor o seguinte: outros médicos ou amigos seus foram 

nesse momento? 

 

AM – Foram, vários. Acontece o seguinte: o corpo de saúde do exército não era muito bom 

- não sei se atualmente é bom. Era fraco, então procuraram médicos civis que fossem 

oficiais da reserva e, principalmente, tenentes, subtenentes e primeiros-tenentes. Para a 

FEB foi um grupo de médicos que eram civis, que tinham sido chamados para o serviço 

ativo do exército para completar o corpo de saúde do exército. O papel desses médicos foi 

muito bom. Eram médicos de São Paulo, livre-docentes. Eu era, na ocasião, livre docente 

da Faculdade de Medicina, e catedrático da Faculdade de Farmácia. Então era constituído 

de pessoas de nível universitário mesmo, e não médicos que eram militares, que eram mais 

militares do que médicos. Esse corpo de saúde do exército foi muito bom, funcionou 

realmente muito bem. Não estou puxando a brasa para a minha sardinha não, mas realmente 

foi. De modo que é isso que eu tinha que dizer. 

  

JB – Eu ia sugerir que a gente falasse a respeito da sua gestão no Instituto Oswaldo Cruz. 



                                                                                                         
 

 

AM – Sim. Não há muito que falar não, porque, realmente, eu fui diretor do Instituto 

Oswaldo Cruz por menos de dois anos. 

 

JB – Mas em que circunstâncias, por exemplo, o senhor foi chamado? 

 

AM – Eu lhe disse ontem mais ou menos, é o seguinte: é que o Ministério da Saúde, no fim 

do governo Juscelino estava por conta do PSP, é o Partido... 

 

NB – Social Progressista. 

 

AM – Social Progressista, que era do Ademar de Barros. O Juscelino estava meio a 

contragosto de fazer isso, todos os órgãos do Ministério da Saúde estavam entregues a essa 

gente do PSP. Então ele queria mudar. Como eu era amigo pessoal do Juscelino, ele me 

convidou. Eu já era diretor do Instituto Nacional de Endemias Rurais, que hoje não existe 

mais, é o Centro de Pesquisas [René Rachou]. Bom, então ele me convidou. Ele precisava 

mudar a coisa, me convidou dizendo que queria ter uma pessoa de confiança nos cargos 

mais altos do Ministério e que ele me convidava para ser diretor do Instituto Oswaldo Cruz. 

Eu a princípio não aceitei, procurei não aceitar esperando que o Juscelino arranjasse uma 

outra pessoa, desistisse e tal. Mas nós ficamos de três a quatro meses sem nomeação. O 

Instituto Oswaldo Cruz praticamente não tinha diretor. Embora tivesse o diretor anterior, na 

realidade não tinha porque não era uma pessoa da confiança do governo. Então, uma vez 

que ele veio a Belo Horizonte, eu estive com ele, e me fez um apelo: “Vá para o Rio”. Aí 

eu concordei. 

 

JB – Doutor Amilcar, o senhor assumiu a gestão do Instituto num momento de crise... 

 

AM – De crise é claro. 

 

JB – Que crise era essa? 

 

AM – A crise interna do Instituto? 

 

NB – É. 

 

AM – A crise era muito fácil. Em primeiro lugar, o Instituto estava um pouco 

desmoralizado, desprestigiado porque o diretor era um indivíduo que não tinha o menor 

valor, não era um pesquisador. 

 

NB – O senhor conhecia? 

 

AM – Não conhecia bem não, fiquei conhecendo nessa ocasião. 

 

NB – O Xavier? 

 



                                                                                                         
 

AM – É, o Xavier. Era um fisiologista, sabe disso, não é? Ele não entendia nada de 

fisiologia. Dentro do Instituto Oswaldo Cruz, ele não tinha a menor consideração. Não era 

um cientista, não vou dizer nem que era mau cientista, não era cientista. De modo que um 

dos motivos da crise foi essa: a direção do Instituto não tinha prestígio junto ao governo 

central e não tendo prestígio não conseguia as coisas. Outra causa importante do 

desprestígio do Instituto Oswaldo Cruz eram as lutas internas, porque o Instituto Oswaldo 

Cruz era dividido em dois grupos. Eu podia dizer até três, mas dois principalmente. Um era 

constituído por cientistas, pesquisadores de renome internacional etc. Era um grupo restrito, 

de mais ou menos umas dez ou doze pessoas; eram chefes de laboratório, chefes de serviço. 

O outro grupo era composto pelos que não faziam nada; faziam no máximo uma rotina do 

Instituto e mais nada; não procuravam trabalho; não faziam pesquisas, nada disso. Eram 

esses dois grupos. Agora eu podia dizer que o terceiro grupo era formado por aqueles que 

não eram nem de um nem de outro. É, porque os dois primeiros grupos faziam uma guerra 

entre si. Como esse grupo formado pelos pesquisadores que não eram pesquisadores, que 

não eram cientistas, estava com o governo, tinham mais prestígio. E o outro grupo, que era 

o grupo realmente que está agora na direção do Instituto Oswaldo Cruz não conseguia nada. 

As verbas não eram aumentadas, nada disso. De modo que não tinha condições para 

pesquisar no Instituto, que era um estabelecimento, sobretudo, de pesquisa e fazia muito 

pouca rotina. Esses dois grupos lutavam um contra o outro, francamente. Quando assumi a 

direção, a princípio não quis muito aceitar, sobretudo porque sabia o que acontecia. Eu era 

praticamente de dentro de Manguinhos, tinha sido funcionário de Manguinhos. 

  

NB – Isso é o que eu ia lhe perguntar, o senhor mantinha relações? 

 

AM – Eu tinha mais relação com aquele grupo que era constituído por pesquisadores de 

fato, mas me dava bem com os outros também. De modo que, a princípio, eu não queria 

entrar nessa briga de Manguinhos. Quando assumi a direção, procurei harmonizar as coisas, 

mas com o tempo vi que era impossível.  

 

NB – Quando o senhor chegou já sabia dessa briga? 

 

AM – Já, conhecia porque sempre mantive contato com Manguinhos, embora antes de ser 

diretor meus contatos com Manguinhos fossem sempre muito poucos. 

 

NB – O senhor estava aqui na Faculdade? 

 

AM – Estava na Faculdade e no Instituto de Endemias Rurais, que era o... 

 

NB – INERu. 

 

AM – O INERu, que era um órgão do Ministério da Saúde, como o Instituto Oswaldo Cruz 

também. 

 

NB – Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. 

 

AM – Bom, a princípio eu quis harmonizar, mas vi que era impossível. 



                                                                                                         
 

 

NB – Quando o senhor chegou, foi procurado por alguém? Por um grupo ou por outro? O 

senhor pode contar um pouquinho essas coisas para a gente? 

 

AM – Claro. Eles sabiam perfeitamente bem da situação que havia. Eu tinha sido 

convidado, mas ainda não tinha aceitado, de modo que continuava o diretor antigo, o 

Xavier. Eu fui muito procurado por aquele grupo dos meus amigos. 

 

NB – Quem era? 

 

AM – Conhece o Herman Lent? 

 

NB – Conheço. 

 

AM – Herman Lent, vários outros. Talvez o chefe desse grupo fosse o Herman Lent. Você 

conhece o Herman Lent, não é? Ele é muito combativo. Não sei, ultimamente parece que 

ele anda meio... 

 

NB – Doente. 

 

AM – Doente. Mas ele é mais ou menos da minha idade. 

 

NB – Doente não, ele está com depressão. 

 

AM – Depressão? Mas porquê? Por causa dessa situação? Mas ele está bem. 

 

NB – O senhor sabe que ele não aceitou ser reintegrado, não é? 

 

AM – Isso aí eu também não sei bem. Por que ser reintegrado? Ele tinha sido aposentado 

com todos os vencimentos etc. Não valia a pena. Ele não tinha pedido para ser afastado, 

então não pediu para voltar também. Bom, mas lá tinha o Hermam Lent, o Hugo de Souza 

Lopes. Conhece o Hugo de Souza Lopes? Tinha vários outros, principalmente o pessoal 

que trabalhava com o Travassos. Esse era o grupo com o qual eu tinha ligações maiores, 

sobretudo porque eles trabalhavam naquele ramo, naquela parte da parasitologia, da ciência 

médica que eu fazia. 

 

NB – Tem uma afinidade? 

 

AM – Afinidade. São trabalhos feitos com eles etc. 

 

NB – Mas eles lhe procuraram e disseram o quê ao senhor? 

 

AM – Pedindo para eu aceitar. 

 

NB – Ah, pediram para o senhor aceitar? 

 



                                                                                                         
 

AM – É, para aceitar. 

 

NB – O senhor estava no Rio nesse momento ou o senhor foi para lá? 

 

AM – Não, eu estava aqui em Belo Horizonte. 

 

NB – Eles vieram aqui? 

 

AM – É, vieram e eu fui umas vezes ao Rio também para cuidar de outras coisas e eles me 

procuraram. O caso o seguinte: o ministro da Saúde era o Mário Pinotti, que, na minha 

opinião, foi o único ministro da Saúde que o Brasil já teve, até hoje. A gente trabalhava 

muito e tinha uma organização muito boa, por quê? Porque o Mário Pinotti não era 

sanitarista, o Mário Pinotti não era nada, mas ele era um sujeito muito inteligente, de boa 

cultura e que ouvia. Mas havia essa dificuldade porque o Mário Pinotti era do PSP. De 

modo que a situação era um pouco difícil.  Então ele pediu, por tudo, que eu aceitasse a 

nomeação. Acabei aceitando. Mas o Pinotti, que é um homem muito esperto, embora 

soubesse que eu não era do PSP e que eu era visceralmente contra o Ademar de Barros, ele 

me apoiava. Fez tudo para que eu aceitasse a direção porque era uma conveniência dele 

também, embora ele fosse filiado ao PSP. 

 

NB – O Pinotti era médico? 

 

AM – Médico. 

 

JB – Mas o Xavier era ligado ao PSP? 

 

AM – Não sei, devia ser, mas ele não aparecia politicamente. Mas ele era, porque ele era o 

candidato do Ademar de Barros. Tanto que eu sofri, no início, uma oposição muito clara. 

Embora não tivessem feito uma oposição radical porque, naturalmente, eu sendo um 

indivíduo neutro naquela briga no Instituto Oswaldo Cruz, era mais conveniente a esse 

grupo melhor. 

 

NB – Esse outro grupo que o senhor está falando que não fazia nada, que não era de 

pesquisadores, quem eram essas pessoas? Eles não desenvolviam pesquisas, não é? 

 

AM – Não, muito pouca pesquisa. 

 

JB – Era o grupo ligado à produção? 

 

AM – Não era ligado a coisa nenhuma. Havia um pessoal ligado à produção, mas esses 

eram mais ou menos neutros. Eu não posso dizer, eu tinha amigos lá dentro. 

 

NB – Quem eram os seus amigos? 

 

AM – Você sabe que eu esqueci os nomes... 

 



                                                                                                         
 

NB – O nome das pessoas? 

 

AM – É. Eram da produção de vacina antivariólica, da vacina contra a febre amarela. 

 

NB – Esse pessoal? 

 

AM – É. 

 

NB – O senhor tinha contato com eles? 

 

AM – Tinha, tinha um bom papo. 

 

NB – O senhor conhecia o Dr. Fonseca da Cunha? 

 

AM – Muito. 

 

NB – José Fonseca da Cunha? 

 

AM – Muito! Quando eu entrei para o Instituto Oswaldo Cruz, ele era diretor ou chefe do 

Hospital Evandro Chagas. Sabe disso, não é? 

 

NB – Eu sei. 

 

AM – Eu o tirei de lá porque ele não era clínico. 

 

NB – Ele não era clínico? 

 

AM – Não, não era clínico. Então o tirei e coloquei um clínico do Instituto Oswaldo Cruz. 

Se não me engano, ele trabalhava no hospital mas não era o diretor. 

 

NB – O senhor lembra o nome dele? 

 

AM – Eu lembro: Nóbrega. Você deve saber melhor do que eu. Eu tenho a memória muito 

ruim. É a idade, a memória vai desaparecendo. O Nóbrega era um clínico especialista em 

doença de Chagas, de modo que era um diretor natural para o Hospital Evandro Chagas. 

Porque você sabe que era um hospital de doenças parasitárias tropicais e o Nóbrega era 

exatamente um tropicalista, especialista em doenças parasitárias.  

 

NB – Mas o senhor encontrou o hospital em bom funcionamento? Quantos leitos? O senhor 

não lembra como funcionava? 

 

AM – Assim esses números eu não sei. Você conhece o prédio, não é? Tinha vários 

pavimentos. Você conheceu o hospital antigo do tempo do Chagas? Ficava ao lado daquele. 

A idéia era construir um hospital novo e derrubar o antigo. Essa é uma mania dos 

brasileiros: derrubar as coisas porque ficam um pouco fora de época. Funcionavam os dois: 



                                                                                                         
 

o hospital novo, que na ocasião nem tinha sido instalado definitivamente, e esse prédio 

antigo. 

 

NB – Sei. O prédio antigo é aquela casa grande. É esse que o senhor está falando? 

 

AM – Ao lado. 

 

NB – Ao lado, em frente. 

 

NB – É. 

 

AM – Sim, é aquele ao lado do hospital. 

 

NB – Aquela casa grande, enorme. 

 

AM – É grande, é. 

 

NB – Ah, ela está lá. 

 

AM – Não, um pouco antes de chegar lá, também tinha o Departamento de Microbiologia. 

Tinha sido iniciada a construção e não tinha prosseguido. 

 

NB – No prédio grande? 

 

AM – No prédio grande de vários andares. Esse só vai ter depois. No hospital, o que fiz foi 

mudar a direção e dei para o Fonseca da Cunha, diretor do Hospital anterior, a produção de 

vacina antivariólica, que é coisa de rotina que ele tinha e ganhava muito bem.  

 

NB – Não sei se o senhor está lembrado, mas ele foi fazer um curso. Ele viajou vários 

lugares na Europa, Estados Unidos para produzir a vacina.  

 

AM – Exatamente. 

 

NB – Foi nesse período em que o senhor estava lá, 58, 59? 

 

AM – Foi. Eu não me lembrava disso, mas antes dele assumir a chefia desse serviço ele fez 

uma viagem. E se empenhou muito bem, foi ótimo. A vacina é muito boa. Não sei se 

continua sendo, eu acho que não, hoje não há razão para usar vacina antivariólica. 

 

NB – Não, não se faz mais vacina. 

 

AM – Hoje não há mais varíola, acabou. 

 

NB – É, pois é. 

 

AM – No mundo todo acabou. 



                                                                                                         
 

 

NB – Hoje ele faz sarampo.  

 

AM – É, é uma coisa mais ou menos próxima. O sarampo é uma endemia causada por um 

vírus e a varíola também é uma doença viral. De modo que havia uma relação entre as duas. 

Ele atualmente está em sarampo? 

 

NB – Está. 

 

AM – Ainda fazem vacina anti-sarampo? Ah, bom. 

 

NB – Mas voltando. Eu perguntei ao senhor qual era o outro grupo, Jaime perguntou se ele 

era do grupo da produção. Aí o senhor disse que não, que esse grupo não fazia nada. 

 

AM – Não, eles faziam a produção, mas pesquisa não faziam nenhuma e nem 

compareciam. 

 

NB – Quem é esse grupo? 

 

AM – Ah, muita gente. 

 

NB – Por exemplo? 

 

AM – Um, por exemplo, que fazia parte era o filho do Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz 

Filho, que não era nem de um lado nem de outro. Ele era encarregado da produção do soro 

antidiftérico, que é um soro difícil de preparar. Era a única função que ele tinha realmente. 

E pesquisa? Ele lecionava numa faculdade de medicina daquelas outras que não a oficial. 

 

NB – Não sei. 

 

AM – Eu não me lembro bem. Mas o fato é que lá um deles era o Oswaldo Cruz Filho. 

Outros eram pessoas muito categorizadas, mas que por uma razão ou por outra não faziam 

nada. 

 

NB – E o Rocha Lagoa? 

 

AM – O Rocha Lagoa era um dos chefes desse grupo. Ele veio a ser também diretor do 

Instituto Ezequiel Dias. O Rocha Lagoa não fazia praticamente nada. Eu tinha aquela 

posição de intermediário, mas tive muita dificuldade. Cada grupo queria que eu fizesse o 

que eles queriam, mas que não fizesse o que os outros queriam. De modo que eu tinha que 

dar para uns e negar aos outros. Eu, evidentemente, não fazia isso. 

 

NB – Doutor Amilcar, qual era exatamente o fundo dessa divergência? Em torno de que se 

divergia? 

 

AM – Ah, sim, era puramente pessoal. 



                                                                                                         
 

 

JB – Era um problema de desavenças pessoais ou era um problema que dizia respeito à 

orientação do próprio Instituto? 

 

AM – Não, bom também à orientação porque eles queriam assumir a chefia do Instituto. 

 

NB – Para quê? 

 

AM – Ah, para mandar.  

 

NB – Mas o senhor acha que a orientação que eles poderiam imprimir ao Instituto seria 

diferente do que o Hermam Lent poderia dar? 

 

AM – Seria péssima. Claro! Era a orientação que o Instituto seguia no tempo do Xavier. O 

Xavier não era pesquisador, não era nada, mas era o diretor. De modo que esse grupo 

estava com ele. 

 

JB – Mas, por exemplo, quais eram as questões substantivas? Havia algumas questões 

substantivas que foram pontos de controvérsia? 

 

AM – Não, questão mais de ordem pessoal. Por exemplo, você já ouviu falar no professor 

Olympio da Fonseca? 

 

NB – Claro!  

 

AM – Ele foi diretor. Embora estivesse afastado do Instituto, aposentado, era praticamente 

o chefe desse grupo. O Olympio da Fonseca era um homem muito inteligente, muito culto, 

muito preparado, mas ultimamente não estava produzindo nada. Depois ele ainda quis 

voltar ao Instituto. Eu fui procurado por ele logo que fui nomeado diretor. Ele dizia que 

queria voltar ao Instituto, mas que só poderia voltar como chefe de serviço, não poderia 

voltar como chefe de seção ou de laboratório. Ele queria exatamente o departamento que 

era ocupado pelo Travassos. 

 

NB – O Lauro? 

 

AM – Lauro Travassos. Eu teria que demitir o Lauro Travassos para colocar o Olympio da 

Fonseca. Eu não podia fazer isso. Embora me desse muito bem com o Olympio da Fonseca, 

disse claramente, sinceramente, que não podia fazer nada. Travassos era um homem de 

prestígio internacional, talvez o maior entomologista do mundo, na ocasião. Não podia tirá-

lo para por o Olympio. Olympio era muito bom, mas não estava produzindo nada naquela 

ocasião. Eu não podia tirar um e colocar o outro. Não fiz essa mudança e o Olympio 

afastou-se definitivamente do Instituto. Era isso, quer dizer, era uma questão pessoal. 

 

NB – O senhor acha que era uma questão pessoal porque houve uma rejeição, uma 

oposição, deste grupo que o senhor está chamando... 

 



                                                                                                         
 

AM – Do grupo bom? 

 

NB – Do grupo bom, ao Olympio quando ele foi diretor do instituto, em 1950? 

 

AM – É, eles brigavam muito. Era gente que não trabalhava, de modo que o que fazia era 

brigar. Sobretudo porque eles não produziram nada e queriam assumir o domínio do 

Instituto para não fazer nada. 

 

NB – O senhor acha que a compreensão dessa briga não passa pela divisão entre área de 

produção e área de pesquisa? 

 

AM – Não, aqueles que eram encarregados de serviço de rotina, da produção de vacinas, 

soros, etc. deviam entrar no laboratório também. Esse pessoal fazia só a rotina, mas não 

havia uma distribuição de serviço oficial no Instituto. 

 

NB – Não? 

 

AM – O sujeito que não queria fazer pesquisa era colocado na rotina, mas não havia uma 

divisão oficial entre uma seção de produção e de pesquisa. 

 

JB – Não havia isso? 

 

AM – Não, assim oficialmente não. 

 

JB – Henrique Aragão não tentou fazer isso? 

 

AM – Talvez, mas o Henrique Aragão... Esse pessoal não era contra o Aragão, mas não era 

favorável também. Eu conheci o Aragão, era um sujeito de valor etc. 

 

NB – Sim, mas olha aqui: tinha a seção de microbiologia. 

 

AM – Sim.  

 

NB – Eu estou falando dos anos 50, quando o senhor chegou. Havia uma seção de produção 

de soros e vacinas na microbiologia. 

