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Octavio Magalhães. Nova micose humana. Estudo sobre a morfologia e biologia do “Oidum brasiliense”, n. sp., agente
etiológico de uma nova moléstia do homem. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.X, fasc.I, p.20-64. Essa estampa (n.12),
parcialmente reproduzida na capa do presente livro, representa a cultura do O. brasiliense em meio pobre (fig. 7); cultura
do Endomyces albicans (fig. 8); culturas do primeiro fungo em Sabouraud maltado (figs. 9 e 10); em batata (fig. 11) e em
cenoura (fig. 12).
Octavio Magalhães. Nova micose humana. Estudo sobre a morfologia e biologia do “Oidum brasiliense”, n. sp., agente
etiológico de uma nova moléstia do homem. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.X, fasc.I, p.20-64. This image (n.12),
partially reproduced in the cover of the present volume, depicts a culture of O. brasiliense in poor medium (fig. 7);
culture of Endomyces allicans (fig. 8); cultures of the first fungus in malted Sabouraud (figs. 9 e 10); in potato (fig. 11)
and in carrot (fig. 12).
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Adolpho Lutz
e a dermatologia em
perspectiva histórica
Jaime Benchimol

N

o primeiro semestre de 1882, Adolpho Lutz estabeleceu-se, como clínico,
em Limeira, importante centro cafeeiro, canavieiro e cerealífero do

interior do Estado de São Paulo, então com cerca de quatro mil habitantes e
uma expressiva colônia suíço-alemã. De lá, escreveu ao periódico suíço ao qual
já relatara a situação do ensino e da prática médica no Brasil.1 Preocupado em

não perder o vínculo com a medicina européia, expunha, agora, o plano que
tinha em mente, de estudo de questões que poderiam ser relevantes para seus
pares no Velho Mundo.
Tinha em vista “contribuições à geografia médica” e estudos sobre parasitas,
especialmente o Ancylostoma duodenale, “caso o interesse por esses parasitas
já não esteja extinto em razão do término do túnel de São Gotardo”. Em
Limeira, Lutz (1883, p.30) encontrara material muito rico sobre malária e uns
raros casos de beribéri:
Reuni, ainda, uma série de observações a respeito da influência do clima
e da raça humana sobre as diversas doenças; em meu serviço atendo
negros, brasileiros, imigrantes alemães, portugueses e italianos,
compondo uma diversidade bastante grande, que, por conseqüência,
proporciona material comparativo muito interessante.

Embora as relações entre clima, raças e doenças fosse o tema que lhe
parecia mais atraente aos europeus, durante o período em que viveu em
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Limeira – junho de 1882 a março de 1885 – Lutz voltou-se, sobretudo, para os
parasitos que causavam males a sua heterogênea clientela, e para os animais
com os quais ela convivia. Alargaria, assim, o repertório de patologias que
Wucherer e outros membros da Escola Tropicalista da Bahia haviam começado
a estudar (Coni, 1952; Peard, 1996), abrindo caminho, também, para o estudo
das doenças veterinárias no Brasil.
Em 1885, começou a divulgar os resultados das investigações que viera
realizando, com sua característica meticulosidade. Publicou, então, vasto estudo
sobre a ancilostomíase – “Ueber Ankylostoma duodenale und Ankylostomiasis” –
numa série de artigos veiculados na coleção de lições de clínica médica de
Volkman, editada em Leipzig. Esses artigos seriam publicados em português
em O Brazil-Medico (1888), na Gazeta Médica da Bahia (1887-1889) e em
forma de livro (1888). Lutz examinava o helminto e a doença por ele ocasionada,
sob os aspectos histórico e geográfico, morfológico, biológico, clínico, terapêutico
e profilático (Deane, 1955). Havia controvérsias sobre o papel dos ancilóstomos
na patologia que muitos ainda classificavam como hipoemia tropical (Edler,
1999, 1996), encarando os vermes como conseqüência da doença produzida por
fatores climáticos associados à má alimentação, à dormida ao relento e à
depressão física, entre outros motivos. Segundo Deane (1955, p.75-6), Lutz
confirmou as verificações de Grassi, Leuckart e outros acerca do ciclo de vida
livre do helminto, e estudou as condições que favoreciam a evolução do parasita,
desde a fase de ovo, eliminado com as fezes do hospedeiro, até a fase de larva
enquistada, identificando o hematofagismo do verme adulto, fato então
controvertido entre os parasitologistas.
À mesma época (1885-1886), iniciou a publicação dos estudos concernentes
ao ciclo do Rhabdonema strongyloides. A descrição (1885) dessa espécie de
nematódeo encontrada no porco doméstico é considerada um dos trabalhos
fundadores da veterinária no Brasil,2 e o estudo da estrongiloidíase, a patologia
que ocasionava nas comunidades humanas que utilizavam aquele animal como
alimento, ainda não havia sido feito no Brasil.
Os artigos que Adolpho Lutz publicou no prestigioso Centralblatt für
Bakterologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, entre 1885 e 1888, a
respeito das infestações por esse e outros nematódeos intestinais no homem –
ancilostomíase, oxiuríase, ascaridíase e tricocefalose – mostravam que estava
em dia com os trabalhos realizados contemporaneamente por Leuckart, Grassi
e outros parasitologistas e, ademais, que possuía larga experiência pessoal
acerca dos problemas abordados.3
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Capa do periódico Klinischer Vorträge, editado por Richard von Volkmann (1832-1892). BR, MN. Fundo Adolpho Lutz.
Periódicos.
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Em destaque, região de Limeira, Campinas e adjacências onde Adolpho Lutz clinicou e realizou seus primeiros trabalhos
ligados à dermatologia, medicina veterinária e parasitologia. Carta geral do Estado de São Paulo. Organizada pela
Comissão Geográfica e Geológica. Engenheiro chefe João Pedro Cardoso. Escala de 1:000000. São Paulo: Weiszflog
irmãos, 1908.

Concomitantemente, Adolpho Lutz interagia com outra área emergente da
medicina experimental européia – a dermatologia – garantindo para si, ao
fazê-lo, a condição também de seu pioneiro no Brasil. Ingressou no território
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das doenças de pele e, por conseqüência, dos fungos e bactérias patogênicos,
por via principalmente da lepra, que investigaria até o fim de sua vida. Morreu
convencido de que era transmitida por culicídeos, o que nos remete a mais
uma vertente de sua prolífica carreira científica, a entomologia, tratada em
outro livro desta coleção.
Em 1886, Lutz publicou seu primeiro trabalho sobre a doença em Monatshefte
für Praktische Dermatologie, uma das mais importantes caixas de ressonância
das experiências clínicas e laboratoriais concernentes àquela especialidade
médica, na vanguarda da qual estavam os alemães. Lutz conectou-se a ela
precisamente no momento em que se instituía como uma das primeiras
especialidades médicas autônomas, em capitais de língua germânica e em
cidades da França e da Inglaterra que disputavam com elas a hegemonia nessa
vertente da medicina clínica e experimental.

Dermatologia, marcos históricos
‘Dermologia’ e ‘dermatologia’ foram termos cunhados na segunda metade
do século XVIII para designar a constituição da pele e de outras membranas
do corpo como objetos de investigação de médicos que se dedicavam à anatomia
e à patologia. Em 1792, Henry Seguin Jackson usou, pela primeira vez, as
expressões “dermato-patologia” e “caquexiologia dermática e epidermática”
para designar um ramo da medicina “por muito
tempo e com muita freqüência considerado de
importância apenas cirúrgica”, e que julgava
necessário aperfeiçoar com base numa patologia
“artério-muscular”, e em conformidade com uma
das nosologias disponíveis, a de François Boissier
de La Croix de Sauvages (1706-1767), botânico que
se correspondia com Linnaeus, e médico que
ensinava em Montpellier (Holubar, 1998; Carneiro,
2002, p.37).
Havia outras classificações de doenças, propostas por ‘sistematas’ da medicina com base em
critérios sintomáticos e/ou morfológicos externos:
a de Jean Riolan, ainda no século XVII; as do
médico parisiense Antoine Charles Lorry (17261783) e do vienense Joseph Plenk (1732-1778); e a

