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Seria um engano fundamental considerar-se a febre amarela como uma das
moléstias menos conhecidas cujos sintomas e lesões anatômicas ainda precisas-
sem ser determinados. Pelo contrário, a literatura médica, mesmo já antiga, sobre
esse assunto é mais que suficiente para instruir os médicos e estudantes que quei-
ram se informar sobre ele. Se antigamente os tratados de patologia geral, escritos
em países onde a moléstia era desconhecida, não lhe pagavam muita atenção,
sempre havia autores que, tratando de moléstias de países quentes, lhe dedicavam
um capítulo, baseado em parte sobre experiência própria; outros se referiam às
observações, feitas nas grandes epidemias. A bibliografia já se achava resumida
na Pathologia Histórica e Geographica de Hirsch. Depois que a patologia tropical,
em marcha rápida, conquistou o lugar importante que hoje ocupa, nenhum dos
numerosos manuais pôde deixar de tratar especialmente dessa moléstia cujo modo
de transmissão é um assunto fundamental. Uma vez que este foi determinado,
surgiu naturalmente uma literatura vasta e relativamente moderna, tratando da
profilaxia e dos seus resultados.

Parece desnecessário entrar em assuntos cujo conhecimento está ao alcance
de todo o mundo. Todavia, o reaparecimento da febre amarela nesta capital justi-
fica a comunicação de certas reminiscências pessoais dos muitos anos em que me
ocupei com a febre amarela em São Paulo, e de uma dezena de focos que visitei,
como também de um mês que passei em Campinas, quando a pandemia estava no
seu auge.

Algumas das minhas observações são originais, outras estão de acordo ou em
oposição com opiniões correntes. Queria também insistir sobre certos pontos me-
nos conhecidos e que me parecem de grande interesse teórico ou prático.

É sabido que a febre amarela apareceu nesta capital em 1849. Meu pai conhe-
ceu ainda o Rio de Janeiro livre da moléstia. No período subseqüente nasceram-
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lhe muitos filhos que, todos, correram o risco da febre amarela durante um tempo
variável, mas geralmente bastante longo. Minha mãe, que viveu mais de trinta
anos na capital, nunca foi acometida, mas meu pai e um irmão meu tiveram cada
um dois ataques e um outro adoeceu durante a primeira epidemia de Santos, quer
dizer, em 1879, de modo que a imunidade de família pode ser excluída. Entretan-
to, um número bem maior de pessoas da família conservaram-se livres e podem,
hoje, ser consideradas protegidas por esse processo insensível de imunização cuja
existência é tão evidente como o seu estabelecimento é difícil de acompanhar.
Levando em conta uma terceira geração, se pode dizer que em minha família a
morbidade entre as pessoas expostas não chegou a um terço, fato notável, quando
se compara com a morbidade geral das primeiras epidemias em vários lugares do
estado de São Paulo.

Eu mesmo nasci no Rio de Janeiro, mas fui levado para a Europa antes de
completar dois anos. Durante esse tempo não consta que tenha tido qualquer mo-
léstia febril. Voltei da Europa, já formado em medicina, e demorei-me oito meses
no Rio, sem sofrer de qualquer infecção que se parecesse com febre amarela. Entre
1882 e 1889 estive algumas vezes no Rio, sem demorar-me muito. Quando em
1889 fui chamado com urgência de São Paulo para Campinas, onde já não havia
mais médicos, encontrei uma pandemia bem acusada de febre amarela e esperava
todos os dias ser acometido, mas escapei sem ataque febril. Na mesma casa havia
um senhor que já tivera febre amarela em Nova Orleans e outro que tinha passado
muitos anos no Rio; estes não tiveram nada, não obstante grande número de
estegomias e vários casos de febre amarela na casa e nos vizinhos.

Depois de quatro a cinco semanas, já tinham vindo colegas do Rio de Janeiro e
a epidemia declinava em Campinas. Vi ainda alguns casos típicos em Rio Claro,
onde tinha havido uma epidemia com grande proporção de casos abortivos e le-
ves. Parti para o Havaí e fiquei fora do Brasil por uns dois anos. Pouco tempo
depois de minha volta, tratei de vários casos em São Paulo e Santos e, tendo sido
nomeado diretor provisório do Instituto Bacteriológico, visitei ex officio vários
focos epidêmicos onde todavia não passei muitas noites. Somando tudo, posso
dizer que estive em cerca de uma dúzia de localidades onde reinava a febre
amarela, mas geralmente por pouco tempo. Por isso mesmo, e não tendo tido
ataque de febre amarela, não me considerei imunizado antes da verificação expe-
rimental feita em São Paulo. Nessas experiências, de seis voluntários, picados por
estegomias infectadas no mesmo caso e conservadas vivas durante o tempo neces-
sário, três apresentaram os primeiros sintomas depois de uma incubação de 70 a 80
horas. O dr. Ribas, que tinha estudado no Rio sem apanhar febre amarela, picado
nas mesmas condições, não adoeceu, tampouco eu e uma outra pessoa que tinha
habitado no Rio, o que fala em favor de uma imunização insensível sem ataque
manifesto de febre amarela.