 

AM – Era, mas isso não era oficialmente, não havia a divisão do Instituto em duas partes, 

de pesquisa e rotina, não havia. Uns foram colocados na rotina, mas podendo fazer pesquisa 

se quisessem.  

 

NB – Só pesquisas? E se quisessem? 

 

AM – Só pesquisa. Não, eles faziam rotina. 

 

JB –Doutor Amilcar, desculpe se insisto nesse ponto, a produção estava localizada em um 

dos serviços? Um serviço concentrava o trabalho de produção?  



                                                                                                         
 

 

AM – Não, não havia isso. 

 

JB – Ou ele estava distribuído entre todos? Todos os chefes de serviço tinham alguma 

interferência no processo de produção? 

 

AM – Não, alguns tinham, outros não. Por exemplo, o Travassos não fazia produção 

nenhuma. E outros também não, eles trabalhavam em pesquisa, nada de rotina. E outros 

faziam só a produção e não faziam rotina. Eram divididos, mas o Instituto não era dividido 

em duas divisões. Não, isso não. Um dia ficavam em um trabalho ou no outro, mas sem 

serem situados exclusivamente em um ou noutro serviço. 

 

JB – Agora, em relação a esse conflito, o senhor fez referência ontem ao fato de que 

quando o seu nome foi indicado, houve um certo barulho na imprensa. Havia um outro 

candidato?  

 

AM – O Xavier. 

 

JB – O Xavier? 

 

NB – O próprio 

 

AM – O Xavier era diretor e queria continuar e era apoiado pelo Ademar de Barros. Depois 

era apoiado também pelo Pinotti. O Pinotti na verdade não queria tirar o Xavier. O Pinotti 

era ministro da Saúde, mas ele...  

 

NB – O Pinotti era paulista, não é? 

 

AM – Como? O Pinotti? 

 

NB – É. 

 

AM – Eu acho que sim era paulista.  

 

JB – Mas Doutor Amilcar, se o Pinotti, que era ministro... 

 

AM – Bom, foi ministro posteriormente. Quando eu entrei, o ministro era... Como é que ele 

chamava? Diziam que era um pouco literato, irmão de um literato muito conhecido que era 

membro da Academia Brasileira de Letras. Como é que ele chamava? Você não se lembra o 

nome não? 

 

NB – Não, o senhor já falou isso ontem, mas eu esqueci. Pode deixar que vou procurar e 

coloco uma nota no nome dele. Era o ministro anterior ao Pinotti. Quando o senhor foi para 

a direção do instituto era esse e não o Pinotti. 

 

AM – É, e que me fazia uma oposição franca porque ele queria manter o Xavier. 



                                                                                                         
 

 

NB – Quer dizer, então o senhor entrou por indicação direta do Juscelino mesmo? 

 

AM – Ah, exclusivamente. 

 

NB – Passou por fora do ministro da Saúde? 

 

AM – Totalmente, inclusive eu tive várias posições contrárias a esse primeiro ministro e 

depois contrárias ao Pinotti, mas eu ganhava sempre. 

 

JB – Que posições? Exemplos, situações concretas. 

 

NB – Concretas assim de pessoal, por exemplo, esse primeiro, ele apoiava o Xavier.  

 

AM – O primeiro? 

 

NB – É, o primeiro, apoiava o Xavier e esse pessoal bom do Instituto era contra Xavier. De 

modo que ele apoiava o pessoal ruim - eu posso chamar de ruim embora não fosse 

totalmente ruim. Como se chama esse mineiro que foi diretor do Ezequiel Dias durante 

algum tempo? 

 

JB – O Bahia? 

 

AM – Não, o Bahia não. 

 

JB – Otávio Magalhães? 

 

AM – Não, esse pessoal aí de Barbacena, gente muito conhecida. 

 

NB – O Rocha Lagoa. 

 

AM – O Rocha Lagoa, é. O Rocha Lagoa não fazia nada, nada. Ele foi diretor depois que 

eu saí. Mas não fazia nada, ele não fazia pesquisa nenhuma, não fazia rotina, não fazia 

nada. Havia muitos indivíduos lá que não faziam absolutamente nada. 

 

NB – Doutor Amilcar, o Doutor Laranja montou, durante a gestão dele, um conselho 

Deliberativo... 

 

AM – Sim, já havia. 

 

NB – ... que foi destituído pelo Xavier. 

 

AM – É, pelo Xavier. 

 

NB – O senhor se cercou do Conselho para administrar? 

 



                                                                                                         
 

AM – Sim, muito pouco. Confesso que talvez tenha sido um defeito meu. Realmente, eu só 

reuni o Conselho umas poucas vezes. Eu seguia minha orientação. Eu era um pouco 

autocrata.  

 

NB – Autocrata? 

 

AM – É. 

 

NB – Mas não havia reclamação do grupo lá... 

 

AM – Ah, do grupo contrário sim. 

 

NB –  Herman Lent?   

 

AM – Não, eu era do grupo dele. 

 

(Interrupção de fita) 

 

NB – Mas o senhor formalizou o Conselho novamente? Porque o Xavier o destituiu. 

 

AM – Sim, o conselho era formado pelos chefes de serviço, pelos chefes de laboratório. 

 

NB – Chefes de departamento. 

 

AM – Todos os chefes de departamento faziam parte do Conselho. 

 

NB – Eles não reclamaram desse seu estilo? 

 

AM – Não. 

 

NB – O Hermam Lent não reclamava do seu estilo? 

 

AM – Não... 

 

NB – Autocrático, como o senhor está dizendo? 

 

AM – Eu estava por cima, por que ele ia reclamar? Reconheço que, naquela ocasião, eu não 

apoiava abertamente esse pessoal que considerava meu e fazia oposição aos outros. Não, o 

que os outros queriam também tinham e esse grupo também tinha. 

 

NB –O senhor pode precisar que tipo de demanda fazia esse grupo dos não eram seus 

amigos? 

 

AM – Queriam mandar, simplesmente mandar. 

 

NB – É? 



                                                                                                         
 

 

AM – É. 

 

NB – Vamos falar uma coisa: o recurso, dinheiro, verba, como é que era? 

 

AM – As verbas que eram distribuídas igualmente. Não havia nenhuma... 

 

NB – Igualmente? 

 

AM – É, igualmente. Não era igualmente porque esse povo não queria trabalhar de modo 

que não me amolava muito não, assim abertamente não. 

 

NB – Ah, eles não pediam? 

 

AM – Não, não pediam. Não queriam fazer nada, embora tivesse um ou dois ali dentro 

desse grupo que tinham algum valor, a maioria não valia nada. 

 

NB – A área de produção não recebia mais recursos do que a pesquisa? 

 

AM – Mas não é não. É uma coisa engraçada: naquela ocasião a orientação do governo 

também não era tão favoravelmente à pesquisa como podia ser. 

 

NB – À pesquisa? 

 

AM – Não, de modo que as verbas eram dadas em bloco para o Instituto e distribuídas ali. 

Não havia uma distribuição no orçamento da república, por exemplo, ou do Ministério. Era 

uma verba só, que era distribuída de acordo com as necessidades do Instituto, de pesquisa e 

de rotina. 

 

NB – Sim, mas o Ministério não tinha algumas demandas de fabricação de vacinas, de 

produção de vacinas? 

 

AM – Tinha e o Instituto fazia. Era a parte de rotina do Instituto: a vacina antivariólica, a 

vacina contra a febre amarela, que era a mais importante de todas, porque o Brasil fabricava 

para o Brasil e mandava para os países vizinhos que tinham problema de febre amarela.  

 

NB – Sim, mas isso não fazia com que a área de produção recebesse mais verbas do 

Ministério? 

 

AM – Sim, porque inclusive o Instituto utilizava essas verbas de vacina para pesquisa, 

entende? Como não era uma distribuição assim no orçamento da república ou coisa que o 

valha, era apenas uma distribuição interna... 

 

JB – Quem tinha o poder de distribuir essas verbas era o diretor? 

 

AM – O diretor, é claro!  



                                                                                                         
 

 

JB – E isso era motivo de... 

 

  

Fita 4 - Lado A 

 

NB – Dr. Amilcar, o senhor estava dizendo que eles não faziam... 

 

AM – Não, eles não faziam questão de dinheiro para pesquisa porque eles não faziam 

pesquisa. 

 

NB – Eles não requisitavam nenhum tipo de recurso? 

 

AM – Não, uma coisa e tal. A verdade é essa: na realidade eles não queriam trabalhar. O 

Rocha Lagoa, por exemplo, era um indivíduo que trabalhava há muitos anos no Instituto 

Oswaldo Cruz e não fazia nada, literalmente nada. Tinha um laboratório lá. Em uma certa 

ocasião, quando vagou um outro laboratório, o Rocha Lagoa me pediu se podia ceder 

aquele laboratório para ele. Eu imediatamente cedi, o laboratório estava lá. Com isso trouxe 

uma certa oposição do pessoal bom, porque não só eles queriam tudo como não queriam 

que desse nada aos outros. A situação era essa. 

 

NB – É pão ou água. 

 

AM – É, isso mesmo. Isso não me causava realmente muito incômodos porque eles não 

queriam nada. 

 

NB – Para que ele queria esse laboratório? 

 

AM – Para mandar, eu não sei. O Herman, por exemplo, que era o mais aguerrido desse 

grupo que eu chamava de grupo bom, dizia o seguinte... Mesmo quando eu cedi o 

laboratório que estava vago para o Rocha Lagoa, pois queria ampliar o serviço dele, o 

argumento do Lent e dos outros era que ele não ia fazer nada porque não fazia desde a 

época. Ia manter aquilo sem funcionar. Eu digo: “Bom, mas eu não posso negar”. Se o 

indivíduo manifesta desejo de trabalhar, eu não posso negar, claro não é? Não se pode 

negar só. Então eu cedi, ele não fez nada durante o tempo em que eu fiquei lá. Depois ele 

foi diretor. Essa era a questão. Era uma briga que não era só de querer que não desse nada 

aos outros, era um equilíbrio muito instável, mas por isso é que eu realmente não pude fazer 

grandes coisas. Fiz algumas coisas, terminei um serviço. Uma coisa que eu fiz lá que depois 

foi acabada é o seguinte: o Instituto Oswaldo Cruz tinha um prédio destinado à comida, não 

sei se você... 

 

NB – Um refeitório. 

 

AM – Um refeitório, exatamente. No andar de baixo era a cozinha e no andar de cima era 

exatamente o refeitório, muito bom. Esse refeitório tinha sido construído e nunca tinha sido 

utilizado. A primeira coisa que eu fiz quando entrei para o Oswaldo Cruz foi inaugurá-lo. 



                                                                                                         
 

Fiz um contrato com uma firma que fornecia refeições e foi instalado. Então o pessoal do 

Instituto Oswaldo Cruz tinha almoço grátis. Era realmente uma comida muito boa, porque 

embora essas firmas que fornecem refeições sejam más, eles tinham um cuidado especial 

com o Instituto Oswaldo Cruz porque sabiam do meu relacionamento com o Juscelino. A 

alimentação era muito boa: cinco pratos no almoço, de muito boa qualidade, leite à 

vontade. De modo que era tudo muito bom, eu fiz para funcionar. Enquanto eu estive no 

Instituto funcionou, depois saí, não sei se o Rocha Lagoa fechou. E atualmente eu não sei. 

 

NB – Logo depois do senhor foi o Joaquim Travassos quem assumiu. 

 

AM – Ah, foi o Travassos? 

 

NB – ...da Rosa. 

 

AM – Ah, o Travassos é que era de São Paulo. 

 

NB – Exatamente. 

 

AM – O Travassos era muito bom, excelente. Ele era muito amigo meu. 

 

JB – Travassos era alinhado com o grupo bom? 

 

AM – Sim. Ele diz que trabalhava. Eu não sei da atuação dele no Instituto porque esteve 

pouco tempo lá como diretor. 

 

NB – Esteve. 

 

AM – É. 

 

NB – Ele saiu com o golpe de 64. 

 

AM – Foi? 

 

NB – É. 

 

AM – Deve ser. 

 

NB – Quando deu o golpe ele estava lá na direção. 

 

AM – Eu não me lembrava bem da data. Mas ele era um indivíduo muito bom. Era um 

indivíduo da pesquisa, não da produção. Agora, não sei qual foi exatamente a atuação dele, 

deve ter sido bom porque ele era muito bom. 

 

JB – Agora, o senhor falou uma coisa que me intrigou. Disse, eu não sei se eu entendi mal, 

que o Walter Oswaldo Cruz era alinhado com o grupo do Xavier? 

 



                                                                                                         
 

NB – O Oswaldo Cruz Filho. 

 

AM – Não, o Oswaldo Cruz Filho. Ele só fazia produção, fazia o soro anti-diftérico. 

 

JB – O Walter? 

 

AM – O Walter. E eu fui, eu estive lá bastante tempo em Manguinhos, aprendendo com o 

Walter a produção do soro anti-diftérico. 

 

NB – Walter não, Oswaldo Cruz Filho. 

 

AM – O Oswaldo Cruz Filho. 

 

JB – Mas nesse conflito, como é que ele se posicionava? 

 

AM – Neutro, ele não tomava parte. 

 

(INTERRUPÇÃO DA FITA) 

 

NB – Nós estamos falando do Oswaldo Cruz Filho, não é? 

 

AM – O Oswaldo, ele fazia somente isso, ele desempenhava bem, mas não fazia pesquisa 

nenhuma... 

 

NB – Ele, o Oswaldo? 

 

AM – Não, no meu tempo não, eu acho que nunca fez porque eu não conheço nenhum 

trabalho dele. 

 

NB – Agora, era uma personalidade muito diferente do Walter, não?  

 

AM – Sim, o Walter era combativo, vivia brigando com todo mundo, ele dizia, não, 

sobretudo a mulher do Walter, como é que ela chama? Uma moça muito inteligente, muito, 

ela dizia que eu era... 

 

JB – É bom encontrar o fio de meada. 

 

AM – Trabalhava fazendo pesquisa. 

 

NB – Qual era a área do Walter? 

 

AM – Ele trabalhava em fisiologia e farmacologia. Fisiologia e farmacologia são 

praticamente a mesma coisa. 

 

(INTERRUPÇÂO DA FITA) 

 



                                                                                                         
 

JB – Houve uma interrupção na gravação, quero registrar que durante a gestão do Doutor 

Amilcar foi construído o refeitório? 

 

AM – Não, lá em Manguinhos? 

 

JB – É. 

 

AM – Não, o refeitório já existia. 

 

JB – Existia? 

 

AM – Lá de Manguinhos existia. 

 

JB – Mas não funcionava? 

 

AM – Não funcionava, não foi inaugurado. 

 

JB – Aí o senhor contratou uma firma de prestação de... 

 

AM – Serviço de alimentação. 

 

JB – Exato. 

 

AM – Forneciam o almoço. 

 

JB – Forneciam o almoço e esse almoço era... 

 

AM – Gratuito. 

 

JB – Gratuitamente. 

 

AM – Para todo pessoal, igual para todo mundo, não só o pessoal técnico superior como 

para o pessoal de apoio. A refeição era a mesma, apenas o refeitório era dividido em duas 

partes: uma parte para os médicos e outra parte para os servidores de nível inferior. Mas a 

comida era exatamente a mesma, tudo servido da mesma maneira. Com a diferença de que 

no refeitório dos pesquisadores havia garçom e o outro era bandejão. Mas a comida era 

exatamente a mesma. 

 

JB – Eu acho que um outro ponto que ficou omitido também foi o fato dos recursos. O 

senhor disse que nesse período conseguiu quase que duplicar os recursos para Fundação. 

 

AM – Ah, duplicar ou mais. 

 

 

JB – E uma boa parte veio do Programa Salte, não é? 

 



                                                                                                         
 

AM – Não, para o Instituto Oswaldo Cruz não. 

 

NB – Não, Salte foi para o René Rachou. 

 

AM – É, do René Rachou. 

 

NB – Eu tenho a impressão que houve uma falha aqui. Ele falou sobre os recursos que 

conseguiu através da relação direta como Juscelino para o próprio Instituto Oswaldo Cruz. 

Depois disso, eu não estou lembrada. Você está lembrado? Eu acho que o senhor começou 

a falar sobre a constituição do René Rachou, sobre as verbas que vieram do fundo perdido 

do Salte? 

 

AM – Do Salte, do Ministério da Saúde. 

 

NB – O senhor ainda falou sobre o grupo do Instituto de Malariologia, na Baixada 

Fluminense. 

 

AM – Sim, o Instituto de Malariologia foi transferido para cá. Acabou o Instituto de 

Malariologia e o pessoal foi transferido para cá. Inicialmente o René Rachou era 

constituído pelo pessoal que veio do Instituto de Malariologia. Esse pessoal não se adaptou 

bem aqui, de modo que acabou voltando para o Rio ou se espalhando por aí. O pessoal 

atual é todo daqui, só um ou dois elementos secundários  continuaram.  

 

NB – Mas o René Rachou é anterior à sua ida para o Rio? 

 

AM – Não. 

 

NB – Foi depois? 

 

AM – É. 

 

NB – Foi quando o senhor veio de lá? 

 

AM – Foi quando eu vim de lá, algum tempo depois. Isso nasceu de uma colaboração com 

o Doutor [Amilcar Barca] Pelón, que era chefe de um serviço do Ministério da Saúde, e 

dispunha de verbas principalmente do Plano Salte, que era uma verba de fundo perdido, 

quer dizer, uma verba da qual não se tinha que prestar contas. 

 

NB – Mas como o senhor entrou em contato com o Doutor Pelón? 

 

AM – Bom, essa é uma história mais antiga, vou ver se resumo. Nós fizemos aqui, na 

Faculdade de Medicina, um trabalho sobre esquistossomose mansoni, onde procuramos 

estudar a distribuição da esquistossomose. Fizemos um plano muito ambicioso: uma 

pesquisa sobre a incidência da esquistossomose em todo o Brasil. Nós começamos aqui em 

Belo Horizonte, fazendo um exame baseado no exame de fezes de grupos escolares. Era 

muito fácil porque distribuíamos e recebíamos depois. Estudamos todos os grupos escolares 



                                                                                                         
 

de Belo Horizonte. Esse foi o primeiro trabalho de conjunto sobre esquistossomose que foi 

feito no Brasil. Havia uns trabalhos isolados, mesmo nossos aqui, mas isolados. E esse foi 

um trabalho que pretendia marcar a distribuição geográfica da esquistossomose em todo 

Brasil. Fizemos esse trabalho, publicamos aqui em Belo Horizonte. Chegou-se à conclusão 

de que a prevalência da esquistossomose era muito alta, sobretudo na zona periférica, que 

não tinha um serviço de saúde bem constituído. Verificou-se realmente o que não se sabia: 

que a prevalência da esquistossomose em Belo Horizonte era muito alta, sobretudo na 

periferia, o que era natural. O centro estava quase livre da esquistossomose, mas na 

periferia a incidência era muito grande, sobretudo naqueles lados do aeroporto antigo, no 

caminho do aeroporto de Confins. Publicado esse trabalho, ele chamou a atenção do 

Ministério da Saúde. Nós não éramos do Ministério da Saúde. O Dr. Pelón, que era chefe 

de serviço do Ministério da Saúde, estava interessado em esquistossomose. Na ocasião - 

não sei se você sabe - o Ministério da Saúde instituiu um serviço que se ocupava da febre 

amarela, outro que se ocupava da doença de Chagas. O Doutor Pelón era encarregado das 

doenças parasitárias: Chagas, esquistossomose, etc. Ele tomou conhecimento do trabalho e 

resolveu prosseguir a pesquisa, mas por conta do Ministério. Isso seria efetuado daqui, 

irradiando-se para o Brasil todo. Esse serviço foi montado por mim, o pessoal foi treinado 

por mim. Fez-se o trabalho. Foi um trabalho básico porque mostrou que a incidência, a 

prevalência, da esquistossomose mansoni no Brasil era muito grande. Ela existia desde o 

nordeste até São Paulo. Hoje ela já vai mais abaixo, vai até Paraná e espalhou-se também 

pela Amazônia. Esse trabalho do Doutor Pelón conciliado com o Doutor Isnard Teixeira... 

 

NB – Ah, é? Dr. Isnard? 

 

AM – Você conhece o Isnard? 

 

NB – Conheço. Eu fiz uma entrevista com ele. 

 

AM – Você é também é da mesma “religião” que ele? 

 

NB – Não. 

 

AM – Mas os dois é que fizeram esse trabalho. 

 

NB – Por que é que o senhor está dizendo isso? Agora deixa eu lhe perguntar. 