Carl von Linnaeus, médico e botânico
sueco, responsável pela introdução da
nomenclatura binominal para designar
nomes de espécies de animais e
plantas, e um dos primeiros sistematas
do mundo natural. Pintura de
Berttonier, acervo da Biblioteca do
Museu Nacional de História Natural de
Paris. Grande Enciclopédia Delta
Larousse, 1971, p.4030.
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de Robert Willan (1757-1812), de Londres, que certos autores qualificam como
o “fundador da dermatologia” (Carneiro, 2002, p.37).
Os tratados médicos publicados no final do século XVIII e nas primeiras
décadas do século XIX revelaram número crescente de aspectos anatômicos e
fisiológicos de órgãos e tecidos, incluindo a pele, que deixava de ser encarada
como mero envelope do corpo para tornar-se, também, sede de lesões capazes
de explicar processos patológicos.
Marie-François-Xavier Bichat (1771-1802), por exemplo, um dos principais
protagonistas do nascimento da medicina clínica, tratou extensamente da
anatomia da derme e epiderme, descreveu a influência que sobre elas exerciam
o frio, o calor e outros agentes externos, e diferenciou as doenças que
penetravam a epiderme intacta (como a peste) das que necessitavam de lesões
para fazê-lo, como a raiva. Mas tanto Bichat como outros médicos que estudaram
a anatomia da pele e suas reações a variados estímulos consideravam que a
maioria dos sinais patológicos aí visíveis eram apenas manifestações de
processos orgânicos internos, mais profundos; as poucas doenças de pele
atribuídas a agentes locais externos não constituíam uma área à parte no
âmbito da medicina.
Os textos que tratam da transformação dessa área em especialidade médica
alinhavam, sem muito critério, numerosas referências a personagens que desde
a mais remota antiguidade descreveram, com maior ou menor acuidade,
doenças visíveis na pele. No começo do século XIX, ganharam densidade as
correlações estabelecidas entre essas condições clínicas, descritas, quase
sempre, a olho desarmado, e processos patológicos gerais ou específicos.
Paris tornou-se, nesse período, o centro hegemônico da clínica, em geral, e
da clínica das doenças de pele, em particular. Ainda que a dinâmica institucional
e cognitiva de uma e outra estivessem inextricavelmente ligadas, a geração de
conhecimentos relacionados às doenças dermatológicas adquiriu uma
localização preponderante, o Hospital Saint-Louis, onde Jean-Louis Alibert
(1768-1837) estabeleceu uma clínica voltada para esse tipo de doenças. Em
suas aulas, apresentava a árvore genealógica das moléstias de pele, “um dos
muitos conceitos, confiantes e complacentes, que caracterizavam a medicina
dogmática dos começos do século XIX” (Calder, 1976, p.35, apud Carneiro,
2002, p.36).
O estabelecimento de relações entre a patologia cutânea e o organismo, e o
esforço crescente de delimitação de fronteiras entre dermatoses decorrentes
de causas externas e as de etiologia interna avançaram por obra dos clínicos
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contemporâneos a Antoine-Pierre-Ernest Bazin (1807-1878), que levaram ao
auge a chamada “escola francesa”, mas viveram o suficiente para testemunhar
seu eclipse por outros centros médicos situados na Europa Central, onde a
dermatologia impôs-se mais rapidamente como especialidade.
A liderança assumida nesse e em outros domínios da medicina por cidades
germânicas enredadas na unificação política que daria origem à Alemanha, em
1870, ou que passavam à órbita do novo Estado, deveu-se, em larga medida, a
um sistema educacional que favorecia a associação, no âmbito das universidades,
da medicina com as ciências naturais, e a aplicação dos métodos de pesquisa
desenvolvidos no âmbito destas ao estudo das doenças.
Em meados do século XIX, novos horizontes foram abertos às ciências da
vida pela patologia celular e pelo desenvolvimento de métodos de precisão
para o estudo, em laboratório, dos fenômenos e estruturas observáveis nesse
plano do diminuto. Os conhecimentos adquiridos sobre a anatomia da pele
articulam-se, assim, aos estudos histopatológicos, isto é, estudos em nível
microscópico de lesões em tecidos. Particularmente importantes foram as
técnicas de coloração desenvolvidas para a preparação das amostras de tecidos
levadas ao microscópio. Associadas ao uso do micrótomo e aos aperfeiçoamentos
da ótica e da microscopia, essas técnicas incrementaram a capacidade de
visualizar e descrever, com precisão, os elementos que estruturavam os objetos
nessa escala do minúsculo, e assim não apenas alargaram as fronteiras da
histopatologia como criaram a necessidade de reexaminar e, às vezes, modificar
radicalmente os conhecimentos produzidos até então pelos clínicos, anatomistas
e fisiologistas. Tais sinergias favoreceram a eclosão de investigações
relacionadas à microparasitologia das doenças de pele; elas precedem as
descobertas de Pasteur e Koch, e sofrem tremendo impulso à época em que os
caçadores de micróbios põem-se a explorar esse e outros domínios da etiologia
das doenças humanas e animais.
Segundo Pusey (1933, p.108-9), graças à histopatologia e à bacteriologia,
vigas mestras da dermatologia nas últimas décadas do século XIX, os aspectos
essenciais da anatomia e da patologia da pele encontravam-se já elucidados
por volta de 1900. O conhecimento das doenças dermatológicas tornou-se,
nesse período, tão extenso e técnico que a especialização foi imperativa.
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A Escola de Viena e outros centros dermatológicos
germânicos
Em tratado publicado em 1844, Julius Rosenbaum (1807-1874) apresentou
balanço bem documentado dos estudos publicados até então sobre a
fisiopatologia da pele, e concluiu que o sistema Plenck-Willan de diagnóstico
morfológico era inadequado para explicar as doenças dermatológicas. Pela
primeira vez, Rosenbaum falou nos ‘Dermatopathologen’ que, por meio de
estudos microscópicos, lograriam realizar o programa já proposto em 1839
pelo francês Gilbert Breschet (1794-1845): “si l’on pouvait, prenant pour guide
l’anatomie, indiquer le siège de chaque maladie cutanée, ce serait un veritable
progrès pour la médecine et pour l’anatomie pathologique” (apud Holubar,
1998).
Na Charité, o maior complexo hospitalar de Berlim até a Segunda Guerra
Mundial, quando foi destruído, Gustav Simon (1810-1857) e Felix von
Bärensprung (1822-1864) procuravam mapear a constituição da pele em
diferentes doenças com o auxílio, ainda, do tosco ferramental anatomopatológico
disponível. Trabalhando com seções feitas com faca, a mão, sem corantes nem
técnicas de fixação adequadas, descreviam hipertrofias, neoplasmas e vesículas
da derme e epiderme, assim como parasitas que as colonizavam.
A estrutura topográfica da pele era descrita com grande precisão por Voigt,
Langar, Tomsa e outros médicos nas décadas de 1850 e 1860 (Pusey, 1933,
p.108).
Rudolf Virchow, militante das causas social-democratas e da medicina social
alemã, fundador da patologia celular, publicou à mesma época, em Berlim,
muitos trabalhos relacionados à dermatologia: além de textos genéricos sobre
a história e geografia da lepra (1860, 1881) e sobre sabões desinfetantes (1869),
artigos específicos sobre pigmento patológico; anatomia dos folículos dos pêlos;
pênfigo crônico (1855); anatomia normal e patológica das unhas (1857); mormo
(1857); Onychomycosis (1860); lepra (1860); verrugas (1863); molluscum
contagiosum (1865); células dos pruridos do epitélio (1865); tuberculose da
pele (1865) e xantoma multiplex (1871) (Ibidem, p.108).
Por sua vez, desde a década de 1840, a geração de Carl Rokitansky (18041878), Carl Wedl (1815-1891) e Ferdinand Hebra (1816-1880) vinha transformando Viena, a capital do império austro-húngaro, não apenas no principal
pólo de cristalização da dermatologia como especialidade clínica como num
centro de ensino médico tão famoso quanto era Paris até 1850. Os alunos
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desses clínicos e patologistas formariam, no último quarto do século, a nata da
dermatopatologia vienense: Isidor Neumann (1832-1906), Salomon Stricker
(1834-1898), Heinrich Auspitz (1834-1885), Moritz Kaposi (1837-1902) e Salomon
Ehrmann (1854-1926).

Aula prática de Rudolf Virchow (1821-1902) em Berlim. Acervo de Ullstein Bilderdienst, Berlim. Johann & Junker (1970,
p.53, fig. 66).

Ferdinand Ritter von Hebra
(1816-1880). Disponível em
www.aeiou.at/aeiou.encyclop.
h/h330927.

Viena em fins do século XIX. Grande Enciclopédia Delta Larousse, 1971, p.7018.
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Desses personagens, o que granjeou maior nomeada foi Hebra, cuja carreira
está ligada ao equivalente, no mundo germânico, do Hospital Saint-Louis: o
Allgemeines Krankenhaus de Viena.
Depois de se doutorar, em 1841, Hebra tornou-se assistente de Skoda, um
dos mestres da medicina clínica vienense, responsável pela seção de doenças
do peito naquele hospital geral, seção à qual, curiosamente, estavam adjudicadas
as doenças de pele.
Como Bazin, Hebra estudou primeiro a sarna, por circunstância quase
fortuita: ninguém queria se ocupar daquele problema trivial que representava,
porém, o grosso do serviço dermatológico. Imbuído das noções correntes da
patologia humoral, supôs, a princípio, que fosse uma doença sistêmica, mas
logo verificou que era causada por um ácaro e, em 1844, publicou trabalho que
se tornou um clássico sobre o assunto (Über die Krätze). Experiências com
outros irritantes, como o óleo de cróton, que, friccionado à pele normal, dava
lugar a um eczema, levaram Hebra à conclusão de que qualquer sintoma de
inflamação podia ser induzido por irritantes externos, e que havia alterações
patológicas específicas à pele, não explicáveis à luz da patologia geral. Sem
negar a existência de doenças sistêmicas, ligadas às discrasias constitucionais
tão enfatizadas pela escola francesa, Hebra passou a atribuir grande importância
aos fatores locais na produção das dermatopatologias. Tal ênfase facilitaria, em
seguida, a compreensão do papel dos microrganismos na etiologia dessas doenças.
Aluno de Carl Rokitansky (1804-1878), e seu sucessor na presidência da
Wiener Akademie der Wissenschften, Hebra soube aplicar o instrumental mais
refinado da patologia à sua especialidade, e em 1845 propôs uma nova
classificação das doenças de pele com doze categorias principais: hiperemias,
anemias, anomalias secretoras das glândulas da pele, exsudações, hemorragias,
hipertrofias, atrofias, neoplasmas, pseudoplasmas, úlceras, nevroses e
parasitoses (Costa, 1945, p.275-6; Carneiro, 2002, p.38).
Não obstante fosse competente anatomopatologista, Hebra hauriu sua
reputação principalmente da clínica. Reagiria até com frieza às novas
concepções bacteriológicas (Pussey, 1933, p.103). Ele demonstrou o crescimento
do fungo da tinha na epiderme; foi o primeiro a descrever o rinoscleroma
(1872), o impetigo herpetiforme (1872), o lichen acuminatus, o lichen
scrofulosorum e o prurido batizado com seu nome (prurido de Hebra); reuniu
numa única síndrome – o eritema multiforme ou polimorfo – os vários eritemas
tóxicos que eram descritos de maneira confusa; caracterizou melhor o eczema
marginatum, descrito primeiramente por von Bärensprung em 1860; tornou
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igualmente claros os quadros dos xantomas e pênfigos, e a natureza da urticária
e dos pruridos, como doenças internas. “Como disse Gaucher a propósito de
Bazin, quase não há doença de pele cujo quadro não tenha se tornado mais
claro graças à magistral descrição produzida por Hebra.” (Pusey, 1933, p.105)
Hebra morreu em 5 de agosto de 1880, aos 64 anos de idade. Era procurado
por doentes de todas as partes do mundo, e o curso que ministrava na Faculdade
de Medicina de Viena era o mais popular entre os estudantes (Pusey, 1933,
p.106); aí e em sua clínica formaram-se os líderes da geração seguinte de
dermatologistas, na Alemanha e em outros países.
Seus dois trabalhos mais importantes foram o monumental Atlas der
Hautkrankheiten, com belas estampas de Anton Elfinger (Viena), C. Gerold’s
Sohn, 1856-1876), e o Lehrbuch der Hautkrankheiten (Stuttgart, Enke, 18741876), completado pelo húngaro Moritz Kaposi (1837-1902), seu genro e sucessor
na cadeira de dermatologia, em Viena.4
Dedicando-se, também, à dermatologia clínica, descreveu o xeroderma
pigmentosum, o sarcoma pigmentado múltiplo e idiopático (sarcoma de Kaposi);
o herpes-zoster gangrenosus hystericus, a dermatitis papillaris capillitii e o
rinoscleroma, já estudado por Hebra. Seu livro Pathologie und Therapie der
Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Ärzte und Studirende (Viena,
Urban & Schwarzenberg, 1880-1899), traduzido para o francês por Ernest
Besnier e Adrien Doyen, e para o inglês por James C. Johnston,5 foi, por
muito tempo, uma das principais referências para quem se iniciava na
especialidade, e seu Atlas das doenças de pele (3v., 1898, 1899, 1900) é
considerado uma das mais extensas e valiosas coleções de ilustrações em
dermatologia.
Outro brilhante sucessor de Hebra foi Heinrich Auspitz (1835-1886), também
professor de dermatologia em Viena. Propôs nova classificação das doenças de
pele em System der Hautkrankheiten (Viena, Wilhelm Braumuller, 1881), e,
entre outros trabalhos, publicou “General pathology and therapeutics of the
skin”, no Handbook of diseases of the skin (Nova York, W. Wood and Co.,
1885), organizado por Hugo von Ziemssen.6 Acantoma e Parakeratosis são
alterações patológicas descritas e batizadas por Auspitz, que chamou atenção
para o sinal característico da psoríase, os pontos que sangram após a remoção
das escamas (sinal de Auspitz). Estudou ainda as vesículas e bolhas do pênfigo,
e os efeitos da congestão venosa da pele. Foi um dos principais responsáveis
pela disseminação do uso de sabões no tratamento das doenças dermatológicas
(Pusey, 1933, p.110).
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Isidor Neumann (1832-1906), autor, também, de importante tratado sobre
doenças de pele, ficou conhecido sobretudo como estudioso da sífilis, tendo
inaugurado a cadeira de dermatologia e sífilis em Viena.7
Filip Joseph Pick (1834-1910), outro discípulo de Hebra, transformou Praga
num importante centro dermatológico. Estabeleceu experimentalmente a
identidade entre o favo do homem e do rato, e provou a contagiosidade do
moluscum contagiosum. Primeiro professor de dermatologia na Áustria a ter
o título de catedrático, fundou, com Auspitz, em 1869, o Archiv für Dermatologie
und Syphilis, do qual foi editor por muitos anos.