Por essas observações em acordo com o que se verificou em muitos lugares, por
exemplo, em várias cidades do Norte do Brasil, a imunização sem infecção mani-
festa parece freqüente e fácil. Convém salientar, de outro lado, que um ataque
leve e abortivo não estabelece logo uma imunidade completa. Assim, em Campi-
nas era muito freqüente repetir-se a sintomatologia cerca de oito dias depois de um
ataque abortivo. Considero esses casos como reinfecções e não como recaídas,
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porque eram observados apenas quando o doente permanecia no foco infeccioso.
Geralmente a segunda infecção tinha um caráter benigno, semelhante à primeira,
porém, no caso de uma menina pequena, uma terceira infecção depois de outro
intervalo igual, foi fatal e acompanhada de abundante vômito preto que costuma
faltar nos casos abortivos.

Sobre a identidade etiológica dos casos abortivos não podia haver dúvidas,
visto que se davam freqüentemente na mesma família e no mesmo dia com outros
de evolução mais longa e mais grave. A mortalidade mais fraca dessa epidemia,
que regulava de 20 a 25%, corria exclusivamente por conta da freqüência de
formas abortivas, porque nos casos não abreviados a mortalidade era muito alta. O
mesmo se dava na epidemia de Rio Claro, onde a proporção de casos abortivos
parece ter atingido o máximo, coincidindo com uma morbidade quase geral.

Os ataques reiterados somente ocorriam depois de casos sem gravidade, o que
indica que nestes a imunização, embora real, só se estabelece tardiamente. Não
conheço fato de segundo ataque ou recaída logo depois de uma forma grave de
febre amarela e considero tais casos raríssimos.

Aqui vem a propósito salientar que, durante o tempo de epidemia que passei em
Campinas, notei uma extraordinária abundância do mosquito rajado que bem co-
nhecia do Rio de Janeiro, mas que nunca observei no interior, durante cinco anos de
clínica em zona pouco distante de Campinas. A falta daquele mosquito diurno nas
cidades da mesma região não somente foi constatada por mim, mas também me foi
confirmada pelos moradores. O que contribuía muito a desenvolver essa praga de
estegomias em Campinas eram os tanques de irrigação, usados em numerosos jar-
dins, porque neles a água parava, quando as casas foram abandonadas pelos donos.

Usei de mosquiteiro não somente à noite, mas também, às vezes, até de dia,
para poder ler sossegadamente; naturalmente isso não impedia que eu, em muitas
ocasiões, fosse picado com freqüência.

No mesmo ano, porém mais tarde que em Campinas, a febre amarela apareceu
em Rio Claro e Belém do Descalvado. Creio que não somente a febre, mas tam-
bém as estegomias vieram de Campinas. O transporte de mosquitos infectados
pela estrada de ferro explica o aparecimento de vários casos esporádicos e isola-
dos de febre amarela em pessoal do correio e da estrada de ferro e numa senhora
em Valinhos, que era casada com o chefe da estação e nela morava. Nunca tinha
visitado Campinas, enquanto lá havia febre amarela.

Em anos subseqüentes, a febre amarela invadiu o estado de São Paulo seguindo
primeiramente a estrada de ferro Paulista. Devastou Limeira, onde eu tinha clinicado
durante cinco anos sem ver estegomias, mas poupou Araras e Jundiaí, onde as
vilas ficam muito distantes das estações.

Depois da Paulista, foi invadida a Mogiana, e só muito tarde tocou também a
vez da Sorocabana. O que impediu uma expansão mais rápida foi, sem dúvida, o
fato de que, sem a importação prévia ou simultânea da estegomia, os numerosos
casos, que apareceram entre as pessoas fugidas de centros epidêmicos, não podiam
propagar a febre amarela. Contra mais de uma dúzia de focos epidêmicos que
pouco a pouco se estabeleceram sobre as estradas de ferro principais que ligavam
São Paulo com o interior, havia somente dois que não eram servidos por estradas
de ferro ou vapores fluviais. Nestes, a existência de estegomias tinha pouca proba-
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bilidade, cabendo provavelmente o papel de transmissor a mosquitos de mato,
mais ou menos parentes. Um dos casos do qual tinha apenas informação, se referia
a uma aldeia de índios do Rio Verde. No outro, que investiguei pessoalmente,
tratava-se de febre amarela que apareceu em alguns ranchos estabelecidos no
meio de uma floresta e habitados por trabalhadores. Estes cortavam o mato, em
preparação para a construção de uma estrada de ferro que devia ligar Funil a
Campinas. Examinei vários ranchos, donde tinham saído casos de febre amarela,
sem encontrar vestígios de larvas ou adultos de estegomia, não faltando, porém,
mosquitos de mato. O fato é tanto mais interessante que ultimamente foi verificada
na África a transmissão por outros mosquitos diferentes da nossa estegomia casei-
ra. Esta entre nós há de ter sempre o papel mais importante e a transmissão por
outras espécies deve ser rara e excepcional, mas não deixa de ser um problema
interessante a verificação de outras espécies que podem transmitir o vírus.

Se não tivesse feito as observações já citadas sobre os mosquitos em Campinas,
não me teria sido possível, mais tarde, logo que recebi por carta as primeiras notí-
cias sobre as experiências demonstrativas, feitas em Havana, designar sem hesita-
ção o mosquito, culpado entre nós e que não existia na cidade de São Paulo.
Considerei provável que se tratasse da mesma espécie, embora não usasse o nome
empregado pelos americanos, mas só mais tarde identificou-se a espécie que já
tinha recebido grande número de nomes diferentes. Informei imediatamente o
diretor do Serviço Sanitário, que aceitou a minha orientação, quando insisti sobre
a importância das verificações feitas em Cuba. Depois de publicar as instruções
necessárias, verificamos em muitos lugares a coincidência de epidemias de febre
amarela com abundância de estegomias.