 

AM – Não, porque você está dizendo: “Ah, conheço demais”. 

 

NB – Não. Conheço porque a gente fez entrevista com ele. 

 

AM – Ah, sim. 

 

NB – A gente fez entrevista com ele. 

 

AM – O Isnard é um sujeito formidável, eu gosto muito dele. 

 



                                                                                                         
 

NB – O senhor conheceu o Doutor Isnard no Rio? 

 

AM – Conheci quando vieram fazer esse serviço aqui. 

 

NB – Nessa época? 

 

AM – Ele e o Pelón realmente organizaram esse serviço. Ele era auxiliar do Pelón do Rio. 

De modo que se fez esse serviço muito importante. 

 

NB – O senhor está lembrando em que época mais ou menos foi esse trabalho sobre 

esquistossomose. 

 

AM – Olha, eu não me lembro de época nenhuma. O trabalho foi publicado. Não me 

lembro a época não. Eu não estabelecia muita relação entre a época e o trabalho não. Então, 

nessa ocasião criou-se aqui um Centro de Pesquisa. Já existia um Centro de Pesquisa na 

Bahia e um em Pernambuco. O Doutor Pelón me convidou para dirigir esse Centro de 

Pesquisa de Pernambuco. Eu comentei com ele que não me interessava, porque eu era 

professor da Faculdade de Medicina. A mim não interessaria trabalhar em Pernambuco, 

mas se ele quisesse criar um serviço aqui em Belo Horizonte, eu aceitaria. Ele me declarou 

que se eu arranjasse um terreno, ele daria a verba para a instituição. O pessoal viria, 

sobretudo, do Instituto de Malariologia do Rio. 

 

NB – Você estava perguntando a respeito da... Não sei se você quer continuar falando sobre 

o René rachou. Foi assim que nasceu o René Rachou. 

 

JB – O René Rachou nasceu então para desenvolver pesquisas e estudos epidemiológicos 

em cima da esquistossomose. 

 

AM – É, esquistossomose, Chagas, filariose, leishmaniose. A finalidade até hoje é essa: a 

pesquisa em doenças parasitárias. 

 

JB – Quer dizer, o Instituto se constituiu efetivamente quando o senhor assumiu a gestão do 

Instituto Oswaldo Cruz? 

 

AM – Não, depois. 

 

JB – Foi depois disso? 

 

AM – Eu já tinha saído do Oswaldo Cruz, eu já estava aqui. 

 

NB – Foi durante os anos 60? 

 

AM – É, mais ou menos. Eu deixei a direção do Instituto Oswaldo Cruz quando saiu o 

Juscelino. 

 

NB – 59? 



                                                                                                         
 

 

AM – 59, não, 60. Em 60 ainda era o Juscelino. 

 

NB – Fim de 60. 

 

AM – É. 

 

JB – Espera aí, agora eu fiquei confuso. Esse levantamento que o senhor fez aqui em Minas 

é anterior à sua ida para o Instituto, não é? 

 

NB – O trabalho sobre esquistossomose? 

 

JB – Em Belo Horizonte. 

 

AM – Para mim foi anterior. Como eu disse eu não estabeleci uma... 

 

NB – Com o Pelón e o Isnard, foi antes disso, antes do Instituto? 

 

AM – É, eu acho que foi. 

 

NB – Ou não? 

 

AM – Isso é fácil de verificar, eu não me lembro. 

 

JB – O René Rachou, ele surgiu como uma espécie de filial do Instituto Oswaldo Cruz, não 

é? 

 

AM – Não, do Ministério de Saúde, não do Instituto Oswaldo Cruz. Era separado do 

Instituto Oswaldo Cruz. 

 

NB – Não é como o Ezequiel Dias? Não? 

 

AM – Não. 

 

JB – (Superposição de falas) 

 

NB – O Ezequiel Dias tinha uma vinculação direta com o Instituto Oswaldo Cruz. 

 

AM – Ah, era filial do Instituto Oswaldo Cruz. 

 

NB – O René Rachou não. 

 

AM – O René Rachou, no princípio ele não tinha nenhuma relação com o Instituto Oswaldo 

Cruz, mas isto é anterior à minha ida para o Rio, porque eu me lembro que como diretor do 

Instituto Oswaldo Cruz, tinha orçamento que era manipulado pelo diretor e eu pus no 

orçamento do Instituto Oswaldo Cruz uma verba destinada aqui ao Centro de Pesquisa. 



                                                                                                         
 

 

JB – René Rachou. 

 

NB – Ao René Rachou, então é anterior. 

 

AM – É, mas não se chamava René Rachou, René Rachou é posteriormente. 

 

NB – Como? Mas não chamava René Rachou, mas ele... 

 

AM – Não, mas o René Rachou foi um pesquisador que trabalhava no serviço de malária e 

trabalhava no Instituto de Malariologia no Rio. Ele veio para aqui como chefe do Instituto. 

Eu estava acima disso. Ele veio como chefe do Instituto, ao passo que eu era diretor do 

Serviço de Endemias Rurais, o Instituto era uma parte do Serviço. 

 

NB – Do Ministério, assim como o Ineru também era. 

 

AM – Era. 

 

NB – E o senhor já foi depois para o DENERu ou não? 

 

AM – Sim, eu terminei como diretor geral do Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

 

NB – É, mas nessa época o senhor estava no Ineru que ainda era acima do René Rachou. 

 

AM – Sim, era a mesma coisa. 

 

NB – Ah, o Ineru era a mesma coisa que, ah, então... 

 

AM – É, era a mesma coisa. 

 

NB – É porque. 

 

AM – Era o Ineru que ficou aqui em Belo Horizonte porque acabou o Instituto de 

Malariologia do Rio, mas como tem lá os núcleos de pesquisa em Bahia e Pernambuco. 

 

NB – Pernambuco. 

 

AM – Esses núcleos de Belo Horizonte, da Bahia e de Pernambuco constituíram o Instituto 

Nacional de Endemias Rurais, que eu fui diretor. Depois, acima disso havia o 

Departamento Nacional, que se encarregava de pesquisa e de profilaxia. A diferença era 

essa, a pesquisa era feita no Instituto e o resto era feito no Departamento propriamente dito. 

 

NB – O René Rachou se vincula de alguma forma ao Ineru?  

 

AM – Bom, atualmente você sabe que o René Rachou é uma dependência do Instituto 

Oswaldo Cruz?  



                                                                                                         
 

 

NB – Do Instituto Oswaldo Cruz, mas é recente isso, é dos anos 70. 

 

AM – É, é mais ou menos recente. 

 

JB – Mas o senhor falou que como diretor do Instituto Oswaldo Cruz o senhor destinou 

uma verba ao René Rachou? 

 

AM – Sim, é. 

 

JB – Então ele já era vinculado ao Instituto? 

 

AM – Não era vinculado, a vinculação que ele tinha era somente isso, tinha uma verba que 

estava no orçamento do Instituto Oswaldo Cruz, mas que era destinada como uma 

cooperação. O Instituto daqui cooperava com o Instituto Oswaldo Cruz, mas não era 

relacionado propriamente com o Instituto. 

 

JB – O senhor mencionou de passagem, não sei se coincide com a sua administração no 

Instituto Oswaldo Cruz, que foram criados dois outros centro no nordeste. 

 

AM – É. 

 

JB – Quais foram? 

 

NB – Bahia e... 

 

AM – Bahia e... 

 

NB – ...Pernambuco. 

 

AM – E Pernambuco, que tem dois nomes, não sei se você sabe. 

 

NB – É Bahia, como é que chama o da Bahia? 

 

AM – Não, Aggeu Magalhães é de Pernambuco, Bahia. 

 

NB – O da Bahia chama-se, é o nome de um pesquisador também, como o Aggeu 

Magalhães era um médico. 

 

AM – É, exato. 

 

JB – Eles foram criados com núcleos vinculados ao Instituto Oswaldo Cruz ou autônomos? 

 

AM – Não. Eram órgãos de pesquisa, mas não eram vinculados ao instituto, embora o 

Instituto Oswaldo Cruz fosse vinculado ao Ministério da Saúde, claro, mas sei só, aqui os 



                                                                                                         
 

Centro de Pesquisa não eram vinculados ao Instituto. Era um negócio de arranjos, sabe? 

Meio complicado, de modo que às vezes é meio difícil de entender. 

 

JB – Mas a ligação desse Aggeu Magalhães e do outro da Bahia foi durante a sua gestão no 

Instituto? 

 

AM – Não, acho que anterior. 

 

JB – Anterior, não é? 

 

AM – É, anterior, não sei exatamente, eu não me lembro, vocês têm que se desculpar, mas 

eu tenho um pouquinho mais do que 50 anos. 

 

NB – Eu só fiquei com uma dúvida, o senhor falou que o René Rachou já existia antes de 

chamar René Rachou. 

 

AM – Sim, o nome René Rachou foi o seguinte: o René eles trabalhavam no Instituto de 

malariologia. 

 

JB – Gonçalo Moniz. 

 

NB – Gonçalo Moniz, na Bahia. 

 

AM – Não... 

 

NB – É, é Gonçalo Moniz, é, é isso mesmo. 

 

AM – Bom, mas ele era do Instituto de Malariologia. 

 

NB – O René? 

 

AM – O René. E veio para cá. Eu não me lembro bem se já existia o Instituto Gonçalo 

Moniz, eu acho que não. 

 

NB – Não, o René Rachou? 

 

AM – O René Rachou, eles tinham o Instituto de Malariologia, que praticamente foi 

transferido para cá sob o nome de Centro de Pesquisas. 

 

NB – Não tinha nome nenhum? 

 

AM – O René Rachou foi quando o René Rachou morreu. 

 

NB – Agora é que eu entendi. 

 

AM – É. 



                                                                                                         
 

 

NB – E isso foi antes da sua administração? 

 

AM – Não, depois. 

 

NB – Mas o senhor está dizendo que mandava verba para o René Rachou. 

 

AM – Sim, no orçamento do Oswaldo Cruz ele tinha uma verba para aqui. 

 

NB – Um Centro de Pesquisa que não era o René Rachou ainda? 

 

AM – Não. 

 

NB – Para o Centro de Pesquisa! 

 

AM – Não, era o René Rachou sem o nome do René Rachou. 

 

NB – Então tudo bem, agora entendi, era isso. 

 

AM – Era Centro de Pesquisa só. Bom, então, aí, a questão do nome é uma coisa um pouco 

complicada. O René Rachou, eu não sei se você conheceu. Vocês não conheceram? 

 

NB – Não. 

 

AM – O René Rachou era um sujeito muito inteligente, mas que era fascista, de extrema 

direita. De modo que nós, ele veio para cá e nós dois, aí eu já era diretor do departamento, 

foi uma coisa complicada, nós não nos demos bem e ele então acabou voltando para o Rio e 

do Rio ele arranjou na Organização Pan-Americana de Saúde, trabalhando na Organização 

Pan-Americana de Saúde, foi mandado para um país aí da América Central. Eu não sei 

exatamente qual foi o país da América Central que ele foi. E lá ele teve um acidente e 

morreu. Então como era um homem muito de muito prestígio no Ministério da Saúde nessa 

ocasião. O governo brasileiro também, nessa ocasião era um governo de direita, você não 

sabe disso? O Getúlio foi francamente de direita. Mas então havia lá o Dr. Manuel Ferreira, 

que era um homem... 

 

NB – Maneco Ferreira. 

 

AM – Maneco Ferreira. Era um homem de grande prestígio no Ministério e era tão fascista 

que quando houve aqui o golpe de 64 ele foi aos Estados Unidos para comprar navio e 

munições. E ele era ligado ao René Rachou, porque o René Rachou era também de direita. 

Então, aí, como eu era de esquerda, eu nunca neguei que eu fosse de esquerda, nós não nos 

demos muito bem, não. E ele ficava, porque é engraçado o negócio, sabe? 

 

NB – Qual eram assim as brigas, as divergências, que tipo? 

 



                                                                                                         
 

AM – Ah, ciumeiras porque eu nunca tomava em consideração isso, mas o Rachou era um 

bom elemento, muito boa pessoa, mas tinha umas ciumadas danadas, coisa assim, enfim, 

então ele... Por exemplo, ele era chefe, veio aqui como chefe do Centro de Pesquisa. Eu era 

diretor do Instituto, do qual o Centro de Pesquisa fazia parte. E ele achava o seguinte: que 

eu não teria nenhuma interferência no... aqui, eu achava que não, como diretor geral do 

departamento, eu podia ter alguma interferência, inclusive a minha pesquisa particular, que 

era feita aqui, continuava eu chefiando a pesquisa. 

 

NB – Dentro do Centro? 

 

AM – Dentro do Centro. Mas ele achava que não, que eu não podia. Então essa pesquisa 

que eu fazia passava para, eles tentaram passar para, como para o Centro eu não teria 

nenhuma interferência no funcionamento do Centro, eu era diretor do departamento. Eu não 

considerava isso e sobretudo porque eu tinha uma pesquisa que era efetuada no Centro. Ele 

pegou o que eu fazia e quis passar a outros elementos. Então aconteceu isso. Agora, quando 

ele foi para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde... 

 

NB – A OPAS. 

 

AM – Ele morreu em um desses países da América Central. Ele levou uma queda, teve uma 

fratura de fêmur e morreu. Isso acontece não com uma certa freqüência, mas acontece 

algumas vezes. O sujeito tem fratura de fêmur, pode ter uma embolia pulmonar e morre, é 

muito sério. Eu conheço vários casos. Bem, então o René Rachou foi para lá e morreu. O 

diretor de saúde, não sei qual era o cargo, ele não era ministro, Maneco Ferreira achou que 

devia dar o nome... 

 

NB – ...Do Centro. 

 

AM – ...Do René Rachou ao Centro, quando na verdade ele não fez nenhuma parte na 

criação do Centro. Eu estive, mas acontece o seguinte: eu estava vivo, eles não iam pôr seu 

nome e pretendia continuar vivo e não ter o nome. Ele se chamou René Rachou. Na 

realidade, ele era um bom elemento, mas não teve interferência nenhuma na criação do 

Instituto e no funcionamento posterior. 

 

NB – Ele trabalhava com que, com malária? Mesmo? 

 

AM – Malária, é. Era um bom pesquisador, bom administrador, era tudo mas... 

 

NB – O Doutor [Leônidas] Deane na época não esteve aqui? 

 

AM – Esteve, mas eu acho que foi um pouco depois. 

 

NB – Nesse Centro? 

 

AM – Ele esteve, sobretudo, na Faculdade de Medicina. 

 



                                                                                                         
 

NB – Aqui em Minas?  

 

AM – É. 

 

NB – No Centro não? Desenvolveu alguma pesquisa no Centro? 

 

AM – Não, eu acho que... 

 

NB – Porque ele trabalhava com o Samuel Pessoa, se eram os anos 50, é isso que o senhor 

está falando, não é? 

 

AM – Como também eu trabalhei como Samuel Pessoa, não é? 

 

NB – O senhor esteve com o Samuel Pessoa? 

 

AM – Como? 

 

NB – O senhor esteve em São Paulo? 

 

AM – Nós temos um livro aí “A Parasitologia”, do Samuel Pessoa, é dele e minha, com o 

seu nome. A gente era muito ligado ao Samuel, embora ele tivesse em São Paulo e eu aqui. 

 

NB – O senhor nunca esteve em São Paulo direto com ele lá? 

 

AM – Não. 

 

NB – Ah! 

 

AM – Mas aqui muito seguindo a orientação dele, ele vinha freqüentemente a Belo 

Horizonte. É um homem, você conheceu o Samuel? 

 

NB – Não. 

 

AM – É um sujeito incrível, formidável mesmo, formidável. 

 

NB – O Doutor Deane trabalhava na equipe dele lá na universidade. 

 

AM – É, trabalhava numa equipe, e ele veio depois para aqui, ficou na universidade, até ir 

para o Rio ele ficou trabalhando na universidade aqui, mas não diretamente no Instituto 

René Rachou. De modo que agora o pessoal todo, o pessoal que veio do Rio saiu, ficou o 

pessoal daqui. 

 

NB – Daqui mesmo. 

 

AM – E ele faz parte, esse pessoal, você não conheceu o Naftale [Katz]? 

 



                                                                                                         
 

NB – Conheço.  

 

AM – Naftale veio para aqui e atualmente é o diretor daqui. O Naftale é muito bom, é 

ótimo, também é muito mais da esquerda do que da direita. 

 

NB – Você quer voltar lá para o Instituto para a gente encerrar o Instituto e pegar o Deneru 

porque queria pegar um pouquinho esse negócio das Endemias Rurais, até para o senhor 

falar um pouco do Samuel Pessoa também.  

 

JB – Mas eu tinha uma meia dúzia de perguntas ainda. 

 

NB – Sobre o Instituto, não é isso? 

 

JB – É. 

 

NB – Vamos fazer, eu quero encerrar o Instituto para a gente... 

 

JB – Eu recordo que na entrevista que o senhor concedeu ao Simon, o senhor tem um 

comentário que eu achei muito interessante. O senhor fala que o Instituto, quando o senhor 

aquela época em que o senhor assumiu a direção dele, vivia um momento de crise em que 

essa crise, ela seria provocada pelo envelhecimento do quadro de pesquisadores e pela sua 

não renovação. O senhor confirma essa idéia? Quer dizer. 

 

AM – Exato, sem dúvida nenhuma. 

 

JB – É? 

 

AM – O pessoal daqui era o pessoal antigo, havia muito pouca gente nova porque o 

Instituto Oswaldo Cruz nunca teve relações muito, ele não era muito ligado à universidade. 

 

JB – Mesmo nessa época? 

 

AM – Não, não era, não tinha nenhuma ligação com a gente e podia ter alguns 

pesquisadores do Instituto que tinham vindo, mas oficialmente não havia nada, era uma 

coisa separada. A universidade fazia o ensino e o Instituto fazia pesquisa, embora houvesse 

o curso do Instituto Oswaldo Cruz, você sabe disso, não é? Curso para pesquisadores nessa 

área. Mas ele era separado. De modo que, o que eu ia dizer mesmo? De vez em quando eu 

esqueço o que eu falei. 

 

JB – Então não houve renovação. 

 

AM – Não houve renovação. Parece que é o contrário. Aqui houve, o pessoal aqui foi 

criado, sobretudo, embora esse pessoal do Rio, é, sobretudo, com gente que saiu da 

universidade, que estava na universidade ainda. De modo que aqui havia uma ligação muito 

maior entre o Centro de Pesquisas e a universidade do que havia entre o Instituto Oswaldo 

Cruz e a universidade do Rio de Janeiro. 



                                                                                                         
 

 

JB – Nessa época ainda existia o curso de aplicação? 

 

AM – Não, não existia, eu tencionava criar o curso de aplicação, mas o pessoal do Instituto 

Oswaldo Cruz, esse grupo, o meu grupo lá era contrário, eles achavam o seguinte, que 

faziam o curso de aplicação e coisa era uma coisa, não tinha sentido, eles achavam que era 

melhor fazer estágios (inaudível) fazer as áreas limitadas. Por exemplo, um seria 

malariologista, outro pesquisador em esquistossomose, etc, etc., e não fazer aquele curso 

muito amplo que não estava funcionando, não sei porque, eles estavam fazendo porque, 

não, é por isso.... porque não havia uma ligação entre o Instituto e a universidade. Aqui sim, 

sempre houve, Em geral o professor daqui do Centro de Pesquisa René Rachou trabalhava 

também na universidade, nós tínhamos uma ligação muito grande e por isso o pessoal aqui 

foi renovado, enquanto no Instituto Oswaldo Cruz não havia renovação. 

 

JB – Mas os pesquisadores naquela época tinham consciência disso? 

 

AM – De Manguinhos? 

 

JB – É. Eles tinham consciência de que o Instituto havia decaído? 

 

AM – Não. 

 

JB – Consciência de que o... 

 

AM – É, sim, havia sim, esse grupo, como eu disse no princípio havia dois grupos, um 

grupo era o grupo de pesquisadores de fato e o outro era um grupo que ou fazia um serviço 

de rotina ou não fazia nada. Havia indivíduos que não iam lá nunca a não ser para assinar e 

esse pessoal constituía um problema muito grande porque não pode ser demitido assim. De 

modo que esse pessoal lá, eu quis, por exemplo, uma vez demitir um servente do Instituto 

que vivia embriagado. Não consegui, não era possível. De modo que, e o Instituto então 

não se renovava, o pessoal não se renovava. Agora, esse pessoal melhor tinha consciência 

disso, que havia alguns até estagiários que eram da universidade, mas por conta, uma coisa 

quase que particular, mas não havia, o curso tinha acabado antes, era com o Xavier e ele 

tinha acabado com o curso de aplicação, que chamava, não é? E eu não voltei a fazer 

funcionar porque não houve tempo. Nós estávamos estudando exatamente a maneira, mas 

como o houve um grupo que era contra o curso de aplicação e outros que eram a favor não 

se chegou a resolver até que eu saí e depois não foi restabelecido o curso, não. 