Artigo de Achille Breda sobre “Fambroesia Brasileira ou Boubas” publicado no Archiv für Dermatologie und Syphilis, 1895.
BR. MN. Fundo Adolpho Lutz. Períodicos.
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Nas últimas décadas do século XIX, Viena tornou-se uma meca para os
médicos de várias nacionalidades que aspiravam a ser reconhecidos na
especialidade de que Ferdinand Hebra era o emblema, sob a orientação de
seus renomados sucessores ou dos assistentes destes. Em seu estudo, Pusey
mapeia os centros dermatológicos que floresceram em diversas cidades da
Alemanha e da Europa Central no último quarto do século XIX, por obra desses
dermatologistas. Destacaremos aqui a trajetória de uma das crias da Escola
de Viena que Holubar (1998) qualifica como o “pai da dermatopatologia alemã”,
e Herzberg e Korting (Holubar, 1987, p.128), como um dos “grandes fundadores
internacionais da moderna dermatologia”.

Paul Gerson Unna
Nascido em 8 de setembro de 1850, em Hamburgo, Paul Gerson Unna era
filho de Moritz Adolph Unna, médico conceituado naquela movimentada cidade
portuária. Vinculava-se a importante linhagem médica também pelo lado da
mãe, Ida, nascida Gerson, filha única de um famoso cirurgião.
Dando continuidade a essa tradição, Paul iniciou seus estudos em
Heidelberg, no começo de 1870, mas teve de interrompê-los quando eclodiu a
guerra franco-prussiana, em agosto. Alistou-se como voluntário e foi gravemente
ferido numa batalha travada nas cercanias de Le
Mans. Quando a guerra terminou, em 1871,
retomou os estudos de medicina em Heidelberg e
freqüentou as universidades de Leipzig e
Estrasburgo, completando sua educação médica
nesta universidade, em 1875. Sua tese de doutoramento – “Über die Entwicklung der Haut”
(Sobre o desenvolvimento da pele)8 – revelou fatos
novos, de grande importância, sobre as diferentes
partes e elementos da pele que Unna pôde
observar graças ao uso do ácido ósmico e de outro
corante, recém-desenvolvido por Ranvier, o picrocarmim. Unna mostrou que a epiderme compunhase de estratos diferentes, cada um formado por
outras camadas celulares, com contínua migração
Dermatologista Paul Gerson Unna
(1850-1929). Olpp (1932, S401).

de células entre elas: estrato córneo, o mais externo,
formado por células queratinizadas; estrato lúcido,
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em que prossegue a queratinização; estrato granuloso, onde começa o processo
de cornificação; estrato espinoso, cujas camadas celulares sintetizam a queratina
e, depois, o estrato basal, a camada celular mais profunda da epiderme. Unna
conseguiu demonstrar que esta última camada era a responsável pela
regeneração da epiderme, e que o estrato espinoso não participava desse
processo.
Aquelas descobertas, logo confirmadas por conceituados anatomistas e
histologistas, tornaram conhecido o médico recém-formado. A pedido de von
Ziemssen, Unna publicaria, em 1883, as conclusões mais significativas de sua
tese no capítulo intitulado “Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Haut”
(Desenvolvimento e anatomia da pele), no já referido Handbuch der speziellen
Pathologie und Teraphie.9
Aos 27 anos, Unna foi para Viena para assistir às aulas e demonstrações
clínicas de Ferdinand Hebra, de seu filho, Hans, de Moritz Kaposi e Heinrich
Auspitz. Com prazer, aceitou o convite feito por este último para que
colaborasse nos estudos microscópicos destinados a esclarecer a anatomia
patológica do cancro sifilítico. Em 1877, Auspitz e Unna publicariam dois artigos
a esse respeito em Vierteljahresschrift für Dermatologie & Syphilis.
Em outubro de 1876, Unna assumiu o cargo de médico assistente na seção
de sífilis do Hospital St. Georg, em Engel-Reimers. Em seguida, associou-se à
movimentada clínica do pai, em Hamburgo, aliviando-o do encargo de atender
pacientes à noite e de fazer visitas em locais de difícil acesso.
Como crescesse o número de pacientes com doenças dermatológicas, decidiu
fundar sua própria clínica especializada em doenças de pele.10 No mesmo ano
(1882), criou com Oscar Lassar e Hans Hebra, filho de Ferdinand Hebra, o
Monatshefte für praktische Dermatologie, primeiro periódico de dermatologia
da Alemanha, e, por muitos anos, um dos principais catalisadores da
especialidade que começava a se cristalizar em outros países, inclusive no
Brasil, como veremos adiante.11
A clínica de Unna, com apenas dois auxiliares, logo se tornou insuficiente
para atender à crescente demanda, e ele então decidiu abandonar de vez a
clínica geral para se dedicar exclusivamente à dermatologia, fato inédito na
Alemanha de então. Em abril de 1884, num subúrbio de Hamburgo chamado
Eimsbüttel, inaugurou as modernas instalações do novo instituto dermatológico,
com bem equipados laboratórios para os médicos assistentes, três pavilhões
para doentes e, ainda, a residência do proprietário.
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Capa do periódico Monatshefte für Praktische Dermatologie, em 1910, quando era editado por Paul Gerson Unna e Paul
Taenzer. Edição especial com artigo de Unna e Golodetz sobre a química da pele.

Quadro representando
parte da fachada do
Dermatologicum (1884), a
famosa clínica fundada por
Unna em Hamburgo.
Crissey, Parish, Holubar
(2002, p.67).
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Naquele tempo, não havia treinamento organizado ou obrigatório para as
especialidades médicas em formação e, assim, o Dermatologicum de Unna
começou a atrair um número crescente de estudantes da Alemanha e do
exterior. Em 1886,12 seu escopo foi ampliado e tiveram início os cursos de pósgraduação, que incluíam anatomia, histopatologia, bacteriologia, micologia,
farmacologia, química e fotografia, aliados a intensa prática clínica com os
doentes que afluíam, em grande número, à clínica hamburguense.
Entre os primeiros médicos treinados ali figuram nomes reconhecidos
como pioneiros da dermatologia em diversos países: Pollitzer de Nova York;
Török de Budapeste; Tommasoli e Mibelli da Itália; Eddowes de Londres;
Noyes de Melbourne; sir Norman Walker, que traduziu para o inglês Die
Histopathologie der Hautkrankheiten (Berlim, A. Hirschwald, 1894), obra de
Unna que constitui um marco na história da dermatologia; e ainda Buzzi;
Santi; Ernst von Düring, Hodara; Engman e, por último mas não menos importante, o brasileiro Adolpho Lutz.

Adolpho Lutz em Hamburgo
Segundo Olpp (1932), Unna e Lutz teriam se conhecido na 58a Reunião de
Naturalistas e Médicos Alemães ocorrida em Estrasburgo, em 1885. Lutz
apresentou aí curta comunicação sobre uma doença que observara em mais de
duas dezenas de crianças nos arredores de Limeira, estranha doença que
começava como afecção catarral e evoluía para uma dermatite ‘singular’: nas
formas mais graves, as manchas na pele formavam grandes faixas confluentes,
de cor violeta-escura, que descamavam grandes lascas. O curso da doença era
lento e podia levar à morte. Como Lutz a observara apenas em crianças já
desmamadas, ou que recebiam outro alimento junto com o leite materno,
suspeitou principalmente da farinha de milho, muito consumida por elas:
A essa etiologia corresponde também o fato de que a doença apresenta
certa semelhança com a pelagra, que sabidamente se relaciona ao
consumo de milho estragado. Maior ainda é a coincidência com o
Erythema epidemicum ou com a acrodinia, cuja etiologia ainda é
desconhecida; entretanto, essa afecção não pode ser identificada com as
nossas, já que as descrições até agora diferem em pontos essenciais.