Convém mencionar que naquele tempo muita gente ainda acreditava no con-
tágio direto e o vômito preto era considerado uma espécie de essência da febre
amarela.

A idéia da transmissão da febre amarela pelos mosquitos, posto que oficial-
mente aceita e anunciada, não se tornou tão popular como era desejável e por isso
as autoridades cogitavam de repetir as experiências de Havana. Consultado a
respeito, declarei que minha adesão dependia de duas condições: primeiramente,
que a transmissão por mosquitos fosse experimentada em pessoas voluntárias e
não remuneradas que conheciam o perigo, e que o diretor do Serviço Sanitário e
eu devíamos ser incluídos no número destas. A segunda condição era de não usar
mosquitos que tivessem sugado em doentes no primeiro período, que mais tarde
sucumbiram à moléstia. Excluindo assim o vírus mais violento, esperava evitar
infecções fatais na medida do possível. Essas condições foram aceitas, mas a
segunda causou uma demora de quase um ano, porque o maior número de casos
que serviam para se alimentar os mosquitos tiveram um desfecho fatal; em outras
tentativas os mosquitos, infectados em lugares muito distantes, morriam antes do
tempo preciso para tornar as picadas infecciosas ou eram devorados por formigui-
nhas que penetravam nas gaiolas, atraídas pelos alimentos oferecidos. Sem querer
redescrever as experiências, desejo apenas acentuar que pela precaução acima
citada conseguimos evitar um desfecho fatal nos três casos positivos. Os mosqui-
tos tinham picado o mesmo doente e a incubação entre setenta e oitenta horas foi
a mesma, sem pródromos e com explosão súbita dos sintomas.
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A duração do período de incubação, verificada nesses e em outros casos experi-
mentais, é provavelmente a mais freqüente. Todavia, é bem sabido que pode variar
extremamente e eu conheço duas observações, muito instrutivas neste sentido.

Quando não havia febre amarela em São Paulo, um casal espanhol tomou de
manhã um trem para Santos e ainda no mesmo dia ambos entraram no Hospital de
Isolamento com sintomas de febre amarela, que se tornou fatal num dos casos.
Esse fato extraordinário, que verifiquei cuidadosamente, em minha opinião só se
pode explicar por uma hiper-infecção. De outro lado, vi o caso de um índio fazen-
do parte de uma deputação que foi para o Rio, onde os seus companheiros apanha-
ram febre amarela. Veio a pé para São Paulo onde adoeceu oito dias depois de ter
saído da capital federal. Na literatura há muitos casos de incubação prolongada e
haveria mais, se a verificação do momento da infecção não se tornasse impossível
na maioria dos casos.

A respeito das horas em que a infecção se pode dar, tenho também algumas
observações. É crença geral, apoiada por muitas observações, que a infecção se
dá principalmente à noite e cita-se para prova os habitantes de Petrópolis que
visitavam a capital apenas durante o dia, escapando à contaminação. Se essa
regra nunca sofreu exceção para os moradores de Petrópolis (o que não me parece
suficientemente demonstrado), não se dá o mesmo em relação aos moradores de
São Paulo que visitavam Santos em tempo de epidemia, descendo da cidade imu-
ne para um foco de infecção com o trem da manhã e voltando à tarde. Tive mesmo
um doente nessas condições que voltou no mesmo trem de Santos em que viajava
uma moça que vinha, no mesmo dia, de um sítio distante de Santos onde não
havia febre amarela. Ambos adoeceram no mesmo dia em São Paulo. Neste caso
se pode fixar com grande probabilidade como ponto de infecção a estação da
estrada de ferro. O casal espanhol, a que já me referi, também deve se ter infectado
de dia.

De outro lado, se pode firmar que as estegomias não picam em plena luz do
dia, nem nas ruas abertas. Por isso os condutores de bondes, que trafegavam conti-
nuamente por um bairro infectado, não apanhavam a moléstia. Nas experiências,
esses mosquitos muitas vezes só picam quando a intensidade da luz é bastante
diminuída. Também são facilmente afugentados pelos movimentos das vítimas.
Verifiquei que podem picar na obscuridade absoluta, mas somente quando são
conservados a pequena distância dos animais de experiência.

O lugar onde as estegomias se encontram com mais facilidade são os quartos
de dormir. Gostam de pousar em qualquer roupa escura pendurada. Quando são
abundantes pode se ouvir o zunido e ver os machos voar num movimento de ida e
volta muito especial. A cópula observa-se mesmo de dia e dentro de casa, o que
não se dá com outros mosquitos. Todavia procuram sair ou entrar em certas horas,
podendo então ser observadas sobre as vidraças. Geralmente não voam muito
longe, mas não voltam sempre à mesma casa, levando assim o vírus de uma para
outras.

Nas epidemias do interior notou-se que, por duas vezes, o primeiro caso se deu
numa padaria.