 

NB – O curso de aplicação? 

 

AM – Não. 

 

NB – Ele se dividiu em vários cursos. 

 

AM – Era exatamente o que se pretendia, vários cursos. 

 



                                                                                                         
 

NB – E de lá para cá não, ainda continua com essa mesma estrutura de vários cursos? 

 

AM – É, exato. 

 

NB – Sendo que hoje tem mestrado, tem outra organização. 

 

AM – Outra, é. Aqui existe o mestrado em medicina tropical e existe o mestrado em 

parasitologia, quer dizer, o mestrado e o doutorado. 

 

NB – É, exatamente. 

 

Fita 4 - Lado B 

 

JB – Bom, o senhor acha que esse envelhecimento do quadro se refletiu de alguma 

maneira? Havia uma defasagem entre as linhas de pesquisa do Instituto e aquelas que 

estavam se desenvolvendo nos Institutos mais avançados de fora? 

 

AM – A pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz sofreu uma fase muito má, na ocasião em que 

eu fui para lá não se fazia pesquisa, era esforço pessoal de um ou outro pesquisador. Não 

havia uma, aquela finalidade que o Instituto fui fundado, no tempo de Oswaldo Cruz já 

tinha desaparecido. Havia uma parte de rotina, de produção de soros e vacinas que 

funcionava, funcionava bem. E a pesquisa era muito pequena, muito pequena. 

 

NB – Quem fazia essas pesquisas? 

 

AM – (inaudível) como o Hermam Lent, o pessoal do Travassos. Você sabe que o Hermam 

Lent começou trabalhando com o Travassos. 

 

NB – Sei. 

 

AM – Ele mudou, ele passou a ser entomologista e o Travassos continuou na helmintologia. 

Esse pessoal trabalhava, alguns departamentos trabalhavam, mas os outros, muito pouco. 

 

JB – Eu queria perguntar, quer dizer, quais eram, digamos assim, quais eram os setores de 

ponta no Instituto Oswaldo Cruz, nesse período? 

 

AM – Olha... 

 

JB – Quais eram os temas, os objetos de...? 

 

AM – Nessa ocasião não se falava muito ainda em pesquisa de ponta não. Esse negócio de 

pesquisa de ponta é um negócio mais ou menos recente, é a pesquisa mais avançada. De 

modo que não havia, havia pesquisa, era mais, uma pesquisa quase rotineira. O serviço de 

Travassos, por exemplo, naquele estudo dos vermes tanto do homem como de animais 

domésticos, animais selvagens etc. Mas era, passava a ser quase uma rotina, estudando 



                                                                                                         
 

sempre os vermes. Não havia essas linhas avançadas que têm atualmente não existia, não 

existia nem no mundo inteiro. 

 

NB – E o Walter, não fazia nada avançado? 

 

AM – O Walter era um grande pesquisador, ele trabalhava, sobretudo, nos problemas de 

endemias, os principais trabalhos dele são sobre endemias. 

 

NB – Hematologia. 

 

AM – Hematologia e endemia. Ele estudava isso, publicou vários trabalhos importantes 

sobre esse assunto, mas só trabalhava nisso. Era um trabalho de pesquisa, era uma pesquisa, 

talvez aplicada, mas pesquisa, trabalho de pesquisa. E havia um ou dois sujeitos, o Lent 

continuou trabalhando em pesquisas um pouco, o pessoal todo do Travassos. 

 

NB – O Lent, qual era a área dele? 

 

AM – O Lent a princípio estava com o Travassos na área de helmintologia, mas depois ele 

passou a fazer entomologia, se dedicou mais, aí se desligou do Travassos, mas... 

 

NB – Doutor Haity também estava lá nessa época? 

 

AM – O Haity trabalhava em farmacologia e o Haity então, naquela ocasião que o pessoal 

de Manguinhos, aquele “Massacre de Manguinhos”, como eles chamam e foi aposentado e 

foi para a Venezuela. E eu, aliás, encontrei com ele porque eu trabalhei na Venezuela quase 

dois anos, eu estive lá. De modo que tive muito contato com o Haity lá, sobretudo lá. Não 

tinha tido muito contato com ele aqui no Brasil, mas lá tive muito, encontrava todo dia etc. 

Ele agora, é complicação, eu ouvi dizer que ele foi operado a pouco tempo. 

 

NB – O Haity? 

 

AM – É. 

 

NB – É, eu acho que foi o ano passado. Mas o senhor está dizendo que, então a pesquisa, 

quando o senhor esteve lá em 58, 59 a pesquisa era muito pequena. Não tinha expressão 

nem nacional? 

 

AM – Não, não tinha, positivamente não. 

 

NB – Onde é que estava a expressão nacional, por exemplo, nessas áreas que o senhor está 

falando, entomologia, a própria fisiologia. Onde estavam localizados os grupos mais 

importantes então? 

 

AM – Essas áreas. 

 

NB – Sim, mas não no Instituto, aonde estava? 



                                                                                                         
 

 

AM – Ah, sim, as escolas do Instituto? 

 

NB – É. 

 

AM – Sobretudo São Paulo. A pesquisa durante algum tempo, a princípio era somente o 

Instituto Oswaldo Cruz, depois passou para São Paulo. Passou para São Paulo, sobretudo, 

com o Samuel Pessoa e havia, a escola do Samuel Pessoa era a mais importante do Brasil, 

talvez da América, que eu herdei em parte. E então os trabalhos eram feitos fora do 

Instituto Oswaldo Cruz, os trabalhos mais importantes. Chegou a um ponto tal que eu não 

sei bem o que foi, inclusive a revista do Instituto sofreu uma desmoralização total ou se não 

me engano até houve uma ocasião em que foi impresso o número das revistas que foi 

retirado. Não tem uma história assim?  

 

NB – Não sei. 

 

AM – Eu não soube muito bem porque eu estava fora de lá. 

 

NB – As Memórias, que o sr estava falando. 

 

AM – As Memórias. As Memórias sofreram também um declínio muito grande. O órgão 

mais importante de vulgarização das pesquisas do Instituto, de extensão do serviço no 

Instituto eram as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Depois perderam, mesmo o pessoal 

do Instituto Oswaldo Cruz publicavam os trabalhos em outras revistas, ou do Brasil ou do 

estrangeiro. De modo que o prestígio do Instituto Oswaldo Cruz caiu de fato em tudo, 

mantendo-se um pouco a produção, sobretudo a vacina antiamarílica, que era feita aqui, 

mas era só lá e aqui o Brasil fornecia a vacina para outros países da América. 

 

NB – Quer dizer que o senhor está dizendo então que nesse período que chamaram de 

decadência lá de Manguinhos, o que talvez é mais expressivo, do ponto de vista da saúde 

seja a produção de antiamarílica? 

 

AM – Não sei, eu acho que sim, pode ser também que... 

 

NB – Mais do que a pesquisa que estava sendo feita lá dentro? 

 

AM – Sim, lá era, sobretudo, a vacina antiamarílica e a vacina antivariólica. 

 

NB – Variólica. Mas sim, essa produção de vacinas era mais importante do que a própria 

pesquisa que estava sendo desenvolvida? 

 

AM – Ah, muito. Muito porque a pesquisa praticamente não existia. O Hermam Lent 

sempre trabalhou, o Haity estava na Venezuela, mas sempre trabalhou, mas de outros, fora 

do Instituto. O Hermam Lent, por exemplo, começou a trabalhar naquela Universidade 

Santa Úrsula. 

 



                                                                                                         
 

NB – Não, mas espera aí, eu acho que eu estou me expressando mal. Eu estou perguntando 

ao senhor durante os anos 50, nesse período dos anos, quando o senhor está lá dentro ainda, 

o senhor vai para a direção em 58, 59. É nesse período que eu estou perguntando ao senhor, 

se a procura de antiamarílica e antivariólica era mais importante do que a pesquisa que 

estava sendo desenvolvida. Não é depois quando eles são cassados, antes. 

 

AM – Era porque a pesquisa, nesse tempo praticamente não existia pesquisa em 

Manguinhos, vamos supor, alguns grupos trabalhavam ainda, sobretudo o grupo do 

Travassos etc., mas em outras áreas... 

 

NB – Fisiologia? 

 

AM – Fisiologia praticamente nada. 

 

NB – Bioquímica? 

 

AM – Bioquímica um pouco. 

 

NB – Com quem? 

 

AM – Com o... Como é que ele se chama? Um que era professor da universidade também. 

Fisiologia, por exemplo, tinha, quando eu fui para lá já não estava mais lá o, como ele 

chamava... Miguel Osório. Mas ele fazia fisiologia, mas nessa época, quando eu fui para lá 

ele já não trabalhava mais em Manguinhos e praticamente a fisiologia não valia nada 

porque o diretor do Instituto era fisiologista. Como é que ele chamava? 

 

NB – Xavier. 

 

AM – Xavier, você falou em voz baixa... 

 

NB – Xavier. 

 

AM – De modo que não havia. 

 

JB – Havia pesquisas relacionadas à tecnologia de produção de vacinas? Nessa época, nos 

anos 50 em que o senhor esteve lá, a tecnologia de produção, não estou falando só no 

Instituto não, estou falando de um modo geral. Ela estava evoluindo muito? 

 

AM – Não. 

 

JB – Não? 

 

AM – Evoluindo muito não, havia uma certa evolução, ela não era feita, a vacina 

antivariólica não era feita como à princípio mas a técnica era fundamentalmente a mesma. 

 

JB – Era a mesma? 



                                                                                                         
 

 

AM – É. 

 

JB – E em termos de equipamento, como é que estava a situação do Instituto? 

 

AM – O equipamento não era renovado, aí é que, um problema sério que eu tive por causa 

dessa briga entre as duas correntes, quando o pessoal bom queria um material naturalmente 

era dado, agora, quando o pessoal que não era considerado bom queria um equipamento 

qualquer o pessoal que era bom era contra, queriam que desse só para eles, não podia dar 

para os outros. Era uma coisa muito difícil porque não só queriam tudo para aí como não 

queriam nada para os outros, não devia ser dado nada para os outros. De modo que eu andei 

comprando material lá, material caro porque eu não sei se é igual a... Porque é engraçado, é, 

esqueço o nome de um rapaz que estava na Inglaterra na ocasião e veio para cá e me pediu 

uma verba para comprar um equipamento. Agora o (inaudível) é muito caro, nós 

compramos uma parte... 

 

JB – Como é que é o nome? 

 

AM – Eu esqueci agora. 

 

JB – Esse que o senhor falou agora. 

 

NB – Comprar o que o senhor comprou? 

 

AM – heim? 

 

JB – Marcelo? 

 

AM – Não. Não, eu não falei Marcelo não.  

 

JB – O que é que o senhor falou? Eu não entendi a palavra. Pediu para comprar o que? 

 

AM – Um equipamento, eu não me recordo o nome dos aparelhos assim agora, mas eu, eu 

não podendo comprar tudo eu comprei uma parte, uma parte bastante grande, de modo 

geral o que ele queria. Que era um indivíduo do Instituto Oswaldo Cruz que estava 

trabalhando na Inglaterra e veio para cá e pediu, eu naturalmente dei tudo que ele, não tudo 

porque as verbas não davam pra comprar esse material todo. Mas sugeri a ele o seguinte: 

que ele trabalhasse com o material dele em Manguinhos e pudesse utilizar o material que 

existisse em outras instituições, que era uma coisa lógica. Ele achava que não, que tinha 

que ser material só para ele. Acabou não fazendo nada e atualmente nem sei se ele, eu acho 

que ele nem está mais lá, esqueço o nome dele. 

 

NB – Qual era a área dele, o senhor lembra? 

 

AM – Trabalhava em fisiologia, várias coisas, não lembro não, era um material muito caro, 

que existia no Rio em outras. Queria, por exemplo, que eu comprasse esse aparelho de 



                                                                                                         
 

raios-X, complicadíssimo e que havia no Instituto do câncer, no Rio. E que poderia fazer 

um convênio com o Instituto e essa parte de coisas que fizesse lá, é uma coisa lógica isso, 

afinal ele não fez nada. Na realidade esse camarada, ele não queria trabalhar porque o 

sujeito que não tem o material todo, mas tem uma parte, ele dizia que não, enquanto ele não 

tivesse todo material que ele queria ele não começava a trabalhar e não começou nunca, 

mesmo depois que eu saí ele não começou e agora nesses, nem sei se o indivíduo está vivo 

ou se morreu. A situação de Manguinhos era de completa desmoralização, não na parte de 

produção porque o que é interessante é o seguinte: a vacina antivariólica, a vacina 

antiamarílica, que era feita naquele pavilhão ali perto do hospital, não sei se você sabe, o 

chamado Pavilhão Rockefeller.  

 

NB – Sei. 

 

AM – É, era feita lá. E havia um prédio construído para vacina antiamarílica, só. Que nunca 

tinha funcionado, e eu pus para funcionar. É um prédio que é um pouco afastado, você sabe 

onde é o prédio da vacina antiamarílica. É no caminho que vai para aquela casa que tinha 

sido... 

 

JB – Onde tem uns pilares em forma de ovo?  

 

AM – É, exato, sim porque a vacina era feita em ovo. Aí é que tem uma coisa interessante 

do... Vocês falaram sobre as verbas do Instituto, a distribuição das verbas. Era fácil 

conseguir do governo um aumento de verbas para a produção. De modo que eu consegui 

um aumento bastante grande de verbas para a produção da vacina antiamarílica. A febre 

amarela era um problema no Brasil e nos países vizinhos que estavam numa situação meio 

ruim, então com, o pavilhão já estava pronto, mas nunca tinha sido, nunca tinha 

funcionado, eu pus para funcionar esse pavilhão. E o que é interessante é o seguinte: a 

verba para produção da vacina antiamarílica, que era produzida em ovo, era chamada verba 

do ovo. Então era uma verba que a gente podia aumentar à vontade, era preciso aumentar a 

produção de vacina antiamarílica que normalmente essa verba aumenta. Essa verba era 

usada para várias coisas, pesquisas outras que não, que a vacina não era... 

 

JB – Por exemplo, Doutor Amilcar, a introdução do microscópio eletrônico foi pouco antes 

da sua chegada, não é? 

 

AM – É, havia um... 

 

JB – O senhor acha que o microscópio eletrônico potencializou as pesquisas? Ele abriu o 

não acrescentou nada, não modificou? 

 

AM – Não, hoje se faz microscopia eletrônica como uma rotina. Havia lá uma instalação, 

mas um negócio meio precário e havia, como é que chamava? É um alemão que fazia lá, 

começou a funcionar porque também não funcionava direito. Não foi adiante pelo seguinte: 

o microscópio eletrônico é um instrumento de trabalho, mas é preciso pessoas que 

trabalhem com aquilo. E não havia no Instituto Oswaldo Cruz ninguém que tivesse 



                                                                                                         
 

trabalhado ou quisesse trabalhar com microscópio eletrônico. De modo que praticamente 

não funcionou. 

 

JB – Nem o pessoal da parasitologia? 

 

AM – Não, muito pouco, muito pouco e até hoje eu não sei se faz muito até, eu acho que 

certamente faz microscopia eletrônica bem avançada. 

 

JB – Não sei. 

 

AM – Eu acho que sim. 

 

NB – No Instituto? 

 

AM – É. Eu não sei o nome do sujeito que faz aquilo lá. 

 

NB – Também não sei não. 

 

AM – Hoje é uma coisa de rotina, aquilo tem na, na Faculdade de Medicina tem vários, na 

universidade tem outros, esse departamento. 

 

NB – O senhor acha que - o Jaime tinha feito essa pergunta a respeito do equipamento - 

essa pouca tecnologia implementada dentro do Instituto tem ou não alguma relação com 

essa decadência das pesquisas, da paralisação da pesquisa? 

 

AM – No Brasil em geral? 

 

NB – Não, lá no Instituto. O senhor acha que tem a ver? 

 

JB – Acho que eu posso traduzir a pergunta da Nara: além do envelhecimento do quadro, o 

envelhecimento do equipamento não contribuiu para a decadência de Manguinhos? 

 

AM – Sim, indiscutivelmente. Agora, eu acho que a não evolução da aparelhagem do 

Instituto, da tecnologia, foi culpa do pessoal que trabalhava lá. O indivíduo que sempre 

trabalhou em Manguinhos, dificilmente muda. Ele está mais velho, está acostumado com 

aquilo, de modo que não havia uma mudança de pesquisa, da técnica. E isso contribuiu 

fundamentalmente para a decadência da pesquisa.  

 

JB – Me diga uma coisa, em relação à doença de Chagas, como é que estavam os estudos 

nessa época lá?  

 

AM – Eu já disse, reduziram, então zero. 

 

JB – Zero? 

 



                                                                                                         
 

AM – Eu não gosto de falar nessas coisas, mas a realidade é a seguinte: no Instituto 

Oswaldo Cruz, trabalhava o Emanuel Dias. Ele trabalhava em doença de Chagas e 

trabalhava no Instituto. Mas nessa época ele mesmo não estava trabalhando muito. No 

Instituto Oswaldo Cruz não havia praticamente nada. Eu falei ontem, foi uma era que foi 

chamada “Era do Esquecimento”. O nome foi dado pelo professor Fritz Koëberle de 

Ribeirão Preto. Ele trabalhava em anatomia patológica, sobretudo em doença de Chagas. 

Não se fazia pesquisa. Nós retomamos a pesquisa aqui com o pouco material que nós 

tínhamos, pouco pessoal, pouca verba, etc. Nós retomamos aqui de uma maneira muito 

modesta, mas que teve a vantagem de retomar o estudo sobre doença de Chagas, que estava 

inteiramente esquecido. 

 

JB – Outra coisa, talvez eu esteja reincidindo. O senhor falou que o Adolfo Luz abriu 

caminho na pesquisa da esquistossomose. 

 

AM – Sim. 

 

JB – Alguém fazia trabalho lá, ligado à esquistossomose? 

 

AM – Não, na ocasião havia muito pouca gente. Havia um rapaz que era de Mato Grosso. 

Como é que ele chama? Eu esqueço o nome dele, tem um nome alemão. A mulher dele se 

chamava Ligela, eu não sei se vocês conhecem. 

 

NB – Não. 

 

AM – Ela não trabalha mais em Manguinhos. E esse rapaz também não mais lá, se 

desligou. Ele fazia muito pouca pesquisa sobre esquistossomose. A realidade é a seguinte: o 

Instituto não estava interessado em estudar as endemias. 

 

JB – Não estava? 

 

AM – Não, tanto que o Evandro Chagas criou um negócio chamado SEGE, Seção de 

Estudos das Grandes Endemias. 

 

NB – Serviço? 

 

AM – Serviço. 

 

NB – Serviço das Grandes Endemias. 

 

AM – Ele criou porque não se trabalhava em Chagas, em esquistossomose, praticamente 

nada, muito pouco. Então nessa ocasião nós resolvemos fazer um pouco de pesquisa sobre 

doença de Chagas aqui e disso resultou que o estudo da doença de Chagas foi retomado no 

Brasil e no mundo inteiro. É uma coisa tão óbvia hoje. Eu não sei se você conhece aquela 

frase: o sujeito disse que atualmente no Brasil há mais pessoas vivendo da doença de 

Chagas do que morrendo. 

 



                                                                                                         
 

NB – Já conheço. 

 

AM – É uma coisa que se difundiu, provou-se o seguinte: que não era uma doença limitada 

a uma área restrita no Brasil, a uma área economicamente sem importância, àquela área de 

Lassance onde Chagas descobriu a doença. Diziam que era isso. Eu acho que eu falei 

ontem: Afrânio Peixoto, que fez um combate tremendo ao Chagas, dizia que a doença de 

Chagas só atingia pessoas não importantes pessoalmente e zonas economicamente sem 

importância. Era uma bobagem porque a doença de Chagas realmente não chegava a existir 

porque... Há muita gente que tinha a doença de Chagas sem manifestar sintomas, inclusive 

só pude manifestar os sintomas alguns anos depois. Essa é a regra: a evolução é lenta, em 

geral. De modo que o Instituto Oswaldo Cruz não estava interessado. Embora o Emanuel 

Dias continuasse trabalhando, ele trabalhava lá no porão daquele hospital antigo. Tinha um 

laboratório lá. Quando nós começamos a trabalhar aqui, ligou-se um pouco mais aqui do 

que lá em Manguinhos. 