Na verdade, o contato entre Unna e Lutz é anterior a esse congresso. O
médico de Limeira, sempre atento às realizações da medicina experimental
européia, provavelmente subscrevia o Monastsheffe für Praktische Dermatologie,
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em que saiu publicada, diga-se de passagem, a comunicação apresentada em
Estrasburgo (Lutz, 1886a).
Lutz já havia publicado trabalhos importantes na Alemanha, que certamente
eram do conhecimento de Unna: o estudo sobre o Rhabdonema do porco e
sobre o diagnóstico do Rhabdonema strongyloides no ser humano saíra no
Centralblatt für Klinische Medicin, em junho de 1885 (Lutz, 1885a). As páginas
do Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin acolheram, no mesmo ano, as
observações feitas pelo médico brasileiro sobre os parasitas intestinais do porco
e de outros animais domésticos, e sobre a ocorrência das mesmas espécies no
homem (Lutz, 1885-1886). No mesmo ano (1885b), um trabalho de fôlego sobre
o Ancylostoma duodenale e a ancilostomíase foi incluído entre as conhecidas
lições de clínica médica (Sammlung Klinischer Vorträge) editadas por Richard
von Volkmann, em Leipzig.
Tudo indica que foi a lepra que aproximou Adolpho Lutz e Paul Gerson
Unna. Um dos prédios do Dermatologicum, inaugurado em 1884, destinava-se
às vítimas da doença, que provinham principalmente da América do Sul
(Hollander, 1987, p.85). O dermatologista de Hamburgo iniciou, então, estudos

Vista de Hamburgo, Alemanha, mostrando a ponte de Kehrwieder, em Gesehen. Foto de G. Koppmann & Co.,
setembro de 1884.
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aprofundados sobre a bacteriologia, patologia e terapêutica do mal. Naquele
mesmo ano, participou de um congresso de medicina em Copenhague, em que
o tema esteve em pauta, e, em seguida, visitou leprosários noruegueses,
estabelecendo proveitosa relação com Gerhard Armauer Hansen (1841-1912),
o descobridor do Bacillus leprae, e com Daniel Cornelius Danielssen (18151894) e Carl W. Boeck que, em 1848, haviam estabelecido, em bases científicas,
as características distintivas da doença.13
Segundo Olpp (1932), em 1885 Unna teve a oportunidade de tratar uma
paciente alemã que adquirira a lepra em viagem ao Brasil – terá sido enviada
por Lutz? –, obtendo resultados satisfatórios com o pirogalol. Esse caso forneceulhe dados para o trabalho sobre a histologia e terapêutica da doença que
apresentou em congresso de medicina interna, em Wiesbaden.14
Pois foi em março de 1885 que Adolpho Lutz deixou Limeira para estagiar
na clínica de Unna. Sob sua orientação, enveredou, também, pela bacteriologia
da lepra e estudou a estrutura e biologia de germes relacionados a outras
doenças, inclusive a tuberculose, cujo bacilo apresentava intrigantes analogias
com o descrito por Hansen.15 O trabalho que publicou em Monatshefte für
Praktische Dermatologie sobre o bacilo de Hansen (Lutz, 1886b) alterava
consideravelmente a representação que se tinha a respeito não apenas desse
microrganismo como daquele descoberto por Koch. Lutz mostrava que possuíam
em comum características discrepantes em relação aos bacilos, e propunha
que fossem considerados espécies de um novo gênero.

Lutz e as controvérsias sobre o agente causal da lepra
A lepra foi uma das primeiras doenças infecciosas a ser reestruturada à luz
da microbiologia. Em 1848, Danielssen percebeu que certas células encontradas
em tecidos leprosos eram características da lepra. Nas células de tubérculos
cutâneos, grandes células redondas mononucleares que Virchow denominou
“células leprosas”, Hansen observou pequenos corpúsculos em forma de
bastonete que denominou Bacillus leprae, suspeitando que fossem a causa da
doença em razão de sua presença constante nas lesões examinadas. Em 1874,
relatou à Sociedade Médica de Cristiânia sua suspeita, que logo foi confirmada
por Theodor Albrecht Edwin Klebs (1834-1913) (Bulloch, 1938, p.9, 376).
Albert Neisser (1855-1916) produziu descrição mais consistente do bacilo
em 1879, graças ao emprego de processos de coloração que vinham se tornando
de importância capital para a observação deste e de outros microrganismos.
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Quando saiu o trabalho, Hansen reagiu prontamente para assegurar sua
prioridade, e publicou sua teoria em alemão, inglês e norueguês. Conquistou,
assim, a eponímia, e o bacilo de Hansen “converteu-se num dos primeiros a
ingressar no cenário dos microrganismos específicos patogênicos para o ser
humano, que faziam a glória da bacteriologia nascente”.16
À época em que Adolpho Lutz iniciou sua investigação,
lavrava entre os bacteriologistas intensa controvérsia a
respeito da localização do micróbio da lepra nos tecidos
e líquidos humanos, controvérsia associada a outra
questão problemática: a dificuldade de cultivar o
microrganismo in vitro e de fazê-lo replicar nos tecidos
de outros animais. A interpretação do que os especialistas enxergavam dependia, em larga medida, do que
davam a ver as técnicas de corar e fixar usadas na
preparação das amostras de tecido postas sob a lente
de seus microscópios, técnicas que experimentavam,
então, contínuas inovações.
Os métodos de coloração começaram a ser usados
Albert Neisser (1855-1916).
(Olpp, 1932, S290).

em histologia antes de migrarem para o estudo das
bactérias. Tinham em mira fixar substâncias corantes

eletivamente em tais ou quais elementos do tecido ou organismo, de modo a
facilitar a observação de sua forma e estrutura. Goeppert e Cohn (1849) foram
os primeiros a trabalhar com preparações de fucsina, mais tarde aperfeiçoadas
por Hartig (1854) e Gerlach (1858). O fisiologista boêmio Jan Evangelista
Purkinje (1787-1869) introduziu o uso do bálsamo-do-canadá, do ácido acético
glacial e do bicromato de potássio, e foi, também, o primeiro a fazer cortes em
tecidos para estudá-los ao microscópio. O extrato de pau-campeche ou pauda-índia (Haematoxylum campechianum)17 foi utilizado por Waldeyer (1863),
e Böhmer (1865) aperfeiçoou a técnica ao adicionar alume à substância. As
tinturas de anilina ou coltar (alcatrão de hulha) entraram em circulação a
partir de 1856, disseminando-se em seguida nas práticas cotidianas ou
industriais de tingimento de tecidos e roupas. O primeiro a recorrer à coloração
de bactérias foi Hermann Hoffmann (1819-1891), professor de botânica em
Giessen; pouco tempo depois, Weigert (1871) demonstrou que o carmim
pigmentava cocos e, em 1875, descobriu que a alquila dava resultados
surpreendentes também no tingimento de tecidos e bactérias. Em 1877, C. J.
Salomonsen (1847-1924) conseguiu corá-las em solução aquosa de fucsina.
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Koch (1877) aperfeiçoou os métodos de coloração, diferenciando-os conforme
o pH ácido, básico ou neutro da substância empregada. Para imobilizar as
bactérias, desenvolveu um engenhoso processo de secagem que não interferia
em sua forma primitiva. Seu método de fixação de bactérias requeria o uso do
álcool para interromper as atividades metabólicas dos organismos, embebendose os cortes microscópicos e as preparações em vários tipos de corantes, o
metil violeta 5 B, a fucsina, a anilina marrom e principalmente a violeta de
genciana. As amostras eram colocadas numa solução aquosa de acetato de
potássio ou bálsamo-do-canadá. Esses procedimentos o ajudaram a descobrir,
em 1882, o bacilo que leva seu nome, agente da tuberculose.
Nos anos seguintes, outros métodos de coloração disseminaram-se pelos
laboratórios e pela prolífera literatura especializada que engendravam, até
mesmo métodos específicos para pigmentação de esporos, cílios e cápsulas de
microrganismos. Algumas fórmulas acabaram por se decantar nos tratados
que começavam a constituir a bacteriologia como ciência ‘normal’, no sentido
que Thomas Kuhn (1970) deu à palavra. Nas ótimas páginas que dedica ao
assunto, Bulloch, (1938, p.213-30) refere-se ainda ao aperfeiçoamento da
pigmentação dos bacilos da tuberculose por Ehrlich, em 1882; ao emprego do
álcali e do azul-de-metileno por Loeffler (1884); do ácido carbólico (fenol) em
lugar de anilina por F. Ziehl (1857-1926); e de ácido sulfúrico em substituição
ao ácido nítrico por F. Neelsen (1854-1894). Não se deve esquecer o dinamarquês
Christian Gram (1884), que desenvolveu, em Berlim, o método hoje
universalmente conhecido, e que consiste no uso da fucsina amoniacal e na
divisão das bactérias em gram-positivas e gram-negativas conforme fixem ou
não o corante.
Podemos ter um vislumbre do estado-da-arte na matéria que nos levou a
essa digressão – as noções conflitantes sobre o bacilo da lepra associadas às
diferentes técnicas empregadas em seu estudo – se consultarmos algumas das
publicações médicas que repercutiram o artigo de Adolpho Lutz à época em
que veio a lume, especialmente a publicação anual recém-criada pelo dr. Paul
Clemens von Baumgarten (1848-1928), professor de anatomia patológica em
Königsberg18 – Jahresbericht über due Fortschritte in der Lehre von den
pathogenen Mikroorganismen (1885-1911).
Em 1885, Unna sustentou a tese de que as células da lepra descritas por
Virchow em tempos pré-bacteriológicos, células que Neisser considerara
específicas à doença por se acharem repletas de bacilos, não eram células mas
conglomerados de bacilos livres encravados em mucina e rodeados por células
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de tecido conectivo atrofiadas. Os bacilos da lepra não eram encontrados nas
células dos tecidos – afirmou Unna em 1885-1886 –, e sim no curso da linfa.
Suas observações haviam revelado, ademais, que aglomerados bacilares
distribuíam-se de maneira uniforme e circulavam livremente na túnica íntima
de veias e artérias, o que fazia crer que o corpo dos doentes – especialmente
dos que padeciam da forma tuberosa – era percorrido por milhões de bacilos.
As polêmicas observações de Unna estavam ligadas a um novo método de
coloração que desenvolvera para neutralizar uma falha observada nos que
eram habitualmente empregados no estudo daquele microrganismo. Segundo
o dermatologista de Hamburgo, os corantes e bálsamos não apresentavam
resultados duradouros, e as substâncias presentes nos descolorantes e fixadores
afetavam o resultado das pigmentações em razão de sua ‘oxigenofilia’, isto é,
sua tendência a roubar oxigênio. Para resolver o problema, desenvolveu o
“método seco”: a amostra, depois de passar pelas etapas de pigmentação,
descoloração por ácido e, eventualmente, por uma segunda pigmentação, era
transportada diretamente da água para a lâmina, sendo estendida aí com
cuidado; retirava-se o excesso de água com papel de seda; depois, punha-se a
lâmina delicadamente sobre a chama de espiriteira até que estivesse seca.
Adicionava-se, então, uma gota do bálsamo escolhido como fixador ao corte
completamente seco, com a lâmina ainda quente. Além de ser mais prática e
mais barata, essa técnica revelaria mais claramente as relações do
microrganismo com os tecidos circundantes.19
A julgarmos pelas resenhas publicadas nos volumes editados por
Baumgarten em 1886-1889, o dermatologista de Hamburgo enfrentou cerradas
críticas da parte de renomados especialistas na matéria.