A respeito da descoberta da transmissão do vírus pelo mosquito, o crédito da
demonstração é exclusivamente devido à comissão de Cuba. Observadores ante-



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

riores, como Beauperthuy e Finlay, tiveram o merecimento de ter lembrado essa
hipótese em tempos em que não havia ainda bastantes argumentos e analogias em
seu favor. As experiências de Finlay não eram demonstrativas, nem podiam sê-lo
nas condições em que eram feitas. É perfeitamente natural que não se lembrasse
do desaparecimento do vírus da circulação no segundo período da moléstia, nem
da necessidade de uma incubação tão prolongada no mosquito. No fim do século
passado, com os novos conhecimentos a respeito da filariose e da malária, a trans-
missão pelo mosquito já não parecia uma utopia, nem o estudo desses insetos (que
principiei logo depois) um capricho sem valor prático. Assim mesmo, os america-
nos somente se lembraram da teoria de Finlay depois que, como tantos outros, não
obtiveram resultado com o exame bacteriológico. Assim é que uma descoberta
traz outra, que sem ela não podia ser feita tão cedo.

No período em que predominava a bacteriologia, era natural que as pesquisas
fossem todas dirigidas para a descoberta de um germe novo. Eu mesmo gastei
muito tempo e trabalho nessa ocupação. Naturalmente os primeiros objetos de
exame eram o vômito preto e as vísceras mais alteradas, quer dizer o fígado e os
rins. O sangue também foi pesquisado em procura de espiroquetas e protozoários.
Contudo o maior número de exames foi feito em período mais adiantado da
moléstia ou no cadáver, porém limitei as conclusões às autopsias, feitas logo
depois da morte, das quais utilizei umas sessenta que mostravam as lesões típi-
cas. Elaborei uma técnica especial que me permitia ter cortes coloridos de todas
as vísceras já depois de duas horas. Confirmei que nem nos cortes, nem nos
esfregaços, se podia observar um germe que parecia em relação com as altera-
ções observadas. Quanto às culturas, quase sempre se obtinham germes variados
e de aparência banal e verifiquei cedo que a invasão do sangue se pode dar já
durante a vida, o que explica a rapidez da decomposição cadavérica. Os ger-
mes invasores pertencem geralmente ao grupo dos coliformes, podendo dar rea-
ções variadas nos meios nutritivos, e devem vir em grande parte do intestino. O
germe de Sanarelli também pertence a esse grupo. Ao contrário de alguns outros
germes, foi obtido por uma técnica correta e por isso mereceu algum crédito.
Mas a sua presença era rara e o soro não dava resultado. Foi mais tarde identifi-
cado com um bacilo do hog-cholera, pouco antes da descoberta do papel dos
mosquitos que indicava outra etiologia.

Na história moderna da febre amarela no Brasil, o ano mais infausto foi 1889,
quando na estação quente, durante três meses, quase não choveu e a temperatura
subiu a elevações desconhecidas em outros anos. No Rio e em Santos apareceram
pirexias fortes e rapidamente fatais em forma epidêmica. Estas, antes desconhe-
cidas, foram geralmente classificadas como acessos perniciosos ou, mais rara-
mente, como febre amarela fulminante. Só depois de muitas discussões, chegou-
se a reconhecer que se tratava apenas dos efeitos do calor, vulgarmente chamados
de insolação.

No mesmo verão a febre amarela apareceu em Santos e em Campinas. Em
Santos, onde nos últimos dez anos não tinha havido febre amarela, a epidemia foi
muito forte. Notou-se que o clube alemão, em quinze dias, perdeu a quarta parte
dos seus associados, vítimas de febre amarela ou insolação. Em Campinas, a mo-
léstia foi importada do Rio e notou-se que o segundo caso ocorreu em outra rua
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paralela. Os quintais das duas ruas eram separados por um muro, não havendo
comunicação direta entre os fundos.

Em Campinas tinha havido, em período anterior, um grupo limitado de casos
que foram classificados por competentes como de febre amarela. O diagnóstico,
porém, foi geralmente ignorado ou contestado com o argumento de que a febre
amarela não podia subir a serra. Assim os habitantes do interior se consideravam
protegidos contra esse perigo até que os fatos vieram provar o contrário.

Não obstante o incremento rápido da epidemia, continuavam na imprensa as
discussões. Ainda num dia, em que se deram quarenta óbitos, vi um jornal do Rio
afirmar que não havia febre amarela em Campinas.

Depois de algum tempo julgava-se que três quartos da população, estimada em
20 mil, tinham deixado a cidade, ficando, principalmente, homens que tinham
empregos; contudo, muitas pessoas voltaram antes do tempo e apanharam a infec-
ção. Dos que não eram imunes e moravam dentro da cidade, quase todos foram
infectados. A mortalidade total foi estimada em perto de dois mil, incluindo os
infectados que faleceram em outros lugares.