 

NB – No hospital mesmo não tinha pesquisa de Chagas, quando o senhor esteve na 

direção? 

 

AM – Não, quem fazia pesquisa de Chagas lá, pesquisa clínica, era desse grupo que eu 

considerava o meu grupo. 

 

NB – Sim, mas fazia-se pesquisa lá? 

 

AM – Fazia. 

 

NB – No hospital? 

 

AM – O hospital era um hospital de doenças parasitárias, um hospital de endemias, mas era 

muito pouca pesquisa. O Emanuel trabalhou no hospital, mas no porão. O Emanuel não 

trabalhava na parte clínica da doença de Chagas, trabalhava na parte de epidemiologia, 

transmissão etc., mas não parte clínica. 

 

NB – O Senhor estava dizendo que o Instituto não estava interessado, nos anos 50, em 

endemias, não é? 

 

AM – Não, não estava. 

 

NB – O senhor não teve oportunidade de reunir os pesquisadores e o seu grupo lá e ter, 

enfim, uma conversa a respeito disso? 

 

AM – Não porque... 

 

NB – Não tinha como interferir, como diretor lá? 

 

AM – Não, essa questão da pesquisa dirigida é uma coisa muito discutível. 

 



                                                                                                         
 

NB – Não, dirigida... 

 

AM – É, bom, essa pesquisa dirigida foi durante muito tempo o que se fazia aqui no 

Instituto de Endemias. Era uma pesquisa que, problemas de saúde pública existia que o 

Instituto era encarregado de trabalhar. Mas isso existia muito pouco no Instituto Oswaldo 

Cruz. O pessoal antigo do Instituto Oswaldo Cruz - você conhece ele - era um pessoal 

muito cheio de si, eles achavam que era importantíssimo porque tinham trabalhado com o 

Oswaldo Cruz etc, etc. De modo que eles não admitiam se mexesse. 

 

NB – O senhor não teve oportunidade de fazer isso? 

 

AM – Não. Mas em geral era um pessoal, por exemplo, o Travassos era desse grupo, e 

outros assim que ainda... Mas muitos haviam largado, por exemplo, a reação que faz para 

diagnóstico da doença de Chagas, a reação de, como é que chama a reação? 

 

NB – Da doença de Chagas? 

 

AM – É. 

 

NB – Isso eu não sei. 

 

AM – É uma vergonha, eu fiz muito... 

 

NB – Não é vergonha não. 

 

AM – Reação de Machado-Guerreiro. Mas não se interessaram muito por pesquisa, tanto 

que como eu disse, o Evandro criou esse Serviço das Grandes Endemias. 

 

NB – Que não foi para frente? 

 

AM – Não. Aconteceu o seguinte: o Evandro morreu naquele desastre de avião, que você 

sabe, não é? Ali perto do Morro da Viúva. 

 

NB – É. 

 

AM – Aquela história. O Evandro era um sujeito estranho, sabe? Porque ele trabalhava pra 

burro, trabalhava muito, mas era um farrista inveterado. Ele gostava muito de farra. 

 

NB – Não era muito sistemático.  

 

AM – Não, ele era assim, cuidava de tudo, mas era um elemento essencial, digníssimo. A 

morte dele foi um desastre, causou um atraso muito grande no estudo das endemias, que só 

foi retomado por São Paulo, com o Samuel Pessoa e um pouco com nós aqui sobre Chagas, 

esquistossomose e leishmaniose um pouco também. Mas a, o que eu estava dizendo? Eu 

estou sempre esquecendo o que eu disse. 

 



                                                                                                         
 

JB – Sobre o Evandro. 

 

NB – Evandro. 

 

AM – Bom, quando o Evandro morreu o Serviço de Endemias passou para o Carlinhos. 

Nós chamávamos de Carlinhos, hoje ele não gosta que o chamem de Carlinhos, professor 

Carlos Chagas, mas passou para o Carlinhos. Mas o Carlinhos, o Carlos Chagas Filho, 

estava interessado em outro problema, problema do peixe elétrico, você sabe daquela coisa 

toda. 

 

NB – É, depois ele foi... 

 

AM – Que saiu então o Instituto de Biofísca. Ele estava interessado nisso, não estava 

interessado em doença de Chagas na época. 

 

NB – Quem foi para o Instituto foi o Barros Barreto. 

 

AM – Não. 

 

NB – É, quando o Dr. Carlos Chagas saiu. 

 

AM – Não. 

 

NB – Quando o Dr. Carlos Chagas saiu do Instituto Oswaldo Cruz morreu o Evandro, o Dr. 

Carlos Chagas assumiu. 

 

AM – É, assumiu. 

 

NB – O Dr. Carlos Chagas ficou lá dois anos e saiu, aí entrou o Barros Barreto, querendo 

retomar as Endemias. 

 

AM – Mas não fez nada. 

 

NB – O senhor conheceu o Barros Barreto? 

 

AM – Não, pessoalmente não. Eu sabia que era um sanitarista conhecido e tal, mas não 

conhecia. Mas quando morreu o Evandro, então o Chaguinhas, o Carlinhos Chagas 

assumiu, como merece porque ele era irmão do Evandro e filho do Chagas. Mas o Chagas 

não queria absolutamente trabalhar nisso. Estava fora da linha de pesquisa dele. Então, ele 

ficou algum tempo e uma vez que ele veio à Belo Horizonte ele teve uma fase ainda na 

mocidade que ele não estava muito seguro do pulmão. De modo que eu já falei naquela 

coisa de clima do Rio era um clima mau para tuberculose. Eu não sei se ele chegou a ter 

tuberculose propriamente. Mas ele veio para coisa, foi repousar numa fazenda da família 

dele em Barbacena e ele então, eu tive contatos com ele e ele insistiu comigo para eu passar 

para o Serviço de Endemias no Instituto Oswaldo Cruz, seria transferido para lá. E eu não 

quis, não quis porque não me interessava mudar de Belo Horizonte. Aqui sempre tive uma 



                                                                                                         
 

situação muito boa nessa ocasião, de modo que eu preferia ficar aqui, fazer coisas novas, 

novas linhas de pesquisa e tal do que propriamente ser o diretor do SEGE. Então eu não fui. 

Ele continuou até algum tempo depois, entrou o Barros Barreto, como você disse. Isso eu já 

não acompanhei mais. 

 

NB – Mas aí o senhor disse que o Serviço de Endemias passaria o que? O Ministério 

organiza um Serviço de Endemias? 

 

AM – Não, o Serviço de Endemias era do Instituto Oswaldo Cruz. O que eles chamavam de 

SEGE, Serviço de Estudos das Grandes Endemias. 

 

NB – Sim, mas quando isso desaparece o que acontece? 

 

AM – A coisa desaparece ou então se espalha por vários lugares. Hoje a finalidade do 

Instituto de Endemias aqui, do Centro de Pesquisa René Rachou, é o estudo de endemias. 

 

NB – Sim, mas o Ministério organizou o Ineru e depois se tornou departamento nacional? 

O Ineru surgiu como? 

 

AM – Eu comecei a explicar, talvez não tenha terminado. O Ineru surgiu do seguinte: nós 

fizemos essa pesquisa, aqui, sobre a distribuição da esquistossomose. Chamou a atenção 

dos técnicos do Ministério da Saúde, que quiseram então ampliar e levar ao Brasil todo essa 

pesquisa que nós estávamos fazendo aqui. Nós não tínhamos meios de levar adiante. 

Concordei inteiramente com eles, então se organizou, dentro do Ministério da Saúde, um 

grupo que estudava a esquistossomose. Para fazer esses estudos epidemiológicos, 

distribuição geográfica da esquistossomose, precisavam ser feitos exames de fezes. O 

Ministério não tinha pessoal habilitado para isso. Então me pediram que eu treinasse esse 

pessoal. Eu podia contratar pessoal aqui da Minas etc. para fazer o serviço na Faculdade de 

Medicina daqui. E eu fiz isso, reuni o pessoal, fiz o treinamento deles, quer dizer, eu 

pessoalmente não, era feito no meu laboratório na Faculdade de Medicina. O serviço 

continuou e aí já se espalhou pelo Brasil todo. Ai invés de trabalhar só aqui trabalhava na 

Bahia, em... 

 

NB – Com pessoas dessas regiões? 

 

AM – É. 

 

NB – Com pesquisadores dessas regiões? 

 

AM – Principalmente com pesquisadores daquilo. 

 

NB – Ah é? 

 

AM – Não eram pesquisadores propriamente, eram técnicos de laboratórios. 

 

NB – Técnicos. 



                                                                                                         
 

 

AM – É, que foram daqui. 

 

NB – Recolhendo material. 

 

AM – É, recolhendo material. Treinava, então, nesses outros lugares de diferentes estados, 

o pessoal que fez essa pesquisa, uma pesquisa de importância muito grande porque provou 

que a esquistossomose era, como nós consideramos hoje, a endemia parasitária mais 

importante do Brasil, ou melhor, o programa de saúde pública talvez mais importante do 

Brasil, como é até hoje. Porque a profilaxia da esquistossomose é muito difícil. O 

tratamento hoje é muito simples, de modo que melhorou bem a situação. Mas a profilaxia é 

praticamente impossível. Hoje, a profilaxia depende de recursos de engenharia sanitária, 

etc., etc. Porque você sabe que a esquistossomose é apanhada na água. Então precisava ter 

uma água que pudesse ser utilizada pela população e que não houvesse risco de apanhar 

esquistossomose. Hoje eu não sei como está isso, mas está aumentando a área de 

contaminação da esquistossomose. Ela hoje já vai até Paraná, Santa Catarina. 

 

NB – O Deneru se constitui durante o governo do Juscelino? 

 

AM – Foi. Na reforma que houve do Ministério da Saúde. Foram criados: o Departamento 

Nacional de Endemias Rurais, o Departamento Nacional da Criança, o Departamento 

Nacional de Saúde que era uma coisa mais ampla. Aí foi criado o Departamento Nacional 

de Endemias Rurais, que foi chefiado durante algum tempo pelo Pinotti, que era o chefe do 

Serviço de Malária. Ele chefiou o Serviço de Grandes Endemias, que era, que incluía a 

malária, inclusive. Bom, o que mais? 

 

NB – Sim, o senhor não está lembrado bem do ano, mas foi durante o governo do Juscelino 

que se criou o Departamento? 

 

AM – Foi, quando foi feita a reforma. 

 

NB – E como o senhor foi chefiar o Departamento? Depois que o senhor saiu do Instituto? 

 

AM – Não. 

 

NB – Oswaldo Cruz? 

 

AM – Ah sim, eu já tinha deixado. Quando o Juscelino terminou o governo dele eu deixei o 

Instituto. Na ocasião, eu era diretor do Departamento Nacional de Endemias Rurais, ainda 

no governo Juscelino. 

 

NB – Como é que o senhor deixou o Instituto? Vamos pegar essa passagem aí. O senhor 

saiu quando o Juscelino saiu? 

 

AM – É, eu saí quando ele saiu. 

 



                                                                                                         
 

NB – O senhor entregou o cargo?  

 

AM – Claro, entrou um Ministro de Saúde que não era o Pinotti, não sei quem era, esqueço 

o nome dele, é um sujeito aí do norte que era do grupo do... 

 

NB – O senhor foi exonerado? 

 

AM – Eu pedi exoneração. 

 

NB – O senhor pediu exoneração. 

 

AM – Mas continuei como professor aqui na Faculdade de Medicina. 

 

NB – Sim, mas do Instituto o senhor saiu. E aí? O senhor foi para o Deneru?  

 

AM – Não, eu fui para o Deneru ainda no governo Juscelino. 

 

NB – Ah! 

 

AM – Quando houve - eu ontem expliquei isso mais ou menos - o fato do Ademar de 

Barros, que era o chefe do... Como se chama aquele partido? 

 

NB – Social Progressista, PSP. 

 

AM – PSP. Eu era na ocasião diretor geral do Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

 

NB – Sabe o que eu estou achando?  

 

AM – Foi nomeado por mim, eu fui nomeado pelo Juscelino. 

 

NB – Sabe o que eu estou achando Dr. Amilcar? Eu não tenho certeza, eu ainda tenho que 

registrar, mas acho que o senhor esteve no Deneru antes de entrar no Instituto Oswaldo 

Cruz, em 55, 56. O senhor foi para o Instituto em 58, 59. Depois que o senhor saiu do 

Deneru é que foi para o Instituto Oswaldo Cruz. O senhor não está recordado disso? 

 

AM – Eu nem saí do Instituto, foi uma progressão.  

 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

NB – A gente vai poder ver depois com o seu currículo se o período em que o senhor esteve 

no DENERu foi anterior ou posterior à sua estada no Instituto Oswaldo Cruz. 

 



                                                                                                         
 

AM – Não, era o seguinte: criado o Instituto Nacional de Endemias Rurais como Centro de 

Pesquisa aqui em Belo Horizonte, eu fui trabalhar nesse Centro de Pesquisa aqui em Belo 

Horizonte, eu fui trabalhar nesse Centro, que é o Centro René Rachou atualmente. 

 

NB – Sim, claro. 

 

AM – Trabalhava aqui. Depois o Juscelino, como eu disse, me convidou para ser diretor do 

Instituto Oswaldo Cruz. Eu não queria e hesitei três a quatro meses para aceitar. De modo 

que aí foi então uma transferência do Serviço de Endemias Rurais, do Instituto Nacional de 

Pesquisa de Endemias Rurais para o mais amplo, eu era o diretor do Instituto Nacional de 

Endemias Rurais, passei a ser diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Você é funcionária 

federal? 

 

NB – Não. 

 

AM – Não? Porque tem aquela classificação, S1, S2. 

 

NB – Sim. 

 

AM – O Departamento Nacional de Endemias Rurais estava à frente do Instituto, podia 

existir vários Centros de Pesquisa do Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

 

NB – Claro, e era mais abrangente. 

 

AM – É. Era também mais importante o Instituto de Endemias Rurais do que o Instituto 

Oswaldo Cruz. De modo que quando houve aquela crise que já falei ontem mais ou menos, 

que o Instituto Oswaldo Cruz estava com o Xavier, que teve que ser substituído, o Juscelino 

quis me transferir das Endemias Rurais para o Instituto Oswaldo Cruz, que era um grau 

acima do Instituto, da classificação do Ministério. Então eu fui para o Instituto Oswaldo 

Cruz. Agora, depois disso, quando houve lá a queda do Ademar de Barros, aquela coisa 

toda do Pinotti, ficou vago o Ministério da Saúde e o Departamento Nacional de Endemias 

Rurais, que era acima, tanto do Instituto Nacional de Endemias Rurais como do Instituto 

Oswaldo Cruz. Então eu fui promovido diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Fiquei até o fim 

do governo Juscelino. 

 

NB – E o DENERu? Quais eram assim, o senhor podia fazer uma avaliação da sua 

administração do próprio DENERu? Quais eram os problemas mais imediatos do próprio 

DENERu? 

 

AM – Bom, o DENERu em si cuidava da profilaxia, a pesquisa era feita no Instituto de 

Endemias Rurais. O Departamento cuidava da profilaxia, o Instituto era dependente do 

Departamento. 

 

NB – E quais era os problemas que o senhor enfrentou? 

 



                                                                                                         
 

AM – Ah, ali tinha que enfrentar todos os problemas de profilaxia das endemias, endemias 

rurais. 

 

NB – O senhor tinha recurso para isso? 

 

AM – Tinha, pouco. 

 

NB – Pouco? 

 

AM – Mas tinha algum. Sabe esse negócio de verba? Você tem um orçamento, mas para o 

governo liberar a verba - você sabe disso, não é?  - às vezes é difícil, lutávamos muito. E 

acontece que eu fui nomeado diretor do Departamento Nacional de Endemias Rurais já no 

fim do governo Juscelino. Foram os últimos meses, de modo que eu fui diretor do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais, eu fui diretor durante alguns meses apenas e a 

grande dificuldade que havia não era a falta de verbas, verba votada para o orçamento, mas 

da liberação dessa verba. Eu consegui alguma coisa. Até me deu dor de cabeça depois 

porque o Departamento tinha várias divisões, por exemplo, uma delas é de engenharia 

sanitária. E havia uma verba para o Departamento de Engenharia Sanitária que não tinha 

sido praticamente gasta durante o governo anterior. Então o chefe desse Departamento, que 

era um engenheiro, me sugeriu o seguinte: “Olha, tem a verba aí, compre o material de 

estoque para que o governo seguinte utilize esse material”. Eu achei que era uma idéia 

razoável. Fiz isso, comprei muito material, foi estocado lá para o governo seguinte. Qual foi 

o governo seguinte? 

 

NB – Jânio. 

 

AM – Jânio, é. E me deu amolação porque eu tinha comprado material no fim do governo e 

esses burocratas acharam que aquilo era um absurdo, comprar um material que não ia ser 

utilizado por mim. 

 

NB – O senhor respondeu a um processo, a um inquérito? 

 

AM – Oh! Sim. 

 

NB – A um inquérito administrativo? Por isso? 

 

AM – É, houve. Não foi propriamente, foi um processo muito abrangente, várias coisas. E 

foi do Ministério da Saúde, e eu naturalmente, me defendi bem, não tinha nada, mas no 

momento em que tinha, que as contas minhas serem aprovadas pelo, o que é mesmo que 

aprova as contas do governo? 

 

JB – Tribunal de Contas. 

 

AM – Tribunal de Contas. Eu sei que houve uma reunião lá, em que meu relatório foi 

discutido e um dos membros do Tribunal de Contas sugeriu que não deviam aprovar as 

minhas contas porque eu era comunista. Então o ministro Abgar Renault, que era de Belo 



                                                                                                         
 

Horizonte, meu conhecido, meu amigo, o irmão dele, sobretudo, muito meu amigo, não 

pensou que tinha (inaudível). Ele era ministro do Tribunal de Contas. Então ele disse o 

seguinte: que aprovassem as contas, não a ideologia. Aí eles sossegaram e aprovaram as 

minhas contas, não a ideologia. E aí eles sossegaram e aprovaram as minhas contas. 

 

NB – Aprovaram. 

 

AM – É, mas eu corri um risco muito grande porque se eles aprovassem isso, é o seguinte: 

era um dinheiro louco, milhões e milhões. Porque as verbas do departamento são... 

 

NB – Seria responsabilizado, não é? 

 

AM – Responsabilizado. Mas não houve nada e aprovou. De modo que a minha aventura 

no Ministério da Saúde foi essa. Eu era essencialmente professor da universidade, eu nunca 

fui exclusivamente do Ministério da Saúde, eu era sempre da universidade. Estava de uma 

coisa para outra, mas sem perder o lugar na universidade. Não recebia nada, mas o meu 

lugar estava garantido. De modo que terminou o governo do Juscelino, houve aquela 

bagunça tremenda, o Jânio fazendo aquelas coisas, inquéritos. Eu voltei para a 

universidade, como o salário era mais ou menos equivalente eu não tive nenhum prejuízo, 

mas arrisquei. Eu só tive as minhas contas aprovadas vários anos depois de eu ter deixado. 

Porque é uma coisa curiosa, não sei se interessa a vocês, mas é uma coisa curiosa. A sede 

do Ministério da Saúde, do Serviço de Endemias Rurais era na capital do país, no Rio e 

depois em Brasília. Mas as verbas que o Departamento recebia, ele distribuía para todas as 

circunscrições do Brasil inteiro. Uma parte para a Bahia, outra para Pernambuco, outra para 

Minas, outra para outro lugar. Todos distribuídos, mas o nosso, uma vez que distribui essa 

verba, essa verba era enviada para esses diferentes estados, a gente perdia o controle delas. 

Ia ser aplicado pelo diretor, pelo chefe da circunscrição. E como é que eu podia controlar 

uma conta feita pelo chefe da circunscrição Amazonas? Não sabia, eu recebia os recibos de 

acordo com toda técnica, mas não tinha nenhum controle, nenhum, eu sei que havia coisas 

muito sérias, havia. 

 

NB – Uso indevido do dinheiro. 

 

AM – Uso indevido do dinheiro. Não dá, uso indevido não, o dinheiro era tirado.  

 

NB – Corrupção mesmo? 

