
 
 
 
 
 

Febre amarela 
1898 

A febre amarela em São Paulo  
 

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.  



    517 FEBRE AMARELA, MALÁRIA E PROTOZOOLOGIA

A febre amarela neste ano mostrou uma diminuição de intensidade, documen-
tada pelo menor número de entradas no Hospital de Isolamento. Estas foram em
número de 41, das quais uma em dezembro e as outras nos primeiros cinco meses
do ano, predominando os de abril e maio com a freqüência de 14 e 13.

A Estatística Demógrafo-Sanitária, no ano de 1897, registra na cidade de São
Paulo 28 óbitos por febre amarela. Destes, 26 ocorreram nos cinco primeiros meses
do ano, sendo o maior número (11) no mês de abril.

Nos meses de janeiro até maio praticamos diversas autópsias em indivíduos
falecidos de febre amarela, procedentes das seguintes localidades: Rio Claro (3),
Dois Córregos (2), Araraquara (1) e Leme (1). Outros cinco casos, terminados pela
cura, eram provenientes de: Rio Claro (2), Dois Córregos (1), Estação dos Mineiros
(1) e São Paulo (1). Todos eles forneceram materiais para o exame bacteriológico.
Este versou sobre o conteúdo do estômago e do intestino, bile, urina, raspagem do
baço, sangue, líquido do pericárdio etc.

Os resultados foram idênticos aos dos anos anteriores.
O sangue e o suco, obtidos pela raspagem das vísceras, quando não deixavam

os meios de cultura completamente estéreis, forneciam culturas destituídas de
caracteres distintivos, que permitissem a diferenciação dos micróbios já conheci-
dos. Continuamos a verificar a freqüência das infecções secundárias ou antes a
invasão do sangue e dos tecidos pelas bactérias, quer saprófitas, quer dotadas de
certas qualidades patogênicas.

Todavia, convém notar que estes germes geralmente só podem ser verificados
pela cultura, não aparecendo nas preparações microscópicas, nem produzindo
sintomas característicos. Por isso, não me parece justificado atribuir-lhes um papel
importante na gênese dos fenômenos graves, tão freqüentes e característicos. Só
raras vezes (mais freqüentemente nos casos protraídos) os cocos piogênicos mani-
festam a sua presença pela produção de processos supurativos. Os bacilos coliformes
parecem prevalecer sobre os outros nas relações de freqüência. Os caracteres das
culturas variam algum tanto, permitindo a distinção de muitas variedades.

A febre amarela em São Paulo *

Pelo Dr. Adolpho Lutz
Diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo

* Artigo publicado em O Brazil-Medico, Revista Semanal de Medicina e Cirurgia, ano 12, n.47,
15.dez.1898, p.416-8. Versão de parte do “Relatório sobre a administração e os trabalhos do Instituto
Bacteriológico durante o ano de 1897” (p.178-80), relatório inédito datado de março de 1898. Outra
parte deste relatório deu origem ao artigo “A febre typhoide em S. Paulo”, O Brazil-Medico, Revista
Semanal de Medicina e Cirurgia, n.12, p.407-8, 1898. Lutz relataria em detalhes as experiências feitas
em São Carlos do Pinhal (SP) com o soro desenvolvido por Giuseppe Sanarelli no relatório seguinte:
Trabalhos do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo, durante o ano de 1898 (São Paulo,
Escola Tipographica Salesiana, 1898). [N.E.]
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Os cocos piogênicos também são muito freqüentes.
Sobre a mucosa do intestino e nas fezes observou-se grande variedade de bac-

térias, das quais uma parte não se pode identificar com as formas descritas; algu-
mas são patogênicas, não havendo uma base suficiente para considerá-las como
causadoras da moléstia.

Logo no princípio do ano espalhou-se a notícia de que Sanarelli, bacteriologista
conhecido e diretor do Laboratório de Higiene em Montevidéu, tinha chegado a
descobrir a causa da febre amarela, isolando um bacilo, por meio do qual podia
reproduzir a moléstia.

Uma carta selada, contendo a comunicação da descoberta, tinha sido deposi-
tada na Academia de Roma, e Sanarelli prometia expor o resultado dos seus traba-
lhos em Montevidéu, fazendo uma conferência pública. Todavia, essa comunica-
ção foi adiada por duas vezes e, nesse intervalo, o dr. Havelburg, no Rio de Janei-
ro, que também já se tinha ocupado por bastante tempo com a questão da origem
da febre amarela, fez uma conferência sobre este assunto.

Por meio de injeções do conteúdo do estômago de doentes de febre amarela
em coelhos, tinha conseguido isolar um bacilo, que, em vista da ação patogênica,
estava disposto a considerar como causador da moléstia.