Desejo agora dizer alguma coisa sobre o diagnóstico da febre amarela que
indubitavelmente deve e pode ser feito durante o decurso da moléstia. É absurdo
querer esperar com as medidas profiláticas que morra o doente, para depois fazer
o diagnóstico pelo exame microscópico das vísceras. Seria equivalente a esperar
na difteria que se tenham obtido culturas do bacilo de Klebs-Loeffler para isolar o
doente, aplicar o soro e fazer as operações urgentes. A experiência e o bom senso
do povo geralmente já acertaram com o diagnóstico muito antes do reconheci-
mento oficial. Contudo o médico que trata o doente deve ser o primeiro para
suspeitar e depois reconhecer a moléstia. Para isso ele tem de se lembrar da possi-
bilidade, acompanhar a doença desde o princípio e, se porventura nada conhece
da moléstia, instruir-se o mais depressa possível ou apelar para um colega mais
entendido. O uso de um mosquiteiro deve ser imposto como medida mais urgente
e importante, verificando-se na mesma ocasião se há estegomias ou informações
sobre sua existência. Se no princípio da moléstia se trata apenas de uma possibili-
dade ou probabilidade, o decurso sempre deve trazer a certeza, a menos de tratar-
se de um caso levíssimo ou abortivo. Não admito que haja um caso grave ou fatal
onde o diagnóstico clínico não possa ser feito antes da crise ou da morte. A falta
de observação anterior pode dificultar o problema, sem o tornar insolúvel. Ainda
menos que um caso isolado deve se deixar de reconhecer um foco epidêmico.

Não considero difícil o diagnóstico da febre amarela e posso dizer que depois
da minha experiência em Campinas, nunca vi um caso, mesmo em princípio, sem
me lembrar desta possibilidade ou mesmo probabilidade que se tornava certeza no
quarto dia, ao mais tardar. Mesmo em casos leves e ambulantes, ainda se conse-
gue, do quarto ao sexto dia, verificar uma icterícia e albuminúria leve. Considero
sumamente importante esse diagnóstico retrospectivo em doentes que chegaram
de um lugar onde reinava a moléstia suspeita. O herpes labial, que às vezes apa-
rece mesmo em casos leves e pode ser reconhecido ainda depois de alguns dias,
poderá ocasionalmente chamar a atenção e orientar o diagnóstico retrospectivo.

As minhas observações clínicas foram feitas em doentes de vários focos do
interior e em outros infectados em Santos. Somente em dois anos observei na
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capital de São Paulo casos autóctones, sendo a infecção limitada a focos muito
circunscritos. Todos esses casos foram filiados ao vírus do Rio de Janeiro, importa-
do simultaneamente em Campinas e em Santos em 1889. Talvez seja devido a isso
que os casos do interior e da cidade de São Paulo seguiram geralmente o mesmo
tipo, sendo a mortalidade total menor unicamente devido ao grande número de
casos abortivos. Parece-me que em Santos a mortalidade foi geralmente maior por
haver relativamente mais casos graves e até hiperagudos. Quanto aos casos que se
deram ultimamente no Rio de Janeiro, pessoalmente vi poucos e falta um trabalho
detalhado sobre as feições clínicas. Tenho, contudo, a impressão de que o tipo de
hoje seja um tanto mudado. Também os casos descritos na literatura nem sempre
parecem muito típicos, chegando-se, às vezes, a duvidar que os atores tenham
observado a mesma moléstia. Pode-se, entretanto, admitir que o tipo geral possa
sofrer modificações, como indicam vários autores, e isso tanto mais que a molés-
tia, que hoje se produz nos macacos, difere completamente daquela do homem.

Na minha descrição me limitarei aos casos que acompanhei desde o princípio,
deixando de lado os que entraram em estado adiantado no hospital de isolamento
de São Paulo. Estes, tive ocasião de ver em maior número porque o Instituto Bac-
teriológico se achava no mesmo terreno.

Nas minhas observações os casos mais freqüentes e que se podiam considerar
típicos não mostravam uma fase prodromal bem acusada. Nenhum dos três casos
experimentais positivos queixava-se antes da invasão brusca do primeiro período
febril que começava com calafrio ou arrepios bem pronunciados e uma ascensão
rápida da temperatura a 40o ou mais, de congestão da face e de injeção dos olhos.
Ao mesmo tempo aparecem dores vivas na fronte e nas regiões orbitais, assim
como nas cadeiras e nas pernas. Esses sintomas, que nunca faltaram nos meus
casos, devem despertar logo a desconfiança de que se trate de febre amarela. É
certo que parte desses sintomas, ou mesmo todos, podem também ser observados
em outros estados mórbidos, por exemplo, na insolação, na malária, na varíola, no
dengue e na influenza, mas geralmente o estado sanitário do lugar, a pesquisa de
hematozoários e outras considerações permitem excluir a maior parte delas. Em
todos os casos convém recolher logo o doente à cama, o que será geralmente fácil
porque ele reconhece que está bastante doente. Deve-se logo fazer uso do mosqui-
teiro ou de outros recursos correspondentes que também são indicados para a ma-
lária e o dengue. As temperaturas agora não somente devem ser observadas cuida-
dosamente, mas também registradas. Pode ser feito um exame de urina, não para
achar, mas para excluir a existência de albumina, como também convém excluir
uma sub-icterícia, observada, às vezes, em pessoas que não parecem doentes. O
prognóstico agora é dominado pelo andar da temperatura. Se a febre cai nas pri-
meiras 24 horas, o que é freqüente, trata-se provavelmente de um caso abortivo e
só raras vezes de uma pseudocrise do tipo intermitente. Se a febre não excede 48
horas, o prognóstico também será favorável, mas um exame do quarto dia para
diante pode confirmar o diagnóstico mostrando indícios de icterícia e albuminúria.
Se a febre continua mais tempo o prognóstico se torna cada vez mais sério. Três
dias de febre alta só excepcionalmente permitem o restabelecimento.