 

AM – É, e a comprovação era feita então pelo chefe da circunscrição que mandava os 

recibos e tudo para o Rio. De modo que eu passava dias e dias, depois de eu voltar para 

Belo Horizonte, eu ia ao Rio para assinar os recibos. O chefe da circunscrição mandava os 

recibos, mas ele não era o responsável, o responsável era eu. De modo que tudo era visado, 

de modo que eu passava dia inteiro lá visando. Coisa que eu não podia provar que tinham 

sido feitas, era impossível. Hoje parece que o regime mudou. Hoje parece que o 

responsável é o chefe da circunscrição, o chefe no estado. A verba é enviada a ele, mas... 

 

NB – Ele é o responsável? 



                                                                                                         
 

 

AM – Ele é o responsável, de modo que ele é que presta contas aqui. 

 

NB – Essa experiência não foi boa para o senhor, do ponto de vista administrativo, do 

DENERu? 

 

AM – Eu acho que toda experiência é válida. 

 

NB – O senhor teve que abandonar, eu estou pensando o seguinte: não pode fazer pesquisa 

nenhuma nesse período? 

 

AM – Não, eu consegui fazer, nesse período do departamento propriamente não porque era 

uma confusão muito grande, um trabalho tremendo. Eu morava no Instituto Oswaldo Cruz 

ainda mas eu ia, o Ministério da Saúde funcionava no Rio, você sabe disso, na cidade. De 

modo que eu ia do Instituto Oswaldo Cruz, cedo, almoçava na cidade, trabalhava o dia 

inteiro, acabava de trabalhar nove, dez horas da noite. Então eu saía para jantar num 

restaurante lá e voltava para dormir no Instituto. De vez em quando eu encontrava, por 

exemplo, às dez horas eu parava o carro, parava em frente a um restaurante qualquer no 

Rio, era aquela gripe, aquele negócio do Jânio querendo fiscalizar tudo e acontecia o 

seguinte: eu estou aqui porque simplesmente, agora é que eu vou jantar porque eu estava 

trabalhando. De modo que foi uma experiência muito ruim, sabe? Porque o povo todo, você 

sabe, virou para o lado do Jânio. Mas a experiência foi boa, eu acho que sempre é bom. Não 

me arrependo não. Eu tive um alívio muito grande quando acabou aquilo, mas quando eu 

tive ainda que cuidar de prestação de contas durante vários anos, não foi um ano só mais 

não. Eu já saí, estava em Belo Horizonte, era chamado ao Rio para ir ver as contas lá, para 

aprovar aquilo lá.  

 

NB – O senhor estava falando desde o início, o senhor falou sobre o Juscelino, que ele lhe 

convidou e tal. Eu queria saber como é que foi essa relação com Juscelino? 

 

AM – Essa relação com o Juscelino é o seguinte, bom, fundamentalmente era o seguinte: eu 

era contra a UDN.  

 

NB – O senhor tinha que ser. 

 

AM – Eu não tinha relações com o Juscelino, muito poucas, embora ele tivesse formado só 

uns dois ou três anos antes de mim, quer dizer, eu fui contemporâneo dele na escola, mas de 

outra turma. De modo que eu não tinha, conheci, mas não tinha relação e não gostava do 

Juscelino. Mas acontece que então a Associação Médica aqui resolveu fazer uma campanha 

contra o Juscelino, que era governador do estado. Essa campanha foi liderada pelo 

professor Hilton Rocha. O Hilton Rocha, que é oftalmologista de grande nome no Brasil 

inteiro, no mundo inteiro e resolveram expulsar o Juscelino da Associação Médica, 

expulsar porque o Juscelino não teria cumprido uma promessa que ele tinha feito de 

aumentar o salário dos médicos no estado etc. Resolveram expulsar e eu fui contra. Eu fui 

contra porque essa medida era uma manobra política, era manobra da UDN contra o PSD. 

E eu, embora não fosse filiado ao PSD eu era favorável ao PSD. De modo que eu assumi, 



                                                                                                         
 

dentro da Associação Médica, contra a campanha de expulsão do Juscelino, uma minoria, 

eu e mais alguns membros do Conselho. 

 

NB – Perderam? 

 

AM – Perdemos, o Juscelino foi expulso. E o Juscelino, naturalmente soube disso, se 

inteirou disso e resolveu então fazer uma ação comigo. E disse a um amigo comum que ele 

tinha levado um susto sabendo que eu tinha sido favorável a ele. Então me procurou e fez 

tudo para me agradar, para ser assim uma pessoa da confiança do Juscelino. O Juscelino no 

exílio, pelo menos uma (inaudível) no poder. Mas é daí que nasceu a minha amizade com o 

Juscelino, nessa ocasião. Eu apoiei ele numa ocasião em que ele estava... 

 

NB – Numa situação difícil. 

 

AM – Numa situação difícil. Ele ficou muito grato a isso e daí nasceu. E isso foi um fato 

que ocorreu quando ele ainda era governador de Minas, ele não era presidente da república. 

 

NB – Você tem alguma pergunta? Eu ainda vou continuar um pouquinho porque eu quero 

saber como é que foi a situação do golpe aqui e ir para frente um pouquinho. 

 

(Interrupção de Fita) 

 

NB - O senhor está dizendo que o Bambuí interessa muito ao senhor porque foi um assunto 

fundamental. 

 

AM – O que acontece é o seguinte: nós estávamos estudando doença de Chagas aqui e 

estávamos interessados em registrar casos agudos da doença de Chagas porque os únicos 

casos agudos registrados no Brasil eram praticamente aqueles que o Chagas tinha descrito, 

29 casos, que ele publicou nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, a forma aguda da 

doença de Chagas. Não tinha sido encontrado durante anos e anos e anos, não foi 

encontrado um caso agudo de doença de Chagas em Minas nem no Brasil em ponto 

nenhum. A doença de Chagas entrou numa fase de desmoralização, que o Koëberle, como 

eu disse, chamou de “Fase de Esquecimento”, a doença de Chagas foi esquecida, ninguém 

cuidava daquilo, a doença de Chagas não era nada. De modo que nós aqui resolvemos 

procurar casos agudos. Estudávamos doença de Chagas de modo geral, os barbeiros e isso e 

aquilo. Uma pesquisa um pouco elementar, sem dúvida nenhuma. Uma pesquisa que era 

fundamental porque tinha desaparecido a pesquisa sobre doença de Chagas no Brasil e nos 

Estados Unidos, não, na Argentina continuavam estudando doenças de Chagas, de modo 

que lá eram registrados vários casos agudos, mas nenhum no Brasil. O Mazza era que era o 

pesquisador argentino que fazia essas coisas, publicava casos e casos, Mazza e o Romaña. 

Romaña era que era um pesquisador argentino também que trabalhou muito aqui também e 

que era muito amigo do Emanuel Dias, lá de Manguinhos. Então resolvemos fazer essa 

pesquisa. Numa certa ocasião eu recebi um colega aqui de Belo Horizonte pediu que eu 

visse um doente que ele achava que podia ser doença de Chagas. Ele mantinha um sinal que 

é um dos sinais de Chagas, da fase aguda é um (inaudível) gânglio aqui na cabeça, pré-

auriculares. E depois ele mandou esse doente para mim. Eu examinei e disse: “Não, isso 



                                                                                                         
 

não é absolutamente doença de Chagas”. Mas era um médico de Bambuí. Então eu 

conversei com ele e perguntei se ele já tinha visto, em Bambuí, doentes com um olho 

inchado, um olho, dos dois lados e as duas pálpebras, tanto a superior quanto a inferior, que 

era o chamado sinal de Romaña, porque Romaña tinha descrito na Argentina. O Torres 

Sobrinho, que era o nome desse médico, ele se disse: “Não, nunca vi mas vou prestar 

atenção.” Voltou para Bambuí - o caso dele não tinha nada com doença de Chagas. Voltou 

para Bambuí e daí a algum tempo, pouco depois, um tempo curto, ele mandou me dizer que 

um caso... 

 

NB – Tinha acontecido. 

 

AM – Não, não tinha acontecido, um caso que ele tinha visto um olho inchado, aquela coisa 

toda e que talvez fosse aquilo que eu estava procurando. Mandou então para mim o sangue 

do doente. E eu verifiquei e era uma menina, uma menina exatamente na minha idade, 

engraçado, não é, não foi da minha idade não porque eu não me lembro bem qual foi a 

relação. Bem, mas não importa. Verificado esse caso aqui, era realmente um caso agudo da 

doença de Chagas. Eu mandei um auxiliar meu para Bambuí para procurar, ver se havia 

mais casos. E o curioso é que ele chegou lá e começaram a aparecer os casos. Ele mandou 

logo o material, depois eu fui e nós ouvimos rapidamente 25 casos, quando há anos que não 

havia um caso registrado. Esse trabalho foi publicado nas Memórias do Instituto Ezequiel 

Dias. E aí a coisa chamou atenção para o problema de Chagas porque realmente existia um 

problema, que não era uma moléstia sem importância, não, pelo contrário, era muito mais 

importante do que se pensava. Aí o Emanuel Dias, que era de Manguinhos, veio associar-se 

à essa pesquisa que nós estávamos fazendo. Nessa pesquisa dos casos agudos ele não 

participou, mas participou do estudo sobre a doença de Chagas em geral baseado aqui no 

Instituto Ezequiel Dias, que era onde eu trabalhava na ocasião. E aí o Instituto Oswaldo 

Cruz interessou-se pela coisa e resolveu criar um Centro de Estudos da Doença de Chagas 

em Bambuí. E como eu acho que eu disse ontem, era o seguinte: eu não podia aceitar isso 

porque o governador aqui, o Benedito Valadares tinha proibido que nós mexêssemos com 

isso porque achava que isso era uma desmoralização para o estado. Era essa mentalidade. 

 

NB – A proibição vinha por causa disso? 

 

AM – É, também, como a esquistossomose também que eu fui proibido de ir à Pampulha 

para apanhar caramujo porque aquilo era uma desmoralização, se criou um problema a 

político aqui, teve que sair o prefeito que era o Negrão, várias coisas complicadas. Mas 

então se criou o Centro de Estudos lá. Agora, eu não participei disso porque eu era 

funcionário do estado aqui no Instituto, de modo que não podia. O Instituto de Endemias, 

na ocasião era do estado, não se chamava, não tinha nome. E o Emanuel Dias ficou 

chefiando e de uma maneira muito eficiente porque ele se instalou lá em Bambuí, como 

tinha que ser, num prédio próprio, não sei se adaptado ou não, e começou a estudar a 

doença de Chagas, a transmissão dos barbeiros, a incidência da doença. E daí é que surgiu 

esse Centro de Estudos que produziu trabalhos muito importantes, no qual trabalhou 

também o Laranja. E aconteceu um fato muito curioso, o Evandro Chagas, que era chefe do 

SEGE, do Serviço de Estudo de Grandes Endemias, nunca tinha visto um caso agudo de 

doença de Chagas, nunca tinha visto porque não tinha sido registrado nenhum caso, ele não 



                                                                                                         
 

podia ver. Mas então comuniquei a ele que nós já trabalhávamos em comum acordo, ele 

dava uma verba para cá e a gente usava. Comuniquei e ele resolveu o seguinte: que viria 

aqui para conhecer os casos agudos da doença de Chagas, mas que ele ia primeiro à São 

Paulo e depois viria, de São Paulo viria para aqui, nessa viagem é que ele morreu. Houve 

um desastre lá no Flamengo. Morro da...  

 

NB – É, no Morro da Viúva, é, é ali no Flamengo. 

 

AM – E esse desastre é interessante, não sei se os detalhes. Ele estava no Aeroporto Santos 

Dumont que chama aquele antigo. Ele estava lá no bar do aeroporto tomando cerveja ou 

uísque. 

 

NB – Uísque. 

 

AM – Tomando uísque com um amigo dele que era um estrangeiro que tinha um avião, que 

estava lá no aeroporto. E até a hora que saiu o avião de carreira que o Evandro ia viajar, 

eles ficaram ali tomando uísque. Depois foi pegar o avião dele e o Evandro seguiria para 

São Paulo no avião de carreira. Mas esse camarada, eu acho que ele estava bêbado, e o 

Evandro também não devia estar bem, pegou e resolveu o seguinte: acompanhar o avião, 

acompanhar o avião que tinha saído. Esperou, quando o avião levantou vôo, ele levantou 

também e foi atrás, aí bateu e o Evandro morreu. 

 

JB – O acidente foi isso, foi o choque de dois aviões? 

 

AM – Choque, o avião pequeno, particular e o avião de carreira da Vasp, não, da... 

 

NB – Avião da Panam. 

 

AM – É, da Panam. Foi assim, uma coisa totalmente estúpida, mas é o caso, estavam os 

dois, você imagina, os dois bebendo uísque, o sujeito bêbado, evidentemente, pilotando o 

avião, bateu. Eu acho que ele passava junto, fazia umas coisas assim, passava por baixo, 

aquela história toda, um certo ponto bateu no outro e caiu. Caiu o avião no Morro da Viúva, 

foi uma perda enorme. Aí é que surgiu aquilo tudo, o Carlos Chagas Filho assumiu o 

serviço que era do Evandro. 

 

NB – Mas, e Bambuí? O senhor deu continuidade com o Emanuel? 

 

AM – Não, até hoje ainda existe isso, atualmente não tão, aí quem herdou o serviço de 

Bambuí foi o filho dele, o João Carlos que trabalha no Centro de Pesquisas aqui. Você não 

conhece não? 

 

NB – Não. 

 

AM – O João Carlos é muito bom, muito entusiasmado e tal, mas o que tinha que ser feito 

de importante em Bambuí já foi feito. O estudo da forma cardíaca, da forma aguda, 

trabalhos muito importantes, teve uma repercussão mundial, Bahia então, com a retomada 



                                                                                                         
 

dos estudos da doença de Chagas é que começaram a surgir vários pesquisadores nos 

Estados Unidos, na França, em todo lugar. E a doença de Chagas assumiu a importância 

que tem hoje. E você sabe que eles fazem anualmente um encontro em Caxambu, para 

estudar só a forma de Chagas, mas, sobretudo, por causa dos trabalhos de ponta da doença, 

trabalhos que eu nem leio, nem leio porque eu não entendo. 

 

NB – Genética e tal. 

 

AM – Genética e o diabo. Eu não leio, ainda agora eu recebi um dessa grossura assim, uns 

trabalhos sobre doença de Chagas, que foram apresentados na reunião de Caxambu. E aí é 

que vem aquele negócio de que a doença de Chagas atualmente, pessoas que vivem mais da 

doença de Chagas do que morrem. Isso é verdade. Eu, por exemplo, 

 

NB – O Instituto tem uma grande quantidade de teses e pesquisas sobre a doença de Chagas 

desde os anos 70. 

 

AM – Mais posterior. 

 

NB – Agora, recente. 

 

AM – Aqui, agora. 

 

NB – Nos últimos dez, quinze anos. 

 

AM – Eu não pretendo, mas provavelmente morrerei de doença de Chagas. Espero que 

seja, É como eu disse, a doença de Chagas é uma doença muito boa para se morrer dela 

porque freqüentemente o sujeito morre de repente. Isso que acontece aqui, de vez em 

quando acontece, o sujeito jogando futebol, nesses clubes de várzea cai fulminado. É, a 

doença de Chagas que lesa o coração e o sujeito morre de repente. Mas é uma doença boa 

para morrer, o sujeito está jogando futebol e cai morto. Mas também a forma, algumas 

formas não, quando o sujeito entra em insuficiência cardíaca e fica naquele negócio, sem 

poder respirar, à noite sobretudo, como eu andei tendo umas insônias aí à noite. Bom, 

felizmente para mim o coração foi poupado, eu tive mais a forma digestiva, que hoje está 

me dando muito trabalho, não mata, mas ultimamente o meu cardiologista me disse: “Não, 

seu coração está bem, mas já tem uns sinaizinhos no miocárdio”. De modo que estou 

esperando. Por isso é que de vez em quando eu não passo bem aí, é doença de Chagas, não 

é uma doença boa não, doença nenhuma é boa. Pois é. 

 

NB – Essa doença sua tem uma história, não é? 

 

AM – Tem. 

 

NB – Faz parte da sua história, da sua vida, não é? 

 

AM – É, como a esquistossomose minha também é minha história. Houve 

 



                                                                                                         
 

NB – Ela não apareceu de repente na sua vida, ele veio junto com a sua história. 

 

AM – É, bom, exatamente o que eu estava fazendo, apanhei. A doença de Chagas foi um 

acaso puro e simples porque nós não sabíamos da existência da doença de Chagas na Serra 

do Cipó, eu apanhei lá, mas depois foi publicado que os barbeiros que a gente apanhava lá 

no domicílio e foram do domicílio, havia barbeiros infetados e se fechavam em animais 

silvestres. A doença de Chagas é uma doença que dá muito em animais silvestres, mocó, 

preá, esses bichinhos. Eu descrevi até uma espécie de barbeiro apanhado perto desse lugar 

onde eu apanhei a doença, de modo que ficou claro que eu apanhei a doença lá. De modo 

que foi um acaso, mas é curioso porque como mesmo eu contei, nós éramos cinco pessoas, 

eu pus cada um dormindo nos quatro coisas, eu fiquei no meio. 

 

NB – E ali que 

 

AM – E eu é, de modo que o barbeiro estava me procurando. 

 

NB – Lhe procurando. Tem mais alguma coisa de Bambuí? 

 

JB – Não. 

 

NB – Já vou para frente. Eu queria saber, agora voltando de novo no tempo, lá para frente, 

lá para 64, depois que o senhor saiu lá do Instituto e veio o Jânio. 

 

AM – Eu saí no princípio de 61. 

 

NB – O senhor volta para a faculdade de medicina. 

 

AM – É, exato. 

 

NB – E aí vem o golpe de 64, o senhor estava na faculdade ainda? 

 

AM – Estava. 

 

NB – O senhor não foi casado naquele momento do golpe inicial? 

 

AM – Não, em 64 não, fui cassado em 69. Não sei porque eles me deram mais cinco anos, 

embora eu não tivesse mudado de atitude nem nada, mas durante cinco anos, havia um 

processo contra mim no Ministério. 

 

NB – Aquele das contas? 

 

AM – Não, esse já tinha passado. 

 

NB – Qual o processo? 

 



                                                                                                         
 

AM – Um processo da Revolução porque eu era contra a Revolução, eu estava trabalhando 

contra a Revolução, é, como esse pessoal todo de Manguinhos, foi aposentado assim, o 

massacre de Manguinhos foi isso. 

 

NB – Mas o senhor estava na faculdade esse tempo todo, de 64 a 69. 

 

AM – Estava, em 69 não havia nada contra mim. 

 

NB – O senhor participou da Frente Ampla, se envolveu politicamente? 

 

AM – Não, politicamente não, mas nessa ocasião de vem em quando me chateavam aí, me 

ameaçavam prender, essas coisas, mas não fizeram nada aqui não, Mas quando caiu o Costa 

e Silva, que entrou aquela junta dos três, aí retomaram isso tudo, ficava lá mais ou menos 

engavetado não sei onde. E aí aposentaram várias pessoas da universidade aqui, eu entre 

eles. Eu ainda tive, não sei porque, esquisito, não é? A minha aposentadoria foi muito boa, 

foi uma experiência excelente para mim porque em primeiro lugar, eu aposentado com todo 

salário, salário completo, eu tinha muitos anos já, poderia me aposentar. De modo que a 

aposentadoria apenas me causou, a dificuldade que tinha era um lugar onde trabalhar, mas 

não um lugar onde ganhar dinheiro porque lá eu continuei ganhando. De modo que eu pude 

então, como eu fiz, passei uns anos no Peru, na Venezuela, tive algum tempo na Suíça, na 

Organização Mundial de Saúde ganhando ordenado daqui, ganhando ordenado fora em 

dólar. De modo que era uma posição muito boa para mim e, além disso, eu adquiri a 

experiência de trabalhar no Peru, na Venezuela como trabalhei, fazendo serviços nessas 

mesmas doenças que eu trabalhava, mas foi muito bom, tanto que eu ainda não... 

 

NB – O senhor voltou para o Brasil quando? 

 

AM – Ah, voltei, foi engraçado. 

 

NB – O senhor foi um tempo e voltou. 

 

AM – Não, foi engraçado porque os pesquisadores de Manguinhos que foram aposentados, 

eles não só perderam grande parte do salário que tinham como também, muitos deles 

tiveram que ir para fora e depois não podiam voltar, por exemplo, o Haity, que eu encontrei 

na Venezuela quando eu fui para lá, ele já estava lá a alguns anos antes. O Haity ficou 

impossibilitado de vir ao Brasil. Assim que ele saiu e foi, ele não foi levado a muque para a 

Venezuela, mas arranjou um contato lá, ele trabalhou muito na Venezuela, ele ficou lá, mas 

não pode voltar para o Brasil. Ele ia para os países da América Central, mas o Brasil ele 

não pode vir, ao passo que eu não, eu fui para o Peru, para a Venezuela, para a Suíça, tudo 

isso. E ia e voltava para o Brasil sem o menor, nada. Tirava passaporte aí, não sei porque, 

de modo que para mim foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito, tão satisfeito porque não 

só financeiramente como cientificamente também foi muito bom. 