Desenho do Mycobacterium leprae (Arm. Hansen) Lehmann et Neumann (bacilo da lepra).
I. Preparado microscópico de muco nasal. II. Corte histológico: gânglio linfático; pequeno aumento; os bacilos não se
acham em células gigantes, como na tuberculose, e sim aglomerados. III. Corte histológico: gânglio linfático; grande
aumento. Lehmann & Neumann (1910, prancha 68).

voltar ao sumário

62

ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA z Vol. 1 — Livro 3

Desenho do Mycobacterium tuberculosis (Koch) Lehmann et Neumann (bacilo da tuberculose). V. Cultura de batata. VI.
Preparado microscópico: esputo; coloração de Ziehl. VII. Preparado microscópico de esputo: formas plasmolíticas, “typus
humanus”. VIII. Preparado microscópico do pus caseoso de uma tuberculose uterina bovina. IX. Aglomerados de
tamanhos variados de bacilos decompostos de tuberculose; preparado de esputo humano. X. Preparado microscópico de
esputo humano: colônias de bacilos de tuberculose. XI. Corte histológico: gânglio linfático humano; no tecido necrosado
vêem-se células gigantes. XII. Corte histológico: gânglio linfático humano; duas células gigantes circundadas por tecido
necrosado. Lehmann & Neumann (1910, prancha 67).

Hansen declarou que os “preparados secos” alteravam a morfologia das
células, fazendo que as da lepra desaparecessem e deixando visíveis apenas as
células dos tecidos. Argumentou ainda que, se circulassem livremente pelos
vasos linfáticos, os bacilos penetrariam no sangue e causariam estados
patogênicos agudos. A doença, porém, tinha sempre um caráter crônico e por
isso os bacilos deviam estar “aprisionados” nas células.20
Neisser, por sua vez, considerou que o método seco de Unna podia se
prestar ao estudo da morfologia celular, mas não era apropriado à investigação
da localização (topografia) dos bacilos.21
Outro crítico, Karl Touton (1858-1934), afirmou peremptoriamente: “Os
bacilos da lepra estão em sua maior parte localizados nos tecidos lepróticos,
como tem sido aceito geralmente até agora, encerrados nas células em
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aglomerados maiores ou menores. Esses aglomerados bacilares não são,
portanto, células, porém partes ou habitantes delas. De maneira geral, os
aglomerados ‘livres’ provêm do interior das células”.
O dermatologista alemão atribuía o erro de Unna a seu método: o vapor
d’água empregado durante o processo faria “explodir” as membranas celulares,
dando a impressão de que os bacilos estavam livres na linfa. Além disso, a
secagem por meio do fogo diminuía a espessura mas não a área das amostras
de tecido, e assim as suas várias camadas sobrepostas ficavam reduzidas a
uma única superfície, dificultando o exame do material. Não tinha dúvida de
que o método de Unna alterava a ordem natural das coisas e dava origem a
‘artefatos’, com resultados não-confiáveis.22
Dois outros críticos do dermatologista de Hamburgo foram Beaven Rake e
Sudakewitsch. Em material extraído de um nódulo de lepra, o primeiro vira
bacilos tão próximos ao núcleo das células que sua localização tornara-se, para
ele, inegável. Sudakewitsch, do Instituto von Münch, em Kiev, estudara casos
de “forma nervosa secundária” (isto é, casos nos quais a pele apresentava
apenas restos de infiltrados leprosos extintos) com a intenção de conhecer a
relação dos bacilos com o sistema nervoso, e as modificações sofridas pelos
gânglios no curso da doença. O dermatologista russo comprovara que havia
bacilos no interior das células ganglionares. Por vezes, eram encontrados dentro
dos controversos vacúolos, que o autor chamou de “parasitários”, pois julgava
serem resultado de processos de “digestão intracelular”. De seu ponto de
vista, tanto os bacilos degenerados como as células nervosas destruídas deviamse à luta entre bacilos e células.23
Além da localização extracelular dos bacilos de Hansen, contestada também
por Bidenkap e Campana, mas comprovada por Kühne,24 outros aspectos do
agente etiológico da lepra eram debatidos. Unna encontrara os vacúolos
descritos originalmente por Virchow, mas na opinião de Neisser eram apenas
resultados artificiais de seu método seco. Segundo o dermatologista de
Hamburgo, parte dessas massas vítreas observadas nas preparações eram
áreas preenchidas por muco bacilar, e o restante, o lúmen dos vasos linfáticos,
livre de bacilos. Para Touton, eram produto da degeneração hidrópica do
protoplasma celular. Em seu modo de ver, os bacilos que entravam em contato
com uma lesão na pele do indivíduo chegavam às suas células pelas vias linfáticas
e desenvolviam grandes colônias no protoplasma. Os vacúolos seriam o índice
da degenerescência do protoplasma, provocado pelo desenvolvimento do
parasita. Pouco a pouco, os vacúolos cresciam e se multiplicavam, a célula
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inchava até arrebentar e os bacilos, agora livres, invadiam as fendas linfáticas,
os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e outros tecidos e cavidades
(Doyon, 1887, p.429-30).
Outro ponto litigioso eram os esporos que alguns bacteriologistas às vezes
discerniam no interior dos bacilos. Colorações descontínuas e formações
granulares já haviam sido observadas nesses bastonetes, mesmo nos da
tuberculose. Por algum tempo, Koch supôs que fossem esporos, e Neisser
chegara a conclusão parecida com relação ao bacilo da lepra.
No trabalho publicado em 1886, Adolpho Lutz (1886b) forneceu detalhadas
evidências em apoio à tese de Unna e foi além: as massas que Touton
considerava como aglomerados bacilares alojados no interior das células da
lepra não apenas não estavam aí como não eram constituídas por bacilos.25
Graças a um novo método de coloração que desenvolvera com Unna, Lutz
viu e descreveu, sob nova luz, coisas que a outros observadores tinham parecido
anomalias ou acidentes esporádicos.
De acordo com o médico brasileiro, os micróbios da lepra eram encontrados
na linfa, no pus e em cortes dos órgãos doentes, isolados ou agrupados dentro
de um envelope gelatinoso ou mucoso. Mesmo os bacilos isolados exibiam,
muitas vezes, a substância envolvente que, na opinião de Lutz, desempenhava
papel importante na formação das neoplasias leprosas. As formas desprovidas
desse envoltório constituiriam um “estágio primitivo” do microrganismo.
Quando o envelope ultrapassava certo volume, desapareciam os tênues
contornos dos bastonetes e o observador precisava recorrer a outro método
para reconhecer a natureza daqueles conglomerados. Os envelopes pareciam
ter grande semelhança com as massas gelatinosas encontradas, com freqüência,
entre algas e fungos. E a coloração pela genciana mostrava que sua composição
era análoga à dos cocos da pneumonia descritos por Friedländer.
Como afirmara Unna, essas massas não eram células nem estavam situadas
dentro de células.
Lutz descrevia, então, minuciosamente, as técnicas que lhe tinham permitido
decifrar a natureza dos claros que interrompiam a continuidade dos bastonetes,
tornando-os, como se dizia, não homogêneos. Para Neisser, eram lugares onde
se formavam esporos intersticiais. Empregando o método de Gram e a
descoloração por meio do álcool acidificado, Lutz obteve nítidas imagens de
micrococos dispostos em fileiras regulares e ligados por finos filamentos.
Chegou, assim, à conclusão de que a parte constitutiva elementar do suposto
bacilo da lepra era a pequena célula redonda semelhante a um coco, dotada de
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membrana a princípio fina que ia se tornando espessa e colóide. A célula contida
nessa membrana desdobrava-se em duas novas células que se afastavam, pouco
a pouco, e adquiriam envelope novo, sem deixar de permanecer inclusas no
antigo. Entre as células observavam-se interstícios maiores que seu diâmetro.
O desdobramento delas fazia-se sempre na mesma direção, em séries lineares
cujo desenho assemelhava-se a colares de pérolas ou a bastonetes, aumentando
cada vez mais o envoltório gelatinoso à medida que ganhava novas camadas.
Esse aglomerado gelatinoso podia fundir-se com os vizinhos numa massa
comum.
Lutz identificou um terceiro elemento que tampouco se enquadrava nas
descrições habituais: na extremidade dos bastonetes encontrara células ovais,
de duplo contorno, que se distinguiam das outras pelo volume, a intensa
coloração e sua forma alongada, com um ou dois prolongamentos filiformes
que lembravam a cauda de uma nota musical. Essas células constituiriam uma
“forma especial” que devia desempenhar algum papel na reprodução do
microrganismo.26
Se a descrição é exata – escreve Adrien Doyon (1886, p.427) em Annales de
Dermatologie et de Syphiligraphie –, resulta que o nome bacilo é impróprio,
propondo o médico brasileiro que a bactéria da lepra seja alojada numa divisão
do gênero Coccothrix, no qual “colocaria, sem hesitar, o parasita ... da
tuberculose”.
Em outro artigo publicado no periódico editado por Unna, Adopho Lutz
(1886c) procurou detalhar as características dos microrganismos que poderiam
ser agrupados sob o novo gênero que julgava necessário criar, não apenas o de
Hansen mas também os supostos agentes da sífilis e da malária: o bacilo
recentemente descrito por Matterstock e o Bacillus malariae de Klebs e
Tommasi Crudelli.
Sobre o primeiro, quase não há informação.27 Klebs foi, como vimos, o
primeiro a comprovar a existência do bacilo de Hansen. Em 1883, descobriu o
da difteria, que foi cultivado, no ano seguinte, por Friedrich Löffler, da equipe
de Koch, ficando, então, conhecido como bacilo de Klebs-Löffler (atual
Corynebacterium diphtheriae). Em 1878, Klebs começou a pesquisar com
Crudelli o germe da malária, que era endêmica na campanha romana. O norteamericano J. H. Salisbury, os italianos Lanzi e Terrigi e, ainda, Pietro Balestra
já haviam incriminado algas microscópicas que vegetariam nos pântanos
(Busvine, 1993, p.18). No sangue de pacientes febris, Klebs e Tommasi Crudelli
encontraram o Bacillus malariae, vegetal microscópico que teria afinidades
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com o bacilo do antraz, cujos esporos Koch acabara de localizar na terra onde
os animais eram sepultados: os da malária residiriam, também, no solo e
flutuariam no ar. A descoberta logo foi confirmada por diversos investigadores
italianos e franceses.28
O esforço que faz Lutz (1886c) em “Ueber die Beziehungen zwischen
Stäbchen und Coccen” para adequar à sua teoria as descrições dos supostos
bacilos da malária e da sífilis remete-nos a outro caldo de controvérsias
concernentes a aspectos basilares da ciência dos micróbios, em formação.