Vi apenas dois casos em que a febre do primeiro período era intermitente.
Adoeceram em São Paulo, mas procediam de Campinas e Santos e as circunstân-
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cias impunham o diagnóstico. Convém lembrar-se desta possibilidade, aliás muito
rara. Essas pseudocrises não indicam um prognóstico favorável porque a moléstia
foi fatal em ambos os casos. Geralmente no fim do terceiro dia o vírus desaparece
do sangue, o que é indicado por uma remissão mais ou menos longa e completa
simulando o fim da moléstia para o doente e a sua família. O médico bem avisado
não partilha esse otimismo, mas prepara-se para os dias mais angustiosos.

Depois de meio dia ou um dia de remissão, a temperatura pode subir outra vez
e continuar elevada num andar irregular, mas já deixa de ser a preocupação prin-
cipal. Agora é a função renal que mais importa e o perigo iminente é o da anuria.
É precedida pelo aumento rápido da albuminúria que se acentua do quarto dia em
diante, acompanhada de uma diminuição progressiva da urina. A anuria comple-
ta, em que a sonda não traz urina, é sinal fatal. A morte em estado urêmico é mais
freqüente do quinto ao sexto dia, raras vezes antes ou depois. Faltando a supressão
completa da urina, a secreção se restabelece logo e já no dia depois dos momen-
tos críticos pode haver uma verdadeira poliuria que traz um número enorme de
cilindros. A albuminúria não diminui tão depressa como parece, por estar já o
albume dissolvido em muito maior volume de líquido. Todavia, em casos favorá-
veis não tarda muito a desaparecer completamente. Ao contrário do que se dá
com a escarlatina, não há hidropisia, nem nefrites posteriores. Quem considera o
enorme número de cilindros que se observa nos rins dos urêmicos, não pode deixar
de concluir que a supressão da urina é principalmente de natureza mecânica e
que as células renais não são lesadas tão profundamente como se conclui de ima-
gens microscópicas que correm em grande parte por alterações cadavéricas, pre-
cedidas de anuria e por uma agonia longa. Pode-se concluir que os efeitos rapida-
mente fatais da anuria sejam devidos à retenção de maior quantidade de substân-
cias tóxicas da que existe em condições menos anormais, mas sobre esta questão
interessante parece que faltam investigações.

Passando o perigo da anuria, o doente ainda está ameaçado de morte em con-
seqüência de outras desordens, causadas por toxinas produzidas desde o início da
moléstia e que se manifestam principalmente por icterícia e tendência a hemorra-
gias. Estes efeitos podem passar rapidamente ou continuar. Se a morte não se dá no
fim da primeira ou no início da segunda semana, a moléstia então passa para um
período crônico, geralmente afebril, que pode durar algumas semanas e terminar
pela cura ou pela morte. Nessa fase (que observei mais ou menos na décima parte
dos casos graves) a icterícia, antes pouco intensa, acentua-se e pode passar a uma
colemia completa, em que as fezes ficam descoradas, a urina dá a reação de
Gmelin e o aspecto do doente justifica o nome de febre amarela.

Nesse período pode continuar a albuminúria e a disposição hemorrágica, mas a
atenção se dirige principalmente para o fígado. Pela percussão nota-se uma dimi-
nuição gradual da matidez que dentro de quatro semanas pode chegar ao desapa-
recimento completo. Se o doente morre nessas condições, encontra-se o fígado
retraído, apresentando apenas a sua margem aguda em contato com a parede do
epigástrio e pesando somente de 700 a 800 gramas em vez de 1.500 a 1.800. Se o
doente sobrevive, a matidez se restabelece, pouco a pouco, dentro de mais algu-
mas semanas. Já observei e apresentei casos em que não obstante a ausência
completa de matidez do fígado, a pessoa estava em pé e não parecia doente.
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A atrofia aguda do fígado na febre amarela não era desconhecida aos autores
antigos, mas ultimamente parece ter caído em esquecimento. Não me lembro se
há observações bem feitas, atestando a cura completa. Certamente tais observa-
ções merecem mais atenção, porque provam não somente a destruição, mas tam-
bém a regeneração das células hepáticas humanas de um modo especialmente
impressionante.

Convém dizer mais algumas palavras sobre a icterícia. Esta, como os outros
sinais característicos da febre amarela, não aparece cedo; uma icterícia franca no
princípio de uma pirexia falaria mais contra do que a favor do diagnóstico. Quem
quiser observar os primeiros sinais dessa manifestação, deve examinar seu doente
à luz do dia e com boa iluminação e mandar virar o olho para expor a parte da
esclerótica geralmente encoberta, porque a coloração sub-ictérica pode desapare-
cer sob influência da luz. Nos primeiros tempos, a icterícia é pouco acusada,
mesmo quando o soro do sangue mostra uma coloração distintamente amarelada.
A cor da esclerótica é citrina, ligeiramente esverdeada, mas nunca alaranjada. A
urina, ao contrário do que se lê em algumas descrições, não acusa pigmentos
biliares pela reação de Gmelin. O doente pode morrer com icterícia pouco acusa-
da, mas esta sempre aparece mais distintamente no cadáver. Como já expliquei, a
icterícia intensa, parecida à dos casos em que constitui uma moléstia indepen-
dente e afebril, é um sintoma muito tardio.