 

NB – O senhor se aposentou na universidade em setenta e pouca coisa, no final dos anos 

70? 

 



                                                                                                         
 

AM – 69. 

 

NB – Sim, mas o senhor, ah, o senhor não foi reintegrado? 

 

AM – Não. 

 

NB – O senhor está dizendo que não quis. 

 

AM – Não, não interessava, para que? 

 

NB – Quando veio a anistia o senhor foi anistiado? Em 79. 

 

AM – Sim, é, anistiado sim porque fazia parte de toda... 

 

NB – É, porque muita gente entrou e voltou depois disso. 

 

AM – É, muita gente voltou, mas eu não quis. Eu já estava aqui. Eu trabalhei uns anos no 

Peru e na Venezuela. 

 

NB – E aí o senhor ficou nesse período fazendo algum trabalho no René Rachou? O senhor 

voltou ao René Rachou? 

 

AM – Ah, sim, voltei a trabalhar aqui, não tive a menor dificuldade. Eu me dava muito bem 

com o pessoal todo aqui do René Rachou e lá da Faculdade de Medicina, continuei a 

trabalhar, não teve dificuldade nenhuma. Porque no início quando qualquer daqueles que 

foram aposentados eles eram proibidos, você sabe disso, não é? De trabalhar em qualquer 

instituição, não era só na universidade, não era só em Manguinhos, em qualquer serviço, 

nós ficamos no ar. Como eu tinha um salário mantido, para mim não causou nenhuma 

dificuldade. E tinha convites para trabalhar fora, primeiro para Organização Mundial de 

Saúde, em Genebra, onde tive algum tempo, depois no Peru, porque eu fui duas ou três 

vezes lá, passei um período grande, depois fui para a Venezuela, fiquei também, fui várias 

vezes e morava lá na Venezuela durante esse período. Para o Peru, a minha mulher não foi, 

mas para a Venezuela ela foi. Eu fui primeiro sozinho, depois ela foi, eu vim aqui, voltei 

com ela e estávamos lá, muito bem, quando... 

 

Fita 5 - lado B 

 

JB – O senhor trabalhou em institutos de pesquisa? 

 

AM – Onde? 

 

JB – Na Venezuela e no Peru? 

 

AM – No Peru sim, na Venezuela também. Trabalhei primeiro, não, sobretudo na 

universidade, eu trabalhei em primeiro lugar, eu trabalhei em Lima e eu trabalhei numa 

universidade, do Peru sempre, agora, na Venezuela eu trabalhei em princípio em Caracas, 



                                                                                                         
 

depois fui para uma universidade no interior, a Universidade Central e a Universidade 

Centro Ocidental do Peru. 

 

NB – Da Venezuela? 

 

AM – Da Venezuela. 

 

JB – Trabalhava nos laboratórios? 

 

AM – Nos laboratórios e, sobretudo, trabalho de campo, fiz mais trabalho de campo. Da 

minha estadia na Venezuela, Peru, sobretudo, publiquei vários trabalhos sobre 

transmissores de leishmaniose. Eu fui para a Venezuela por conta da Organização Pan-

Americana de Saúde, que era quem pagava e pagava em dólar, em ouro portanto. Eu 

trabalhava na universidade. No Peru a estadia minha foi bastante bom, pude trabalhar, 

publicar trabalhos. Na Venezuela não sei, foi sempre pior. 

 

JB – A gente falou muito em doença de Chagas, falou em sobre esquistossomose e a 

leishmaniose, como é que é a trajetória dos estudos dessa doença? 

 

AM – Bom, a leishmaniose, ela se apresenta de duas formas, a forma cutânea da pele e a 

forma visceral é, sobretudo no baço, o baço é parasitado pela Leishmânia donovani da 

leishmaniose visceral porque aquilo às vezes era por isso, aumento do baço, muito grande, 

houve aumento do fígado e emagrecimento rápido e a doença é fatal. Se não for tratada a 

tempo ela é fatal, se for tratada, cura, também há maior problema. A leishmaniose 

tegumentar é conhecida no Brasil há muito tempo. Tanto que quem descobriu o tratamento 

para a leishmaniose tegumentar foi um pesquisador, pesquisador de Manguinhos, foi um 

jovem que era do Pará. 

 

JB – Gaspar Viana. 

 

AM – Gaspar Viana. Ele veio, ele morreu muito moço, com 29 anos, um negócio assim, eu 

não me lembro bem. Eu sei que ele é quem descobriu o tratamento da leishmaniose, o 

tártaro hermético era o único tratamento que havia na ocasião. Foi usado durante muito 

tempo. Hoje não é mais. O Tártaro hermético é um medicamento perigoso, tem muito 

tóxico, às vezes mata o doente. Então, mas quem descobriu foi o Gaspar Viana, de modo 

que até naquela época não havia tratamento. 

 

JB – Até quando se usou o Tártaro hermético? 

 

AM – Até que apareceu esse medicamento (inaudível) eu tinha uma coisa muito continuada 

e mudando muito, eu não, mas o tártaro hermético sempre foi usado até que apareceram 

esses medicamentos que não são tártaro hermético, os outros, embora alguns sejam, alguns 

preparados de antimônio, o tártaro hermético é um preparado de antimônio tri-valente, ao 

passo que surgiu um medicamento de era antimônio pentavalente. Quer dizer, foi uma 

construção química diferente. E esses pentavalentes são muito menos fortes. Basta dizer 

que ao mesmo tempo foi usado esse medicamento para leishmaniose, sobretudo para 



                                                                                                         
 

leishmânia tegumentar, até que apareceu esse (inaudível) medicamentos visavam sobretudo 

o combate à esquistossomose porque não existia para leishmaniose, não existia tratamento 

específico, mas então foi usado para o tratamento da doença de Chagas e, doença de 

Chagas não, esquistossomose e aí surgiram depois medicamentos de antimônio 

pentavalente e depois esses medicamentos que não são derivados de antimônio. 

 

JB – Em Bambuí se estudava leishmânia? 

 

AM – Não, eu acho que em Bambuí não havia, eu nunca tive notícia de que estudavam 

leishmaniose. 

 

JB – E aqui no René Rachou? 

 

AM – Aí atualmente estuda, o Zigman Brener estuda mais doença de Chagas, mas sob 

alguns aspectos, de pesquisa de ponta e tal, que eu não entendo nada disso e não quero 

saber, já está muito tarde para começar. Eu trabalhei na doença de Chagas clássica, 

transmissores, epidemiologia etc. Eles estudam, sobretudo, o protozoário causador da 

doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, estudam também os aspectos que não tem 

interesse absolutamente, somente científico, pelo menos para mim, detalhes sobre biologia 

do coisa, química, a bioquímica, de modo que não, e eu realmente o seguinte: eu não leio 

porque eu não entendo, esses trabalhos novos, pesquisa de ponta eu estou fora dela. De 

modo que, mas o Gaspar Viana descobriu então, a grande coisa do Gaspar Viana foi o 

seguinte: em primeiro lugar ele descreveu a leishmânia que é causadora da leishmaniose, 

são duas espécies, hoje são várias espécies, mas fundamentalmente duas: uma causadora da 

doença cutânea, que é a leishmaniose tegumentar e outra que é causadora da leishmaniose 

visceral, que ataca o baço, fígado, que dá um envelhecimento, um emagrecimento muito 

grande, rápido mas que é facilmente curável com inclusive com tártaro hemético, o 

derivado de antimônio. Mas então aqui no Brasil a leishmaniose tegumentar era conhecida 

há muitos anos atrás, quase que do princípio do século, um pouquinho depois, mas a 

leishmânia visceral, que é frequente em certas regiões da África, na Ásia, e não havia no 

Brasil até que se descobriu durante algum tempo... Aliás, a descoberta da leishmaniose 

visceral no Brasil é interessante, fazia-se no Brasil uma pesquisa que chamava de punção 

hepática. Era uma cánula que se introduzia no fígado e tirava um pequeno folheamento do 

fígado, que era então examinado, montado e examinado em cortes. E o trabalho de 

Manguinhos foi descoberto que em exames que iam sendo feitos visando o diagnóstico da 

febre amarela, que era essa viscerotomia, como chamava, revelaram a presença de 

leishmânia, que não se conhecia no Brasil isso, essa leishmaniose visceral, foi esse trabalho 

então que deu origem. Agora aqui se estudam as duas formas, tanto a visceral quanto a 

tegumentar. A visceral existe em foco mais ou menos isolados, não sabe bem a coisa como 

é. Mas existe em Minas Gerais e eu vi, aí nós começamos a trabalhar no Instituto Ezequiel 

Dias, no Centro de Pesquisa René Rachou sobre leishmaniose visceral, aí na região do Rio 

Doce. E tem outros focos de leishmaniose visceral aqui em Minas, mas é muito frequente 

no nordeste, na Amazônia. De modo que aqui existem as duas formas, a tegumentar e a 

visceral. A tegumentar dá deformações tremendas, você já viu fotografias, destrói o nariz, 

destrói, coisa terrível. Mas de um modo geral não mata, ela mata principalmente por 

infecções secundárias, dessas lesões, por bactérias e tal. Mas esse tratamento foi descoberto 



                                                                                                         
 

pelo Gaspar Viana e, atualmente, com outro medicamento que é usado também na 

esquistossomose. Interessante que são dos dois que não têm relação nenhuma com a outra, 

são tratadas pelo mesmo medicamento, é, pelo mesmo medicamento. 

 

JB – Existe alguma profilaxia para leishmaniose? 

 

AM – Bom, atualmente é praticamente impossível a não ser que se faça duas coisas, a 

primeira seria combater o flebótomo, que é o transmissor da leishmaniose, tanto tegumentar 

como visceral. Mas o flebótomo é um inseto muito pequenino. Aliás, me especializei no 

estudo dos flebótomos, tenho muitos trabalhos publicados sobre isso, mas era o bicho que 

era principalmente silvestre e a leishmaniose tegumentar chamou mais a atenção das 

autoridades de saúde pública no Brasil pelo seguinte: do estado de São Paulo, a parte oeste 

do estado de São Paulo era praticamente, eu tinha um mapa aqui que dizia assim “zona 

pouco conhecida”. Quando surgiram os casos lá nessa região oeste, que era uma mata, uma 

mata tremenda, uma mata formidável, talvez mais bonita que a da Amazônia. E começaram 

a estudar essa leishmaniose tegumentar. O Samuel Pessoa fez um trabalho, publicaram um 

livro, um livro dessa grossura assim, ele e um colaborador dele. Ele chamou a atenção 

muito para leishmaniose tegumentar. Mas a profilaxia da leishmaniose tegumentar é muito 

difícil. 

 

NB – Por isso, não é? 

 

AM – É. Ele, a leishmaniose tegumentar era adquirida sobretudo na mata. Por exemplo, o 

indivíduo que atravessa uma mata, durante o dia o flebótonomo não ataca. À noite é o 

tempo em que o flebótomo ataca o homem, dentro da habitação ou fora. As habitações que 

são muito próximas da mata o flebótomo pode vir se alimentar na casa, ai, ela é adquirida 

principalmente na mata, no interior da mata, tanto que a leishmaniose chamava 

leishmaniose florestal americana. O Brasil também... 

 

NB – Ele não é um inseto, o flebótomo não anda nas copas, ele anda embaixo? 

 

AM – Não, é uma espécie de... 

 

NB – Na copa? 

 

AM – Alguns se alimentam de mamíferos que, na copa das árvores, outros que vivem mais 

embaixo. Nós estudamos aqui as espécies de flebótomos que existem, as espécies que 

podem vir do exterior ou não. Mas a dificuldade da profilaxia é enorme. Você está 

combatendo um bicho que mora na mata. De modo que o que se pode fazer? Bom, fazer o 

que foi feito em São Paulo, que a zona oeste de São Paulo hoje não tem mais mata. 

 

NB – Há muitos anos... 

 

AM – É. Na ocasião em que a leishmaniose tegumentar foi adquirida em São Paulo, foi 

estudada muito em São Paulo, sobretudo pelo grupo do professor Samuel Pessôa, acontecia 

o seguinte: o indivíduo estava construindo a ferrovia, estrada de ferro que ia para o oeste. 



                                                                                                         
 

 

JB – Noroeste do Brasil. 

 

AM – Noroeste do Brasil, é. E os doentes que apanhavam, os trabalhadores da estrada de 

ferro que faziam a derrubada das matas, a princípio para a penetração da rodovia Noroeste 

do Brasil, depois para colonização, isso tudo. Esses indivíduos que apanhavam a 

leishmaniose iam para a cidade de Bauru, que é exatamente na zona oeste de São Paulo. De 

modo que a doença é chamada de úlcera de Bauru. Mas hoje isso tem muito no nordeste, 

tem em Minas Gerais, é uma doença muito espalhada, mas então é produzida flebótomo 

silvestre, de modo que é muito difícil o combate. Já com a leishmaniose visceral, que é 

causada por uma leishmânia muito parecida com a outra, uma é a Leishmânia brasiliense, 

essa é a Leishmânia donovani, a brasiliense causa leishmaniose tegumentar, a donovani 

causa a leishmaniose visceral. Morfologicamente elas são muito parecidas mas causam 

doenças diferentes. Eu até algum tempo andei com dúvida se não seria a mesma doença que 

se apresentava sob formas diversas. Isso não foi bem verificado. O fato é o seguinte: é que 

em Minas não havia leishmaniose visceral. Depois começaram a aparecer casos de 

leishmaniose visceral na zona do Rio Doce. E aí é que nós começamos a trabalhar. Agora, a 

leishmaniose visceral tem uma coisa interessante, é o seguinte: enquanto que a 

leishmaniose tegumentar é uma doença de animais silvestres, se encontra em animais 

silvestres e leishmaniose visceral é uma doença de campo. É também de animais silvestres, 

mas o Deane, por exemplo, estudou a leishmaniose visceral no Ceará, em raposas, que eles 

chamavam de raposas, um animal silvestre que não é propriamente a raposa européia, mas 

eles chamavam no Brasil de raposa. Bem, mas então é o cão que tem. E do cão pode ser 

transmitida ao homem, do homem ao cão, do cão ao cão, de homem do homem. Mas fica 

nessa coisa, homem e cão. Bem, mas então ela é adquirida, sobretudo dentro de casa, são os 

flebótomos, flebótomos que são chamados (inaudível) que nós estudamos muito aqui, é 

muito frequente aqui, tem em grande quantidade lá em Gruta da Lapinha, que é um ponto 

turístico dessa região, uma gruta muito bonita e tal, que tinha muitos flebótomos. De modo 

que então enquanto que a leishmaniose visceral é transmitida num flebótonomo não dentro 

de casa. Só excepcionalmente dentro de casa mas sobretudo na mata. A leishmaniose 

tegumentar é uma doença de animais silvestres que é transmitida na mata por um flebótomo 

silvestre também. Ao passo que a leishmaniose visceral é uma doença que pode dar em 

animais silvestres mas principalmente no cão e se adquire dentro de casa. De modo que a 

profilaxia do Calazar é mais simples do que a outra. Consiste no seguinte: em primeiro 

lugar destruir, matar os animais que servem de reservatório, que são os cães, não só; os cães 

podem ter tanto a leishmaniose tegumentar como a visceral, mas a visceral é típica do cão. 

O Deane é que estudou muito isso no Ceará e fez um trabalho de tese dele, muito bom 

sobre a leishmânia visceral, estudando exatamente esse aspecto, transmissão no domicilio, 

o reservatório, que é o cão. De modo que aí a profilaxia é um pouco mais fácil. Se é uma 

doença que é adquirida dentro do domicílio ela pode ser combatida com inseticida, 

flebótomo que invade o domicílio, que aí transmite a doença. Mas a inseticida mata o 

flebótomo, que é muito sensível ao inseticida, de modo que não há mais a transmissão 

dentro do domicílio, mas o flebótomo não existe só dentro do domicílio, existem muitos 

também fora. Esse flebótomo que transmite a leishmaniose visceral, Calazar, que é o 

flebótomo (inaudível) ele vive, sobretudo, no domicílio, mas também em peri-domicílio 

domicílio. Mas a aplicação de inseticida no domicílio já ajuda muito a profilaxia. Em 



                                                                                                         
 

segundo lugar, a transmissão do cão. Nessas zonas em que existe a leishmaniose visceral a 

gente encontra frequentemente o cão infectado. Às vezes só o cão, o homem ainda não tem 

a doença, mas então o que se faz é a destruição do cão, os cães que apareçam com a doença 

ou sem a doença são mortos, o que é uma coisa difícil porque o cão, que para nós aqui é 

apenas uma coisa por prazer, o cão no interior é muito importante porque auxilia muito o 

homem e sempre acompanhando o homem, você conhece aquela história desses trabalhos 

do, como é que ele chama? Sobre aquela migração dos camponeses do interior dos estados 

do nordeste, eles vão muito para a cidade para fazer aquele intercâmbio e sempre vê que vai 

a família com o cão, aquela história até, como é que chamava aquele cão do... 

 

JB – É de Vidas Secas? 

 

AM – Vidas Secas. 

 

JB – Graciliano Ramos. 

 

AM – Como é que chamava aquele cachorro? 

 

JB – Era... 

 

AM – Porque o cachorro, até na cruza o cachorro estava comido pelo, não é não? Não é em 

Vidas Secas? Eles não tinham comida nem para o cachorro, mas é interessante, o cachorro 

fica magro, as unhas crescem. 

 

NB – Quando está doente? 

 

AM – É, de modo que a gente já conhece, com a unha grande, magro, com umas manchas 

na pele, umas zonas de depilação, características do cão com Calazar.   

 

NB – Ah é? Que ele perde pedaços de pêlo? 

 

AM – É, pedaços. 

 

JB – Tem muito cachorro. 

 

NB – É, a gente viu no Rio, eu já vi, no Rio a gente vê isso. 

 

AM – No Rio tem Calazar, tem no antigo distrito federal, tem lá. Lá existe tanto a forma 

visceral como tegumentar. Como aqui em Minas existe a zona tegumentar e outra visceral. 

 

NB – Pelas favelas, não sei. 

 

JB – O senhor acha que, o senhor comentou na sua entrevista com o Simon, que em relação 

à doença de Chagas tinha se feito muito pouca pesquisa em relação à terapêutica. Isso é 

uma coisa característica de todas as doenças parasitárias? 

 



                                                                                                         
 

AM – Bom, é e não é, isso é característico sobretudo das doenças que rendem, que rendem 

dinheiro para os fabricantes de remédios. Como a doença de Chagas é uma doença que não 

interessa aos fabricantes de remédio porque, como eu já disse anteriormente, é uma doença 

que dá em pessoas sem importância, que vivem em zonas sem importância. Então aquilo, 

uma pesquisa sobre doença de Chagas poderia descobrir um remédio que fosse eficiente 

para a doença de Chagas, mas não seria uma fonte de renda para essas grandes fábricas de 

medicamentos, por isso é que eu acho, ultimamente tem sido feito alguma pesquisa sobre 

esse assunto e já se usam alguns medicamentos mas não se sei porque eu nunca trabalhei 

em tratamento de doença de Chagas, mas é uma opinião, por exemplo, do Zigman Brener, 

aqui do Centro de Pesquisa, ele tem estudado bastante isso e a opinião dele é a seguinte: 

esses medicamentos que surgem atualmente sobre a doença de Chagas podem curar a 

doença de Chagas na fase aguda. Se o indivíduo é tratado na fase aguda, muito 

precocemente, logo depois da fase aguda pode curar-se, mas na fase crônica não. 

 

JB – Por que é que o investimento em pesquisa terapêutica só é feito pelas multinacionais? 

 

AM – Não, porque não dá lucro. Uma doença que atingia a população, que atinge algumas 

pessoas, como eu disse, sem importância que vivem em zonas sem importância, que vivem 

em cafuas, não tem importância, ele não vão comprar medicamento, não pode fazer 

pesquisa. Fazer pesquisa sobre medicamento do coração, das coisas assim. Ultimamente 

têm sido feitas algumas, apareceram os remédios novos, por exemplo, quando eu apanhei a 

doença de Chagas usava-se um medicamento que depois se verificou que não tinha ação 

nenhuma. Eu tomei esse medicamento, não adiantou nada, continuei com doença de Chagas 

eu tenho até hoje. 