Todavia, a descrição do autor pareceu-nos apenas indicar uma das inúmeras
variedades do Bacillus coli communis, que, como verificamos, freqüentemente é
muito virulento para os animais, quando isolado de casos de febre amarela.

Tivemos ocasião de observar um bode, vacinado por muito tempo com grandes
doses de Bacillus coli communis (de duas procedências diversas), sucumbir em
menos de vinte horas, depois da injeção de uma dose muito menor de um bacilo
coli, isolado de um caso de febre amarela.

No fim de maio, o diretor deste Laboratório e o dr. Arthur Mendonça seguiram
para Montevidéu, onde não somente ouviram a conferência de Sanarelli, mas
também verificaram no seu Laboratório grande parte dos fatos por ele expostos.

Tendo já apresentado um relatório especial sobre esta questão, tencionamos
apenas explicar, em poucas palavras, o motivo por que o bacilo, descoberto por
Sanarelli, escapou à minuciosa atenção com que tantos investigadores estudaram
a questão da etiologia da febre amarela.

A diferença entre o trabalho de Sanarelli e o dos outros investigadores não está
no emprego dos métodos bacteriológicos. Tampouco, como os outros autores,
Sanarelli conseguiu achar nos tecidos um microrganismo, caracterizado de modo
particular no campo do microscópio ou nas culturas; os tubos inoculados, quando
não ficavam estéreis, davam sempre grande variedade de organismos de invasão
secundária.

Foi muito ajudado nas pesquisas pela circunstância, feliz e excepcional, de
encontrar o seu bacilo em estado de pureza no segundo caso por ele examinado.

Mas, como esse bacilo é pouco característico, poderia ter deixado de chamar
a sua atenção, se não fosse o estudo extenso, verdadeiramente colossal, feito por
ele sobre a ação patogênica de todas as bactérias, então isoladas.

Por este modo chegou a reconhecer que essa bactéria tinha propriedades
patogênicas, e um estudo mais aprofundado fez nascer a suspeita de que se tratava
do agente causador da febre amarela. A ação desse bacilo sobre certas espécies
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de animais, posto que ainda bem diferente do processo patológico típico, não
deixava de reproduzir alguns caracteres da febre amarela. A prova definitiva só foi
fornecida por algumas experiências, feitas no homem com culturas filtradas.

Verificada a sua natureza patogênica, foi possível ao autor da descoberta dedi-
car-se especialmente ao estudo desse organismo e achar certos caracteres, pelos
quais podia ser ele reconhecido nas culturas. Esses caracteres (descobertos em
parte por um acaso feliz) são pouco numerosos. Compreende-se bem que esse
organismo não podia ser revelado pelas suas particularidades morfológicas. Na
sua forma parece-se com os bacilos descritos por Havelburg e Sternberg; só foi
encontrado no sangue e nas vísceras, onde existia em número muito diminuto,
principalmente nos primeiros períodos da moléstia; é muito raras vezes encontrado,
o que explica a razão de permanecerem geralmente estéreis as nossas culturas.

Só no fim da moléstia se torna mais freqüente; nessa ocasião também é comum
a invasão do sangue por outros micróbios, cuja presença simultânea pode impedi-
lo de desenvolver-se nas culturas. Estas circunstâncias explicam o motivo por que
o próprio autor, trabalhando com todo o cuidado e afinco, não conseguiu isolar o
bacilo senão, mais ou menos, na metade dos casos, proporção muito desfavorável,
quando comparada com a das outras moléstias microbianas.

Assim, o isolamento do bacilo continua a ser uma tarefa cuja realização é
geralmente difícil, às vezes impossível, não se devendo esperar da bacteriologia a
facilidade do diagnóstico clínico. Por ora, o bacilo causador continua a ser mais
difícil de isolar do que os micróbios acidentais, aos quais ele abre a porta de
entrada.

Entretanto, o conhecimento do bacilo causador e o seu isolamento em cultura
pura não deixam de ter grande importância, pela possibilidade de basear sobre
eles um método curativo. É sabido que Sanarelli entregou-se imediatamente a
experiências de imunização sobre animais, tendo chegado, depois de muitas difi-
culdades, a vacinar cavalos contra grandes doses de cultura, permanecendo, toda-
via, a sensibilidade à toxina.

É possível que esse soro possa conferir imunidade passiva, sendo em breve
experimentado para combater a febre amarela; infelizmente, na falta de proprie-
dades anti-tóxicas, não se pode esperar dele ação curativa em períodos adiantados
da moléstia. O elevado grau de imunização do cavalo é provado pelo extraordi-
nário poder aglutinativo que o serum tem para as culturas do bacilo; contudo, a
sua influência sobre a infecção do homem só poderá ser determinada pelo resul-
tado das experiências práticas.
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