
 
 
 
 
 

Febre amarela 
1896 

Introdução ao estudo de Bonilha de Toledo sobre a urina do doente de febre amarela 
 

Adolpho Lutz 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BENCHIMOL, JL., and SÁ, MR., eds. and orgs. Adolpho Lutz: Febre amarela, malária e 
protozoologia = Yellow fever, malaria and protozoology [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 
2005. 956 p. Adolpho Lutz Obra Completa, v.2, book 1. ISBN: 85-7541-064-4. Available from 
SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



    481 FEBRE AMARELA, MALÁRIA E PROTOZOOLOGIA

1896



482 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 2 — Livro 1

José Martins Bonilha de Toledo (1871-1903).
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Introdução ao estudo de Bonilha de Toledo
sobre a urina do doente de febre amarela *

Correspondendo ao desejo do autor, acompanho este trabalho, feito no Labora-
tório Bacteriológico, de algumas palavras introdutórias. Julgo supérfluo insistir aqui
na necessidade de continuar os estudos sobre a febre amarela. Essa moléstia, para
nós, representa hoje o mais importante de todos os assuntos da patologia
intertropical e a sua etiologia ainda está completamente desconhecida. Se, por
um lado, parece indubitável que a febre amarela é causada por um germe vivo,
capaz de multiplicar-se rapidamente em meios apropriados, por outro, todas as
tentativas de isolá-lo e determiná-lo têm sido baldadas. As pretendidas descober-
tas são numerosas, mas tão pouco resistem à crítica que convém falar nelas o
menos possível.

Nos relatórios do Instituto Bacteriológico procurei indicar as razões que pare-
cem explicar o insucesso dos estudos, continuados há muito tempo, tanto por ou-
tros, como pelo nosso Instituto. Um dos obstáculos maiores é o fato de não conhe-
cer-se um animal sujeito a contrair essa moléstia, o que permitiria seguir os exem-
plos fornecidos pela vacina1 da hidrofobia, nos quais o vírus desconhecido pode
ser manipulado e empregado para a profilaxia e a cura, graças à faculdade com
que se verifica a sua presença pelas inoculações. Como se sabe, não faltam ani-
mais que contraiam a hidrofobia, e a vacina, graças à sua pouca gravidade, pode
ser inoculada no próprio homem.

Essas moléstias, e tantas outras que foram estudadas com atividade febril du-
rante os últimos anos, provam que a solução de todos os problemas etiológicos não
pode ser forçada. Os resultados foram devidos algumas vezes a um acaso feliz, ou

* Introdução de Adolpho Lutz à investigação realizada por um de seus assistentes, dr. José Martins
Bonilha de Toledo, intitulada Contribuição ao estudo da febre amarela. A urina do doente de febre
amarela (São Paulo, Typografia do “Diario Official”, 1896). Nascido em Capivari (SP) em 6.12.1871,
Bonilha de Toledo doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Bruxelas, em 1895, ingressando no
ano seguinte como “médico adjunto” do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo. Com
especialização em química biológica, realizou detalhadas análises químicas e microscópicas da urina
de treze indivíduos vitimados pela febre amarela. Concluiu que a lesão renal era uma constante
naquela doença, diretamente proporcional à gravidade do caso, supondo o autor que se devia a uma
toxina secretada pelo micróbio ainda desconhecido que causava a febre amarela. Bonilha de Toledo
viajou para a Europa entre maio e novembro de 1901 para estudar a cultura de fermentos vínicos pelo
sistema Pasteur. Em 1901 ocupou a cadeira de bacteriologia da Escola Livre de Farmácia de São Paulo,
atual Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Faleceu a 24.4.1903, vítima de febre
amarela. [N.E.]
1 Lutz refere-se certamente à vacínia, doença virótica eruptiva que acomete as vacas de leite, cujo vírus,
desde Edward Jenner (1749-1823), é inoculado no homem visando conferir-lhe imunização contra a
varíola.
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à inspiração de um gênio, abrindo novos caminhos à investigação, mas mais ve-
zes foram alcançados pouco a pouco por contribuição de muitos investigadores.
Os novos métodos de pesquisa, principalmente os indicados por Koch, deram al-
guns resultados imediatos, como nas supurações, na blenorragia e ultimamente na
peste bubônica; mas hoje já estão esgotados e não prometem mais triunfos fáceis,
senão em moléstias raras ou pouco conhecidas.

Mas não é somente às pesquisas bacteriológicas que deve limitar-se o estudo
das moléstias infecciosas. Depois desses esforços febris, convém voltar com cal-
ma à investigação de todos os fatos e dados, que possam esclarecer o processo
patológico.

Por isso recomecei os estudos sobre a anatomia patológica da febre amarela,
obtendo alguns resultados interessantes que publicarei em outra ocasião. Para acom-
panhar durante a vida as alterações renais, julguei achar um meio vantajoso no
estudo dos sedimentos urinários e por isso propus esse assunto de estudo ao autor,
quando ele entrou para o laboratório bacteriológico. Como ele já estava prepara-
do, por estudos anteriores, para os exames químicos da urina, achei muito oportu-
na a sua lembrança, de reunir esses dois estudos num trabalho. O exame químico
da urina de doentes de febre amarela, excetuando a albuminúria, parece ser um
terreno inculto, e podia-se esperar obter alguns esclarecimentos sobre esse proces-
so patológico, cuja virulência parece mais depender de alterações químicas, do
que de lesões mecânicas.

As primeiras observações acham-se reunidas no trabalho que segue e devem
servir de base a estudos ulteriores mais extensos. Elas foram feitas no hospital de
isolamento em condições mais favoráveis do que se costumam encontrar, na clíni-
ca particular, mas assim mesmo ficarão defeituosas em certos pontos, principal-
mente em relação à observação do princípio da moléstia. Posto que incompletas,
não somente provam que a febre amarela segue, nas condições de metabolismo,
as regras estabelecidas pelas outras moléstias infecciosas; mas também fornecem
novas bases para a determinação do prognóstico e talvez também do diagnóstico
retrospectivo nos casos em que faltam as informações necessárias. Permitem tam-
bém determinar melhor a época do restabelecimento completo.

Mas não é somente por causa desses resultados que o presente trabalho me
parece merecer um bom acolhimento da corporação médica; é principalmente
por conter investigações originais, fato raríssimo entre nós, onde para muitos a
ciência só consiste na discussão e reprodução dos trabalhos de outrem.

Julgo, por isso, que pode também prestar bons serviços, como modelo de teses
de doutorandos. Folgaríamos ver muitos seguirem o mesmo caminho, contribuindo
assim a formar uma ciência verdadeiramente nacional e independente.

Dr. Adolpho Lutz

Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo, outubro de 1896
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