As grandes polêmicas sobre o mundo microbiano
A divisão dos seres vivos em dois reinos constituía axioma basilar da história
natural. O sueco Carl von Linnaeus (1707-1778), publicou em 1735 sua obra
fundamental, Systema naturae, e, no ano seguinte, Fundamenta botanica. Batizou
em latim as espécies animais e vegetais, inaugurando a nomenclatura binária.
Embora tratasse sobretudo das plantas, deu nova classificação aos animais.
As descrições de seres vivos invisíveis ao olhar desarmado do homem
remontam ao final do século XVII, aos relatos escritos por aquela espécie
particular de naturalistas – os microscopistas –, que se compraziam em
permanecer longas horas com o olho colado ao instrumento aperfeiçoado por
Anton van Leeuwenhoek a observar os animálculos que povoavam os objetos
mais familiares aos humanos. Durante século e meio, o mundo microbiano foi
“objeto de encantamento e uma diversão para os microscopistas amadores”
(Stanier & Lwoff, 1973, p.1191).
Para classificar os microrganismos29 usou-se, a princípio, um critério de
fácil visualização: a mobilidade. O que se mexia era animal; o imóvel, planta. A
primeira tentativa de organizar os animálculos num sistema de classificação
similar ao de Lineu partiu do dinamarquês Otto Friederich Müller (1730-1784).
Em Animalcula infusoria et marina (1786), delimitou dois grupos que se
diferenciavam pela posse ou carência de órgãos externos (Membranaceae e
Crassiuscula). C. G. Ehrenberg (1795-1876) denominou os animálculos
Polygastrica, por supor que tinham estômagos, e os distribuiu por 22 famílias
em Die Infusionsthierchen als volkommence Organismen (1838).
Sob a influência das teorias celulares formuladas pelo médico René Joachim
Henri Dutrochet (1824), pelo botânico Matthias Jakob Schleiden (1838), pelo
zoólogo Theodor Schwann (1839) e pelo patologista Rudolph Virchow (1858), os
microscopistas começaram a criar categorias para distinguir os microrganismos
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formados por numerosas células dos infusórios unicelulares. Félix Dujardin
(1801-1860) foi o primeiro a separar, em Histoire naturelle des zoophytes (1841),
os unicelulares que exibiam célula diferenciada e relativamente grande (protozoários) dos vibrionianos, animais filiformes bem menores, aparentemente
sem diferenciação interna e sem órgãos locomotores visíveis, abrangendo os
gêneros Bacterium, Vibrio e Spirillum.
A fronteira entre animal e vegetal foi se tornando cada vez mais obscura
nesse plano de observação. O critério da motilidade perdia o sentido: algas e
cogumelos reproduziam-se por meio de esporos que se movimentavam no
campo do microscópio; por sua vez, os estudos de Casimir-Joseph Davaine
sobre o antraz indicavam que seu ‘animálculo’ se conservava na mais absoluta
imobilidade durante parte de seu ciclo vital. Verificou-se, ademais, que certos
protozoários continham pigmento clorofiliano, o que levou Maximilian Perty
(1852) a criar a categoria dos animais-plantas, ou Phytozoidia, para acomodar
tais anomalias.
Alinhadas, a princípio, com os protozoários no reino animal, as bactérias
tornaram-se objeto de controvérsia entre os botânicos, que não sabiam que posição
atribuir a elas no reino vegetal. Carl Wilhelm von Nägeli (1817-1891), botânico
de Munique, reuniu diversos gêneros num grupo que denominou esquizomicetos,
pondo-o junto às plantas primitivas incolores, os cogumelos (1857).
Inspirando-se em Darwin, Ernst Heinrich Haeckel afirmou, em 1866, que
planta e animal só faziam sentido enquanto linhagens evolutivas que conduziam
às plantas vasculares, de um lado, e aos metazoários, de outro. Sendo formado
por linhagens evolutivas mais antigas, o mundo microbiano teria de ser acomodado num terceiro reino, o dos
protistas. Mas essa solução foi rejeitada pela maioria
dos botânicos e zoólogos, persistindo os debates sobre o
enquadramento dos microrganismos.30
As bactérias foram associadas a um grupo particular
das algas, as cianofíceas, por um botânico da Universidade de Breslau, Ferdinand Cohn, autor do sistema
de classificação que se tornaria a pedra angular dos
sistemas adotados por todos os tratados de bacteriologia
e de medicina do final do século XIX em diante. William
Carl Wilhelm von Nägeli
(1817-1891). Acervo do Institut
für Geschichte der Medizin,
Munique. Mazumdar
(1995, p.25).

Bulloch atribui a ele a invenção da palavra ‘micróbio’,
que foi usada por Sédillot e sancionada por Littré, tendo
em mira, justamente, instaurar alguma ordem na selva
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vocabular que vegetava nos textos científicos da época.31 Enquanto a palavra
cumpria sua importante função de veículo para a exportação das idéias fabricadas nos laboratórios a outras esferas da prática médica e aos profanos, que
as disseminavam em crônicas de jornal e nas páginas literárias, os microscopistas, fossem eles botânicos, zoólogos ou médicos, travavam candentes disputas
a propósito dos termos e conceitos que o cirurgião Sédillot afastara de seu
caminho. A principal dificuldade consistia em estabelecer caracteres discriminatórios consensuais para separar bactérias, algas, protozoários e fungos.
Como mostra Mazumdar (1994, p.4), essas tecnicidades estavam associadas
a um conflito basilar, de longa duração, entre duas correntes ou estilos de
pensamento que, naquela conjuntura das ciências da vida, cindia prioritariamente os botânicos, sem deixar de envolver outras categorias profissionais
interessadas na biologia dos seres macro e microscópicos: de um lado, havia os
“unitaristas”, sempre em busca da unidade subjacente à diversidade da
natureza, hostis aos esforços dos “pluralistas”, que acentuavam essa diversidade
em seu afã de ordená-la em sistemas classificatórios cada vez mais detalhados
e precisos.
Na Alemanha, o primeiro a opor-se à botânica sistemática praticada pelos
pluralistas, que seguiam a metodologia de Lineu, foi um dos fundadores da
teoria celular:
Schleiden viveu numa época em que muitos intelectuais radicais do mundo
germanófono eram revolucionários na política, erguendo barricadas pela
democracia. Schleiden, o radical, atacava seus antepassados, os botânicos
lineanos da tradição aristotélica, da mesma maneira que seu contemporâneo, mais velho, Johannes Müller, atacava seus antecessores na
fisiologia, os Naturphilosophen, e que Karl Marx e os “jovens hegelianos”
atacavam os seus na filosofia e teologia. (Mazumdar, 1994, p.16)