Manifestações hemorrágicas são características para a febre amarela com
pirexia inicial prolongada. Faltam nas formas abortivas, mas são tão constantes
nos casos graves que a sua ausência total no cadáver sugere um erro de diagnós-
tico. A localização mais comum é no estômago, onde o sangue, transudado
lentamente e alterado pelo suco gástrico, toma o aspecto de borra de café. Os
vômitos, freqüentes neste período, apresentam a cor preta, tão impressionante
que tem dado origem a nomes, comumente empregados em várias línguas, para
designar a moléstia epidêmica. Se não houver vômitos, as massas negras, com
raríssimas exceções se encontram, na autópsia, como um dos sinais macroscópicos
mais característicos. O mesmo processo de exsudação sanguinolenta se observa
freqüentemente por parte da mucosa bucal e nasal e na mucosa uterina, simu-
lando a menstruação. A mucosa da parte inferior do intestino delgado também
pode ser, às vezes, a sede de uma transudação sangüínea. As pequenas petéquias,
encontradas nas serosas, são tão banais que não têm significação especial nas
autópsias de febre amarela.

Hemorragias na pele, na musculatura e em várias vísceras, independentes de
traumatismos, são bastante raras. As próprias vísceras mais afetadas, o fígado e os
rins, não costumam ser a sede de hemorragias. Vi poucos casos em que o estado
geral, sempre muito grave, era acompanhado de verdadeira diátese hemorrágica
ou hemofílica. Num deles gotejava sangue por duas glândulas sebáceas do dorso
do nariz, sem tendência a coagular-se. Em casos desesperados pode haver hemor-
ragias gástricas e intestinais muito copiosas e outras em focos fechados, mas geral-
mente a morte não pode ser atribuída apenas à perda do sangue. Não vejo vanta-
gem em classificar os casos em que prevalece um sintoma como formas separa-
das, porque o característico da moléstia consiste propriamente na combinação ou
sucessão dos sintomas, todos devidos à mesma intoxicação. A fluidez do sangue
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na autópsia nota-se mesmo em casos sem muitas hemorragias e explica a hipóstase
cadavérica, sempre muito acusada.

Achei os vômitos pretos repetidos sempre ominosos em gente branca. Citam-se
muitos casos de cura depois do vômito preto; eu mesmo vi alguns, mas quando o
sintoma for bem acusado, a proporção de curas deve ser mínima. Em negros, que
parecem mais resistentes à febre amarela, vi vômitos pretos sem estado geral grave.

A sensibilidade epigástrica, acompanhada de ansiedade e vômitos contínuos,
é um sintoma que pode aparecer já no princípio da moléstia, o que impressiona
muito mal e parece indicar uma localização do vírus. Nesses casos, uma injeção
de morfina pode ser muito benéfica. Em outros doentes os vômitos aparecem mais
tarde e não demoram a tornar-se pretos. Quando são acompanhados ou seguidos
de soluço, a situação é muito grave.

Os casos, aos quais me referi, podiam ser chamados de típicos, porque são muito
mais numerosos. Os casos hiperagudos, de decurso precipitado, parecem devidos a
uma virulência mais exaltada e se observam, principalmente, no princípio das epi-
demias e em lugares com clima quente constante, situados na costa do mar.

Nesses casos não há remissão e os fenômenos da intoxicação aparecem muito
cedo. Lembro-me de um caso em Santos, em que a urina fervida, já no primeiro
dia, se coagulou completamente. Isso, todavia, constitui um fato completamente
extraordinário, como também os casos fatais no segundo ou terceiro dia que nunca
observei. Já considero muito excepcional um desfecho fatal no quarto dia. A pre-
cocidade dos sintomas tóxicos sugere que a produção de toxinas começou mais
cedo, talvez já antes da invasão do sangue, acusada pela elevação térmica.

Falta ainda dizer algumas palavras sobre a terapêutica da febre amarela. Em
1889 havia ainda a idéia popular e preconizada também por clínicos que a admi-
nistração do quinino devia ser precedida por um vomitório. Para completar a tríade
dava-se também um suador e um purgativo no princípio das moléstias agudas e
febris. Só depois é que se administrava o quinino. Nunca segui essa prática, cuja
ineficácia na febre amarela já naquele tempo considerava demonstrada. Todavia,
em Campinas, e ainda depois em São Paulo, o quinino era muito empregado por
colegas que teimavam em ver na febre amarela uma forma de impaludismo. Quando
a droga não era tolerada por via gástrica, usavam-se injeções hipodérmicas para
esse fim, geralmente de preparações de origem italiana. Freqüentemente observa-
vam-se depois escaras e abscessos que algumas vezes constituíam uma complica-
ção grave. Felizmente essas práticas, que ignoravam o primum non nocere, cessa-
ram quando se reconheceu que mesmo os antipiréticos mais poderosos não cura-
vam a febre amarela. A cairina, empregada em primeiro lugar, gozou de uma
popularidade efêmera, de modo que pouco tempo depois em todas as farmácias se
podiam achar frascos que nunca tinham sido abertos.