 

NB – Qual medicamento?  

 

AM – Ah, não sei, esse que foi usado na (inaudível) já não é usado mais, hoje são usados 

outros medicamentos que são mais eficientes, mas não curam a doença, na fase crônica não. 

De modo que esse é o problema, não interessa. Aids, por exemplo, é uma doença nova, 

evidentemente, deve ser nova, não sei, ninguém sabe, mas se for, descobrirem o tratamento 

da Aids vai haver uma revolução porque a doença passará a ser tratada e não evitada. É 

como aconteceu com umas doenças, por exemplo, eu tive aí, doenças em que o tratamento é 

muito eficiente, de modo que profilaxia não tem muita importância, porque, face ao 

tratamento de doentes, que se curam, aí é uma fonte de renda boa para as multinacionais. É 

uma coisa muito complexa, isso tudo. A doença de Chagas nunca interessou, ultimamente é 

que tem interessado. Hoje a doença de Chagas já é um problema que pende, não sei se 

vocês sabem disso, é uma doença que tende a ter a sua transmissão muito diferente. Porque 

a doença de Chagas é transmitida atualmente por barbeiro. O barbeiro vive na cafua, pica o 

homem, logo que acaba de picar ou mesmo durante a picada, que ele ingere o sangue ele 

defeca e as fezes ficam na superfície da pele, as fezes do barbeiro ficam na superfície da 

pele do homem, próximas ao local da picada. Quando o barbeiro vai embora, o homem 

coçando-se tem a tendência de levar as fezes para o ponto de picada do barbeiro. Aí o 

Trypanosoma que existe no barbeiro, existe nas fezes do barbeiro, penetra no organismo do 

homem, pega a circulação, espalha-se pelo organismo, aí é que se instala a doença de 

Chagas, quer dizer, a forma primitiva de transmissão da doença de Chagas é 



                                                                                                         
 

exclusivamente o barbeiro, muito raramente pela transmissão congênita, quer dizer, um 

menino que nasce numa mulher com Chagas pode ter a doença de Chagas, tem e está 

provado isso, mas não tem essa importância grande, hoje o que tem importância 

fundamental é transfusão de sangue, hoje a doença de Chagas é uma doença que é uma 

doença da roça, do interior, hoje é uma doença principalmente das cidades grandes. 

 

JB – É mesmo? 

 

AM – É. 

 

JB – Eu não sabia disso. 

 

AM – A tendência é essa, com o desaparecimento do barbeiro, quer dizer, o 

desaparecimento da cafua, elevação do nível de vida das populações do interior, a cafua não 

é mais, você sabe o que é uma cafua, não é? 

 

JB – Sei, pau a pique, não é? 

 

AM – Pau a pique. Eles fazem aquele trançado de pau e enchem com barro, tanto que em 

alguns lugares é chamado doença, a cafua é chamada de sopapo, quer dizer, para o sujeito 

tirar assim o barro. O barro seca, forma aquelas fendas e o barbeiro vive ali. Mas hoje não é 

assim, a cafua não é fácil, mas é possível ser extinguida. Bom, em relação ao nível de vida 

a tendência é usar casa de tijolo. 

 

JB – O Dneru. 

 

NB – Departamento Nacional de Endemias Rurais. 

 

JB – Vocês, a profilaxia da doença de Chagas era feita como? 

 

AM – A profilaxia é feita com inseticida nas cafuas. De modo que isso elimina a 

transmissão da doença pelo barbeiro porque o barbeiro morre, combatido. Mesmo que seja 

na cafua, aplicando DDT ou BHC na cafua ou outro qualquer inseticida mata o barbeiro, 

então, não há transmissão. Agora, o barbeiro vive, sobretudo e era antigamente, por 

exemplo, antes da colonização do Brasil, a descoberta do Brasil, era a cafua existia... A 

cafua foi um presente que eu acho que os portugueses deram ao Brasil porque não havia 

cafua, o índio não tem cafua, você sabe que o índio tem umas casas de folha de palmeira, 

tanto a parede como o teto, nunca se encontrou doença de Chagas no índio. Nós fizemos, 

começamos uma pesquisa aqui, mas já foi provado, nunca s encontrou doença de Chagas 

em índio porque a casa do índio não é favorável à manutenção do barbeiro, então não tem. 

Mas a cafua não, você pode combater então, como eu lhe disse, a cafua, o barbeiro com... 

 

NB – Inseticida. 

 

AM – Inseticida nas cafuas, mas o barbeiro é primitivamente e ainda continua a ser em 

outros lugares, um bicho silvestre. Porque a coisa do barbeiro, aliás, eu tenho um trabalho 



                                                                                                         
 

sobre isso que depois o Deane me disse que era o primeiro trabalho que tinha feito, 

acontece o seguinte: com a colonização instalou-se a cafua. A cafua que era a fixação do 

homem da roça, do lavrador. 

 

JB – Não é só colonização portuguesa porque na Argentina tem. 

 

AM – Bom, tem e provavelmente é anterior, mas lá, a Argentina tem cafua mas não é tanto 

assim. Eu acho que a doença de Chagas é muito mais importante no Brasil do que na 

Argentina. Bom, então o barbeiro existe dentro de casa, o barbeiro é silvestre, tanto que nas 

habitações de índio não se encontra barbeiro. Mas por que é que ele invadiu domicílio? 

Porque ao mesmo tempo em que foi feito o cultivo da terra foram mortos animais silvestres, 

foram derrubadas as matas e o animal silvestre desapareceu, o barbeiro silvestre. Mas 

desapareceu na habitação porque não havia, o barbeiro silvestre encontrou na habitação, na 

cafua o lugar ideal, ele tem a proteção da cafua, ele vive na parede da cafua e tem o 

alimento, tanto que quando você entra numa cafua a gente sempre procura o barbeiro 

principalmente junto da cama. Não sei se você já entrou em cafua, já viu alguma? 

 

NB – Não.  

 

AM – Eles encostam a cama na parede, então o barbeiro vive ali, à noite ele sai, se 

alimenta, volta, pousa na parede. De modo que a profilaxia da doença de Chagas que é feita 

assim é eficiente, diminui muito a transmissão em populações rurais, mas na cidade surgiu 

o problema da transfusão de sangue. A transfusão de sangue é um método muito importante 

de transmissão da doença de Chagas por indivíduo chagásico durante toda vida 

possivelmente durante anos e anos, até morrer o Trypanosoma fica no indivíduo, embora 

possa até não causar muito sintoma. O primeiro caso que nós vimos de doença de Chagas 

em Bambuí foi de uma menina, Berenice, que foi o primeiro caso que nós descrevemos. E 

essa Berenice, ela acabou morrendo aqui em Belo Horizonte há poucos anos atrás, ela era 

exatamente da minha idade. Ela morreu com doença, mas não morreu com doença de 

Chagas. Ela saiu de Bambuí para aqui e (inaudível). O indivíduo que apanhou doença de 

Chagas quando moço, possivelmente, até morrer ele tem o Trypanosoma, embora não 

apareça o sintoma porque a multiplicação do Trypanosoma no sangue é limitada, o 

mecanismo de imunidade, o Trypanosoma só, menos frequente mas vive nos tecidos. De 

modo que quando o barbeiro suga ele se infecta, suga o sangue, embora o número de 

Trypanosoma embora seja pequeno no sangue, na fase crônica da doença, mas o que 

acontece é isso, como o barbeiro está sempre se alimentando do homem, acaba se 

infectando. De modo que nessas casas que têm barbeiros, que tem doente com Chagas, 

encontra-se geralmente os barbeiros infectados, que apanham a doença ou no homem ou no 

cão porque o cão também tem doença de Chagas, naturalmente infectados com doença de 

Chagas. 

 

JB – Doutor Amilcar, eles estão desenvolvendo agora uma vacina contra a malária, não é? 

 

AM – É. 

 



                                                                                                         
 

JB – Isso abre possibilidade de se desenvolverem vacinas contra outras doenças parasitárias 

também? 

 

AM – Bem, o professor Wilson Mayrink, que trabalha na Faculdade de Medicina, ele age 

ali, quando me aposentei, quando saí, ele me substituiu. Ele tem um grupo lá hoje que 

trabalhou comigo no início e alguns, mas a maior parte era de pessoas que trabalham depois 

que eu saí de lá. Mas o que acontece é o seguinte: O Wilson Mayrink estava estudando uma 

vacina contra leishmaniose. Leishmaniose é uma doença, embora os sintomas não sejam 

idênticos aos de Chagas, mas é uma doença que tem muita semelhança com a doença de 

Chagas. É transmitido por uma leishmânia que é próxima do Trypanosoma, Trypanosoma é 

uma forma mais evoluída da leishmânia. O Calazar, a leishmaniose, tanto o calazar como a 

doença cutânea, a leishmaniose tegumentar, ela, ela se encontra no sangue. Na doença de 

Chagas situada também no coração, fígado, vísceras, no aparelho digestivo. E o Calazar 

não, o Calazar encontra-se no baço, no organismo de um modo geral ou localizado na pele, 

leishmaniose tegumentar. Hoje o tratamento da leishmaniose é muito eficiente, como eu 

disse, ele foi descoberto por Gaspar Viana. Mas o medicamento que o Gaspar Viana 

descobriu, que era eficiente na leishmaniose, que era o tártaro hermético, hoje já está 

abandonado porque existem porque medicamentos mais eficientes e menos tóxicos do que 

o tártaro hermético.  

 

Fita 6 – Lado A 

 

AM - O professor Marinho estava trabalhando na vacina para leishmaniose, que é feita em 

culturas do agente etiológico da leishmaniose, a leishmânia tegumentar ou leishmânia 

brasiliense ou outra espécie. Quem começou a trabalhar com a vacina para leishmaniose foi 

Samuel Pessoa, em São Paulo. Iniciou, mas não conseguiu. Ele notou que a vacina tinha um 

certo efeito, mas não era satisfatório. O Marinho então retomou esse trabalho muitos anos 

depois do Samuel Pessoa. Trabalha com a vacina também. A vacina é uma cultura da 

leishmânia tirada do animal ou do homem doente. Ela é colocada em meio de cultura e se 

desenvolve. Desse meio de cultura é feita a vacina.  

 

JB – Mas passa pela inoculação de animais também, é o mesmo sistema? 

 

AM – Não, a vacina é feita, sobretudo, com cultura. Quer dizer, você pode conservar a 

leishmânia em animais, mas a vacina é feita em meio de cultura. É muito mais simples 

fazer uma cultura num tubo de ensaio do que num animal. É mais barato, dá uma 

quantidade muito maior de germes. A primeira coisa que se faz é tirar a leishmânia e 

inoculá-la meio de cultura. As leishmânias que são guardadas há muito tempo não passam 

pelo meio de cultura. Mas o Marinho estava trabalhando com essa vacina. Ele tinha 

trabalhado vacinando, sobretudo, na Amazônia. Na Amazônia, por exemplo, em Manaus - 

onde a gente trabalhou e trabalha ainda - têm aqueles conscritos, os jovens que vão para o 

serviço militar e fazem o treinamento na selva durante algum tempo. Acontece que uma 

porcentagem muito grande de indivíduos que vão fazer esse treinamento na selva adquire a 

leishmaniose tegumentar. Não se pode dizer que seja 100%, mas uma porcentagem de 70% 

ou mais. Ele pegava os sorteados. O pessoal que vai para o exército, quando entra para o 

exército, são geralmente indivíduos que procedem de cidades, não tem leishmaniose porque 



                                                                                                         
 

os sujeitos são examinados com cuidado. Eles não são portadores de leishmaniose, são 

vacinados com essa vacina, que é apenas uma suspensão da leishmânia cultivada em meio 

de cultura. Passa aquilo, amassa a leishmânia por meios mecânicos ou físicos ou químicos e 

inocula-se, faz-se o tratamento com vacina em indivíduos que não têm leishmaniose, eles 

vão para fazer o treinamento na selva, voltam. Então esses indivíduos que foram vacinados, 

que foram para mata, fazer esses treinamentos anti-guerrilha, esse treinamento não, esse 

esquema de guerrilha. O exército brasileiro se cuida, tem muito medo da guerrilha, eles 

fazem treinamento para guerrilha. Uma parte desses indivíduos é vacinada, outra não. E 

comparativamente, quantos adquiriram a leishmaniose entre esses vacinados e esses não 

vacinados. E aí se verifica se a vacina é eficiente ou não. 

 

JB – (inaudível) 

 

AM – Parcialmente. É uma pesquisa muito complicada para nós aqui, sempre tem que ir lá 

para Manaus. É uma complicação, os regimes militares são um pouco complicados. Eles 

têm contribuído com muita boa vontade, mas não tem aquela rotina que não sai. De modo 

que às vezes atrapalha o tratamento. Uma coisa que tem atrapalhado o tratamento é que 

para se verificar a eficiência da vacina contra leishmaniose tem que ser feita com indivíduo 

vacinado contra leishmaniose, mas eles fazem em geral vacinação contra febre amarela, 

contra isso. Isso interfere, evidente. De modo que ainda não se chegou a uma conclusão se 

realmente a vacina é economicamente interessante para vacinar as populações que vivem 

em contato com os flebótomos, se ela realmente imuniza ou não. Que ela é eficiente em 

alguns casos, é, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho seguido esse trabalho, mas há uns três 

ou quatro anos que ele vive nisso, ainda não chegou a uma conclusão definitiva. De modo 

que é possível vacinar, mas não sendo possível vacinação contra a leishmaniose, o que tem 

que ser feito é, no caso de leishmaniose tegumentar, a desinsetização do domicílio e o 

combate dos animais silvestres, com a derrubada das matas. Em São Paulo, por exemplo, já 

disse isso e repito, a zona do noroeste de São Paulo que era coberta por matas, todo o oeste 

é coberto por matas, indo até o estado do Paraná. Ou a derrubada das matas, que é uma 

coisa que não se pode pensar em derrubar todas as matas. De modo que, no estado de São 

Paulo, praticamente desapareceu a leishmaniose. Existem casos esparsos, mas não aquele... 

Ou então leishmaniose tegumentar com a morte dos cães infectados e a aplicação do 

inseticida no domicílio. Mas é uma coisa precária, a doença é muito espalhada... A 

leishmânia tegumentar existe praticamente em toda parte, há casos, inclusive aqui das 

proximidades de Belo Horizonte, uma quantidade apreciável, não sei se em geral existe. 

 

NB – Eu gostaria de encerrar a entrevista, Doutor Amilcar, até fazendo um convite ao 

senhor. Quando o senhor for ao Rio, nos procurar lá na casa de Oswaldo Cruz para a gente 

até poder... 

 

AM – A casa Oswaldo Cruz é o Pavilhão Mourisco?  

 

NB – É o Pavilhão da Peste, é do relógio. O do relógio. Pavilhão da Peste. 

 

AM – Ah, não é aquele estilo Mourisco não? 

 



                                                                                                         
 

NB – A gente está lá no Castelo. 

 

AM – Lá chamam de Castelo. 

 

NB – É, chamam de Castelo. 

 

AM – Lá não tinha esse nome, isso é novo. 

 

NB – É. 

 

AM – Antigamente no Castelo funcionava a administração do Instituto, a biblioteca e 

também em cima havia uns quartos onde o Carlos Chagas morou, o Oswaldo Cruz morou. 

E tudo isso. E tinha a coleção de anatomia patológica. Você viu, está tudo abandonado 

atualmente. 

 

JB – Já existia museu naquela época? 

 

AM – Já, no Castelo, era lá. 

 

JB – Tinha inclusive dois pavimentos, mármore dentro da sala, ainda era assim? 

 

AM – Não, não era. 

 

JB – Tinha um museu, não sei quando é que foi destruído aquele museu, era um museu 

lindíssimo. Era no terceiro pavimento do lado oposto à biblioteca. 

 

AM – É. 

 

JB – E você entrava numa sala e tinha uma estrutura de mármore com uma escadaria onde 

ficava a coleção de anatomia patológica. 

 

AM – Eu não lembro, aquela coleção estava abandonada e continua abandonada... 

 

JB – Continua. É um acervo muito rico. 

 

AM – É, muito rico. Mas a biblioteca, o que está acontecendo com a biblioteca do Instituto 

é uma coisa incrível. 

 

JB – Mas ela está saindo.  

 

AM – Colocaram aquilo no porão, naquele pavilhão de, como é que chama aquilo? 

 

JB – Cavalariça? 

 

AM – Não, controle de doenças. 

 



                                                                                                         
 

JB – INCQS? 

 

AM – Não, é que eles fazem teste de eficiência de medicamentos. 

 

NB – INCQS? 

 

AM – INCQS, que é Instituto... 

 

NB – Instituto Nacional de Controle e Qualidade de Saúde. 

 

AM – É. Controle e Qualidade, exatamente. Vocês sabem que a biblioteca era lá, de vez em 

quando tem uma inundação lá e atinge às vezes as prateleiras. De modo que já foi destruído 

muito. Eu estive lá uma ocasião em que tinha que ser escolhido a zona onde fazer o 

Pavilhão da Biblioteca. Afinal resolveu-se que uma zona que não é sujeita a inundações, 

mas também que não deve ser num lugar muito retirado. E porque a biblioteca do Instituto 

não só serve para o pessoal do Instituto como serve para pessoas estranhas ao Instituto, para 

estudar lá. De modo que então tem que ser um lugar de fácil acesso. Eu tinha pensado em 

fazer o pavilhão da biblioteca próximo dessa casa que foi construída para mim, que seria 

interessante, mas ficava um pouco longe do pavilhão central do Instituto. Como o Instituto 

é muito espalhado, a área toda da antiga fazenda Manguinhos, de modo que se escolheu um 

ponto lá que eu não se recordo bem onde é. E para ser construído de novo. 

 

NB – Mas não foi. 

 

AM – Não, não teve dinheiro. 

 

NB – Nunca foi construído? 

 

AM – Não. 

 

NB – Agora tem de novo um projeto. 

 

AM – Durante muitos anos a biblioteca coube muito bem no Castelo, é no segundo 

pavimento, não é? Segundo ou terceiro? 

 

NB – Terceiro. 

 

AM – Terceiro. É. Agora cresceu muito, então precisava mudar e não havia um lugar 

próprio, levaram para o porão desse controle e qualidade lá ficou, quando havia inundações 

aquilo se enchia de água, era uma tragédia. Não sei quando é que vão construir a biblioteca. 

É uma coisa, a biblioteca de Manguinhos é extremamente importante, era sem dúvida 

nenhuma a maior da América Latina, sobretudo para doenças infecciosas e parasitárias. 

Ultimamente a biblioteca de Manguinhos está em segundo lugar. Eu conheci na Venezuela 

uma biblioteca do Instituto de Pesquisas lá, maior, era maior do que a de Manguinhos, 

estava muito bem conservada, muito bem cuidada. 

 



                                                                                                         
 

JB – A de Manguinhos tem um acervo enorme. 

 

AM – Ah, sim, é, enorme, que não tem essa biblioteca da Venezuela. 

 

JB – Eu acho que todas as publicações médicas importantes, européias estão lá. 

 

NB – E aqui, no Ezequiel Dias... 

 

AM – Nós tivemos uma aqui também uma menor do que a de Manguinhos. Era assim, nós 

assinávamos um número de revistas muito grande, revistas que visavam, sobretudo, os 

trabalhos de doenças parasitárias, infecciosas etc. Essa aqui parou completamente, você via, 

não é? 

 

NB – A gente viu ali. 

 

AM – Nem existe mais assinatura de revista não, não é? 

 

NB – Não, existe. 

 

AM – Existe aqui? 

 

NB – As revistas estão lá, alemãs, espanholas, inglesas, francesas.  

 

AM – Então melhorou porque já recebem revistas? Porque havia... 

 

NB – Não, porque estavam jogadas, abandonadas assim, mas existe lá, está lá. 

 

AM – Mas não recebem, atualmente não recebe. 

 

NB – Ah, talvez não receba. Vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer muito ao senhor. A 

gente está à disposição do senhor lá no Rio e quando o senhor for ao Rio nos procure para a 

gente poder, para a gente fazer, o Jaime está dando a idéia da gente se reunir novamente, 

fazer uma nova entrevista porque a gente esteve tão pouco tempo aqui, podia falar um 

pouco mais. 

 

AM – (inaudível) para outras pessoas. 

 

JB – O senhor podia mandar o currículo 

 

NB – O senhor quer dizer mais alguma coisa? 

 

AM – Não, eu acho que já disse, teria muita coisa para dizer, mas... 

 

 

 

 