Na introdução a sua obra Grundzüge der wissenschaftliche Botanik,32
Matthias Schleiden propôs que o “burgo medieval” da botânica lineana fosse
substituído por uma nova ciência indutiva, cujo fim seria encontrar princípios
unificadores que possibilitassem a subsunção da multiforme diversidade da
natureza. Schleiden e seu colega, Theodor Schwann, foram os primeiros a
tomar a célula como o bloco básico de construção das plantas e animais, e
como ponte com o mundo inorgânico, constituindo, assim, o elemento capaz de
fornecer à nova ciência a chave para a compreensão da unidade subjacente aos
fenômenos naturais (Ibidem, p.17-8).
O unitarismo foi, também, o traço constante de tudo o que escreveu Carl
von Nägeli, discípulo de Schleiden. Lex continui in natura era seu princípio
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básico. Nägeli não buscava a diferenciação, mas as transições entre formas, a
Abstufungen quantitativa que as conectava. As teorias de Schleiden e Schwann
sobre a formação da célula, especialmente a idéia de que consistia numa
cristalização de matéria em torno do núcleo similar à formação do cristal
inorgânico, forneceram a Nägeli o modelo para sua teoria filogenética (1856).
Haveria uma produção contínua de seres orgânicos simples a partir de matérias
inorgânicas, e os seres que primeiro ganhavam existência dessa maneira eram
as plantas unicelulares mais simples, os fungos e bolores (Mazumdar, 1994,
p.31-5).
Nägeli publicou o primeiro trabalho a esse respeito em 1856. Três anos
depois, veio a lume o livro de Darwin sobre a Origem das espécies. Ao comparar
as duas teorias (1865), o botânico de Munique afirmou que ambas partiam do
princípio de que as espécies superiores derivavam das inferiores; para Nägeli,
além da competição e seleção natural, operava outro mecanismo na natureza:
o impulso rumo à crescente perfeição ou progresso, que faria um organismo
evoluir sempre para a complexidade crescente. Em contraste com a árvore
umbelífera das famílias de Darwin, sua teoria evolucionária supunha “incontáveis
caules filogenéticos”, independentes uns dos outros, flutuando na superfície
do presente e mergulhando a várias profundidades no passado (Mazumdar,
1994, p.39).
“Se no mundo material, em termos causais, tudo está relacionado a tudo o
mais, se todos os fenômenos têm origem natural, se todos os organismos são
feitos dos mesmos materiais que a natureza inorgânica, e no fim desintegramse neles de novo, então, em sua origem, devem emergir de compostos
inorgânicos. Negar a geração espontânea é o mesmo que invocar um milagre”
– escreveu em 1884 o botânico de Munique em sua obra de maturidade,
Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre.33
Os esquizófitos, as plantas unicelulares mais simples quanto à organização,
eram produzidos em toda parte e a todo momento, e suas múltiplas formas
pareciam-se tanto umas com as outras, e tão facilmente se transformavam
umas nas outras, que era impossível ordená-las em espécies e gêneros fixos.
Ainda assim, em trabalhos anteriores,34 Nägeli havia diferenciado fungos e
algas unicelulares; ao contrário destas, as células dos fungos não possuíam
clorofila ou matéria colorante e não provinham de germes, mas da fermentação,
putrefação ou desintegração de substâncias orgânicas.
Ao tratar dos mecanismos de produção das doenças num pequeno livro
(1877) destinado a médicos e leigos, Nägeli dividiu em três grupos os “fungos
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inferiores”: bolores, fermentos e “fungos fissíparos”, incluindo aí as bactérias.
No tempo de duração de suas experiências, não observara transformações
entre os grupos, mas no âmbito de cada um, especialmente do terceiro, ocorriam
o tempo todo (Mazumdar, 1994, p.42).35
É sabido que a idéia de geração espontânea remonta à Antiguidade,
aplicando-se inicialmente a vermes, insetos e animais ainda maiores. A partir
do século XVII, foi utilizada para explicar a origem dos animálculos presentes
nas infusões de matérias animais e vegetais. A questão colocada pelo próprio
Leeuwenhoek foi debatida com vigor pelos padres Lazzaro Spallanzani (17291799) e John Turberville Needham (1713-1781). Surgiam aqueles seres espontaneamente, por obra de uma força vegetativa, ou advinham, necessariamente,
de outro ser vivo semelhante? Em termos religiosos, o que discutiam era se
Deus criara a hierarquia toda dos seres vivos nos seis primeiros dias da gênese,
ou se deixara à solta um demiurgo que desorganizava essa ordem. Em seu
clássico estudo sobre os caçadores de micróbios, Paul de Kruif mostra que a
idéia de geração espontânea era, na época, a mais evidente para o senso comum.
Pois não se viam, a todo momento, os insetos brotarem do oco dos paus, os
vermes das fezes, as moscas das frutas? Needham e Spallanzani conceberam,
então, engenhosas experiências, o primeiro para confirmar, o segundo para
infirmar o aparecimento de animálculos em infusões esterilizadas pelo calor e
isoladas do meio externo.
O polimorfismo sobreviveu à derrota da geração espontânea na célebre
polêmica Pasteur versus Pouchet (Martins & Martins, 1989, p.7-32). Permaneceu
articulado ao conceito de heterogênese – alternância de gerações –, à luz do
qual obtiveram-se importantes resultados experimentais com fungos e algas,
objetos de grande interesse para os naturalistas. Seu estudo forneceu até
mesmo combustível cognitivo para a diferenciação da zoologia, botânica e
micologia como especialidades.
Em seus retrospectos históricos, os bacteriologistas também localizam aí,
no período de 1830 a 1850, as primeiras dores do parto de sua disciplina, mas
em tom ambíguo, mesclando a valorização do esforço de correlacionar doenças
a organismos vivos com o repúdio à invasão dos fungos em domínio que teriam
de conquistar para as bactérias.
Em 1835, Agostino Bassi (1773-1856) demonstrou a relação entre um fungo
e a muscardina, doença que atacava o bicho-da-seda e que constituiria, mais
tarde, importante objeto de pesquisa para Pasteur. Na década de 1840,
descobriu-se que esses vegetais parasitas eram responsáveis por doenças de
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plantas (ferrugem, carvão etc.), e vários investigadores, inclusive Bassi,
relacionaram-nos a doenças que afetavam os tegumentos e mucosas de homens
e animais (Robin, 1847, 1853). As doenças micóticas no homem foram
estabelecidas principalmente por David Gruby (1810-1898). Numa série de
artigos publicados entre 1841 e 1844, esse médico húngaro radicado em Paris
descreveu os fungos associados a quatro dos tipos mais comuns da tinha.
Como observa Ainsworth (1965-1973, p.15), em seu informativo estudo sobre
a história da micologia,
após breve e exageradamente entusiástica recepção, os fungos foram
eclipsados primeiro pelas bactérias e depois pelos vírus como patógenos
para os homens, e a micologia médica permaneceu quase completamente
negligenciada até a última década do século, quando Raymond Jacques
Sabouraud (1864-1938) teve de redescobrir e confirmar achados feitos
por Gruby cinqüenta anos antes.

William Bulloch situa o auge da ‘fungomania’ entre 1865 e 1875, quando
esses vegetais parasitas e mutantes, às vezes travestidos de micrococos, foram
incriminados como agentes de incontáveis doenças, desde a malária até a
endocardite.36 Bulloch identifica duas visões antagônicas sobre o papel dos
microrganismos vegetais ou animais. Uma decorria dos trabalhos de Pasteur
sobre as fermentações: sua eclosão e diversidade eram conseqüência da ação
de diferentes micróbios reconhecíveis por sua morfologia constante. Apesar
de não ter como provar isso, em razão de seus parcos conhecimentos botânicos
e do uso de meios líquidos de cultura, o bacteriologista francês aferrava-se à
fixidez das formas, indispensável para sustentar a noção de especificidade dos
fermentos e, logo, dos agentes etiológicos das doenças. Koch, por sua vez,
forneceu poderosa arma aos contraditores do polimorfismo – e foi, ele próprio,
seu mais radical adversário –, ao desenvolver as culturas em meio sólido,
técnica que restringia a coexistência indesejada de muitas espécies bacterianas.
Por sua vez, os trabalhos dos irmãos Louis René (1815-1885) e Charles
(1816-?) Tulasne, e de Anton de Barry (1831-1888) sobre o polimorfismo de
certos fungos deram alento à convicção de que essa propriedade era extensiva
a fermentos e bactérias. A doutrina foi levada a extremos na década de 1860
por Ernst Hallier (1831-1904), professor de botânica em Iena. As formas
microscópicas dos parasitos não constituíam gêneros e espécies, apenas estágios
no desenvolvimento de fungos mais complicados, em sintonia com mudanças
ocorridas na umidade, temperatura e em outros fatores ambientais. Hallier
estudou parasitos de vegetais e animais, alterando esses fatores de maneira a
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induzir mudanças de forma. Concluiu que, se os esporos de um bolor fossem
depositados numa mistura de açúcar, água e sal de amônia, o plasma do esporo
se dividiria em pequenos núcleos (cocos) que continuariam a se multiplicar por
divisão. Essa era a base de todas as fermentações de meios ricos em nitrogênio,
isto é, fermentações pútridas, e seu agente recebeu o nome de lêvedo nucleado
(Kernhefe) ou Micrococcus. Se o nitrogênio fosse consumido até certo ponto,
os núcleos alteravam-se. Produziam uma membrana que se expandia e lhes
dava o aspecto de células de lêvedo, que se reproduziam, agora, por gemação.
A fermentação passava a ser alcoólica, achando-se o fungo no estágio de
Cryptococcus. Vinha em seguida a fermentação acética, quando o lêvedo passava
ao estágio de Arthrococcus. Apareciam os filamentos: era agora um Leptothrix
ou Mycothrix.
A crítica mais comum aos partidários do polimorfismo dizia respeito à
contaminação acidental das culturas por micróbios levados pelo ar ou presentes
no inóculo antes de ser inseminado. Apesar disso, a teoria de Hallier influenciou
diversos investigadores, alguns muito conceituados na história da bacteriologia:
Lister (1873), Ray Lankester (1873), Huxley (1870), Klebs (1873), Warming
(1875), Nägeli (1877, 1882), Cienkowski (1877), Büchner (1882), Metchnikoff
(1888) e, especialmente, Billroth (1874) e Zopf (1879-1885).37

Ferdinand Cohn e a classificação das bactérias
Nem a geração espontânea, nem o pleomorfismo que esses investigadores
viam acontecer no mundo microbiano eram aceitáveis para o botânico lineano
Ferdinand Cohn. As formas unicelulares despertaram seu interesse graças,
também, às especulações de Schleiden e Schwann sobre a origem das células.
Em trabalho publicado em 1854, Cohn procurou desembaraçar as confusas
relações sistemáticas nesse domínio de maneira a definir com clareza boas
espécies. Entre as formas unicelulares havia as que Christian Ehrenberg (1838)
enfeixara na família Vibrio, distinguindo em seu âmbito quatro gêneros:
Bacterium, Spirillum, Spirochaet e Spirodiscus. Em virtude de seus
movimentos vigorosos, Ehrenberg incluíra-os no reino animal, mas Cohn julgava
que eram plantas, e para demonstrar isso descreveu o ciclo de vida do organismo
que Ehrenberg chamara Vibrio lineola. Encontrou-o em matéria em putrefação,
onde formava massas gelatinosas semelhantes às da alga Palmella. Cohn propôs,
então, a inclusão dos vibriões entre as plantas microscópicas incolores que
viviam em infusões, especificamente no grupo dos fungos aquáticos ou
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Mycophyceae. Mas esta ordem não o satisfazia porque juntava artificialmente
plantas pertencentes a diferentes famílias e gêneros. Julgava que seus membros
deviam ser distribuídos entre as algas a que se assemelhavam, a despeito da
falta de cor (Mazumdar, 1994, p.49).
Nägeli, como vimos, separara os fungos, que eram incolores, das algas que
possuíam clorofila ou outro pigmento, classificando as verdes como Protococcus,
e as que continham pigmentos verde-azulado ou laranja como Chroöcoccaceae
e Nostocaceae. Os estudos de Cohn sobre pigmentos levaram-no a descobrir
novas relações entre as algas, que dividiu em dois grupos, as Chlorosporaceae,
que continham somente clorofila ou uma modificação dela, e as Phycochromacae,
que continham clorofila associada a outro pigmento. Dessa divisão básica
derivavam categorias taxonômicas baseadas na forma e no modo de reprodução.