No primeiro período da moléstia os antipiréticos têm apenas o inconveniente
de perturbar a observação termométrica, mas num reconvalescente de um ataque
bastante grave fiz uma observação que parece indicar cautela nos períodos mais
adiantados. O doente, que era um homem forte, tinha tomado por conta própria
um grama de antipirina e caído imediatamente num estado que se podia chamar
de anafilático. Era caracterizado por um edema hiperagudo das bochechas, acom-
panhado de ansiedade precordial. Quando o vi, os batimentos do coração tinham
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cessado completamente. Pela auscultação ouvia-se apenas de vez em quando um
ruído fraco e mal determinado. Somente depois de um período de ansiedade extre-
ma e que durou vários minutos, as pulsações voltaram pequenas e em número de
180 por minuto. Depois disso, o estado geral melhorou rapidamente. Não tendo o
doente passado antes por um ataque semelhante com ou sem uso de antipirina,
pode-se responsabilizar as alterações do miocárdio, devidas à febre amarela.

Os ensaios terapêuticos na febre amarela devem iniciar-se logo no começo da
moléstia, procurando impedir a proliferação do vírus e a produção das toxinas. O
critério da ação específica de qualquer remédio sobre o vírus seria, então, uma
queda rápida da temperatura e a prevenção de sintomas consecutivos, quer dizer,
o mesmo que observamos nas formas abortivas mais benignas, que ocorrem espon-
taneamente. Assim se tornaria difícil distinguir entre uma cura espontânea e o
efeito de um tratamento específico. Mais tarde o tratamento teria de ser antitóxico
também, ou exclusivamente, se o processo infeccioso for terminado pelo desapa-
recimento do vírus da circulação. Aqui também a eficácia só podia ser garantida
por maior número de sucessos evidentes. O prognóstico da febre amarela bem
desenvolvida depende de dois fatores de apreciação difícil, a saber: a quantidade
de toxina produzida e a resistência do doente.

Por ora não conhecemos um meio certo de destruir o vírus ou de neutralizar as
toxinas. Entretanto, as experiências terapêuticas com remédios novos não pare-
cem ter sido feitas de um modo sistemático, devido à diminuição das epidemias e
dos observadores.

Quando estava em São Paulo tratei um certo número de casos logo no princípio
pela administração de salol na dose de 12 gramas distribuídos sobre as primeiras
36 horas da moléstia. Essa dose era bem suportada e diminuía consideravelmente
as dores do primeiro período. Não continuava a dar o remédio depois, porque dado
nessa dose o salol se elimina lentamente, como tinha verificado em outras ocasiões.
Os resultados eram tão bons que teria continuado a usar esse método se tivesse
tido mais doentes no primeiro período. Não me lembro mais do número de doentes
tratados, mas sei que entre um maior número de casos tratados houve somente um
fatal e isso dias depois. O resultado é certamente animador, mesmo admitindo a
possibilidade de uma série de casos de natureza benigna.

Quanto ao tratamento no segundo período, experimentei principalmente um
diurético cujos bons resultados já conhecia de muitos anos; é o cremor de tártaro
solúvel ou tártaro boratado que se pode dar sem receio em doses grandes e que se
presta também para o uso por via retal quando houver intolerância gástrica. A
ação diurética era manifesta, mesmo com anuria iminente, mas o pequeno au-
mento de secreção que se obtinha nesses casos não parecia trazer nenhuma vanta-
gem, nem mesmo uma diminuição dos sintomas urêmicos.

Na iminência de anuria completa podia-se pensar numa decapsulação de um
rim ou mesmo de ambos, principalmente quando não houver tendência pronunci-
ada a hemorragias. Esta e o estado hemofílico podiam se combater por meio de
injeções de soro ou transfusão de sangue de um indivíduo normal. Contudo, o
estado toxêmico é geralmente tão acusado e a ameaça de uma terminação fatal
tão grande, que precisa bastante coragem para qualquer intervenção que se pode-
ria responsabilizar por um desfecho infeliz.
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Quanto à profilaxia da febre amarela, as medidas coletivas são claramente
indicadas desde que se sabe que a transmissão é feita pelo mosquito. Antes disso
era baseada em princípios gerais, imitando os métodos usados contra a cólera e a
febre tifóide.

Gastou-se muito dinheiro com desinfetantes que se despejava nas latrinas e
mandava-se vir de fora água potável, enquanto se deixava os mosquitos criarem-
se à vontade. Algumas pessoas procuravam garantir-se contra a febre amarela
tomando internamente solução arsenical de Fowler, cuja ineficácia nas doses usa-
das não tardou a ser provada.

Antigamente pensava-se que para todas as moléstias infecciosas e epidêmicas
as mesmas medidas profiláticas eram indicadas. Um dos principais progressos da
higiene consiste na noção de que cada moléstia infecciosa e parasitária requer
uma profilaxia individual baseada na biologia do parasito ou do seu transmissor.
Assim, mesmo a erradicação de uma moléstia e o saneamento definitivo de um
lugar serão sempre problemas difíceis, como vemos na ancilostomíase e na malá-
ria. Os últimos anos mostraram isso também para a febre amarela, que já se julga-
va quase extinta.

É absolutamente necessário não abandonar mais as medidas contra os mosqui-
tos e o aparecimento de estegomias deve ser considerado como uma ameaça
perpétua, quer haja casos conhecidos de febre amarela, quer faltem observações a
respeito.
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