Ernst Haeckel em seu laboratório (Johann e Junker, 1970, fig. 67).
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A tradição de classificar as plantas com base prioritariamente nos órgãos
reprodutivos remontava ao século XVI, ao botânico aristotélico Caesalpino,
para quem a essência desses organismos residia em sua alma vegetativa, isto
é, sua capacidade de crescer e reproduzir-se. Lineu foi fiel a esse princípio,
mas ele se adequava aos fanerógamos, os vegetais cujos órgãos reprodutivos
são bem evidentes. Cohn procurou respeitá-lo ao produzir, em 1872, uma
sistematização mais elaborada dos criptógamos. Renunciou, assim, à divisão
tripartite – Algae, Fungi e Lichen – por se basear apenas em marcadores
secundários (habitus, órgãos vegetativos, anatomia e meios de vida), e dividiu
a classe das Thallophyta em sete ordens, cada qual com diversas famílias. A
primeira ordem, das Schizosporeae, que se reproduziam por simples divisão
celular, incluía as famílias das Schizomycetae, Chroococcacea, Oscillariaceae,
Nostocaceae, Rivulariaceae e Scytonemaceae.38
Contra a tendência dominante entre seus pares, Cohn acreditava ser possível
discernir espécies entre as bactérias colocadas agora entre as algas.39 Mas
tinha consciência das dificuldades do empreendimento:
Ainda que ignoremos o transformismo daqueles micologistas que pensam
que tudo pode surgir de qualquer coisa, e desenvolver-se em qualquer
outra coisa, à visão de um aglomerado de bactérias somos acometidos
pela dúvida de que esses inumeráveis corpos minúsculos, de todas as
formas concebíveis, possam ser separados em espécies naturais ... Ainda
assim, estou convencido de que as bactérias podem ser divididas em
espécies tão boas e inconfundíveis quanto as das demais plantas e animais
inferiores. É apenas seu tamanho excepcionalmente pequeno, seu hábito
de viverem com muitos tipos diferentes associados uns aos outros, e a
variabilidade dos tipos que tornam, em muitos casos, a diferenciação
impossível para nós, com os meios de que dispomos no presente. (Cohn,
1875, p.133, apud Mazumdar, 1994, p.57)

Era difícil aplicar as regras da tradição lineana às bactérias porque pareciam
não ter meio especial de reprodução, nem se podia acompanhar um ciclo de
vida completo pela observação de um indivíduo. Em muitos casos, não se podia
contar sequer com a forma, sendo necessário basear a classificação no pigmento
ou na fermentação produzidos.
Apontado por muitos historiadores como o fundador da bacteriologia como
ramo especializado da biologia, Ferdinand Cohn lançou as bases de seu sistema
taxonômico no clássico Untersuchung über Bacterien (1875).40 A resolução da
controvérsia sobre a fixidez ou variabilidade das bactérias era crucial para a
normalização da bacteriologia e para o reordenamento do mapa das doenças à
luz dessa ciência, pois, como vimos, a noção de especificidade etiológica
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pressupunha a redução do magma microbiano a categorias fixas, com atributos
morfológicos inconfundíveis.
Não obstante Cohn ressaltasse a insuficiência dos critérios morfológicos, seu
sistema apoiava-se essencialmente na forma dos micróbios – e os leitores hão
de reparar na freqüência com que Adolpho Lutz usa esta palavra – ‘forma’ –
para designar cada organismo que lhe aparece sob as lentes do microscópio.
Cohn repartiu as células bacterianas em quatro grupos ou tribos, com seus
respectivos gêneros e espécies.41 Aprendendo a reconhecer estas formas típicas
– micrococo, bactério, bacilo e espirilo – os estudantes de medicina eram
iniciados na ciência dos micróbios à época em que Adolpho Lutz publicou seus
trabalhos sobre o novo gênero em que desejava incluir os ‘fungos’ ou ‘mixomicetos’
da lepra, tuberculose, malária e sífilis.42
Um ano após a publicação de seu livro, em 22 de abril de 1876, Cohn recebeu
uma carta de Robert Koch, então um médico desconhecido que atuava em
Wollstein, remota aldeia do Grão-Ducado de Posen: informava ao “Herr
professor”, diretor do Instituto de Fisiologia das Plantas em Breslau, que depois
de trabalhar por algum tempo com o contágio do antraz conseguira rastrear a
história de vida do bacilo. Antes de publicar sua pesquisa, queria ouvir a opinião
de Cohn, já que ele parecia ser o único botânico seriamente interessado em
pôr ordem nas bactérias.

Laboratório de
Robert Koch
(1843 -1910).
Acervo Biblioteca
Nacional da
Fundação do
Patrimônio
Cultural Prussiano,
Bildarchiv. Johann &
Junker (1970, p.33,
fig. 29).
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Núcleos e grânulos de células de bactérias, mostrando formação e germinação de esporos.
1. Bacilo do antraz. 2. Proteus vulgaris. 3. Bacilo Megatherium, com núcleo corado (segundo método)
de Romanowski. 4. Bacilo do antraz com grânulo metacromático. 5. O mesmo com grânulos de Babes-Ernest. 6.
O último, isolado, após coloração de Ernest. 7. Grânulo esporógeno de Bunges. 8. Grânulos de Babes-Ernest numa
bactéria do gênero Sarcina; 9. Em Pyocyaneus; 10. Staphylococcus pyogen. aureus. 11. Bacilo do tifo.
12. Bacilo do antraz (forma vegetativa). 13. Vibrio Finkler-Prior. 14. Esporos de antraz. 15. Esporos do bacilo subtilis.
16. Esporos do tétano. 17. Germinação de esporos de antraz. 18.Germinação de esporos de tétano.
Kolle & Wassermann (1912, v.1, taf. II).
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Desenho do Bacillus anthracis F. Cohn et R. Koch (carbúnculo). I. Preparado do sangue do baço de um camundongo.
II. Preparado de uma cultura de ágar. III. Formas involutivas em preparado de ágar corado com fucsina.
IV. Filamento de antraz em agar. V. Preparado incolor em gota pendente de caldo de cultura; os esporos começam a
surgir. VI. Preparado do pulmão de uma cobaia: formação das cápsulas. VII. Preparado do fígado de coelho: formas
chamadas “de bambu”. Lehmann & Neumann (1910, prancha 43).
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Segundo Mazumdar (1994, p.60-2), a demonstração de Koch causou forte
impressão sobre todos os que a presenciaram. O crescimento do bacilo do
antraz a partir dos esporos, as condições sob as quais estes se formavam
assim como a relação de ambos com a doença – tudo isso respondia às questões
que Cohn desejava ver esclarecidas. Um dos problemas mais importantes que
ele enfrentava consistia em estabelecer a identidade específica de dado
organismo e os limites em que variava em diferentes estágios de seu ciclo de
vida. Koch mostrou-lhe que os bacilos não variavam além de limites prescritos,
tinham um ciclo de vida bem definido, produziam uma doença bem determinada
e pertenciam a uma única espécie.
Através de Cohn, Koch entrou em contato com a elite médica universitária
de Breslau, especialmente Julius Cohnheim, diretor do Instituto de Patologia,
e seu assistente Carl Weigert (primo de Paul Ehrlich), que estava desenvolvendo os já referidos métodos de coloração para bactérias a partir de anilinas.
Datam dessa época (1876-1878) os aperfeiçoamentos introduzidos por Koch
na técnica microscópica e nos métodos de fixar, corar e fotografar microrganismos (estava convencido de que as microfotografias seriam muito mais
convincentes que os desenhos para provar a existência de espécies diferentes
de bactérias). O uso dos novos dispositivos microscópicos desenvolvidos pelo
físico Ernst Abbé para a firma de Carl Zeiss, em Jena – o condensador que leva
seu nome e o exame de imersão –, permitiram a Koch visualizar bactérias em
tecidos animais sem a interferência das sombras projetadas pelos próprios
tecidos. Nos trabalhos sobre a etiologia das infecções de feridas publicados
nesse período, Koch acrescentou nova instância à verificação das espécies
bacterianas: as espécies de doenças com as quais estavam associadas. “A cada
doença corresponde ... uma forma bacteriana distinta, e essa forma permanece
sempre a mesma por maior que seja o número de vezes que a doença é
transmitida de um animal a outro”.43 O corpo do animal tornar-se-ia, para ele,
um aparato destinado à produção de culturas puras do microrganismo e, ao
mesmo tempo, um indicador das propriedades das espécies cultivadas.
Um dos desenhos apresentados por Nägeli no livro que publicou em 1877
(Die niederen Pilze), resenhado por Koch para o Deutsche Medizinische
Wochenschrift, mostrava diferentes tipos de esquizomicetos (Spaltpilze); uma
linha ondulante feita de células interligadas dava a entender que as formas
espiraladas nada mais eram que cordões de cocos.
Koch referiu-se a essa imagem em carta a Ferdinand Cohn, e comentou:
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Estive especialmente atento a isso desde o início de minhas investigações
... a desintegração de Bacilli em Micrococci e vice-versa, a formação de
bastonetes a partir de micrococos; nossa visão das bactérias será
completamente diferente caso isso seja confirmado ou se prove que é
um erro. Essa, então, é a mais importante questão em bacteriologia.
Deve ser solucionada para que se alcance algum entendimento entre os
bacteriologistas... (apud Mazumdar, 1994, p.65)

Adolpho Lutz em contradição com Koch
“A forma das bactérias é constante” – escreveram Kolle e Hetsch (1908,
p.18), autores de um dos mais conhecidos tratados de bacteriologia do começo
do século XX (La bactériologie expérimentale) – “queremos dizer com isso que,
em seu estado normal, os cocos produzem sempre cocos, os bastonetes,
bastonetes, e os espirilos, espirilos”.
“Há muitas transições entre os micrococos e algumas formas até aqui
designadas como bacilos” – divergia Lutz no segundo trabalho sobre o agente
da lepra que publicou em 1886. E, de fato, bastonetes podiam desintegrar-se
em formas semelhantes a cocos, mas os bacteriologistas que observavam tal
fenômeno – no bacilo da tuberculose, por exemplo – tendiam a considerá-lo um
artefato resultante das manipulações sofridas pelo microrganismo, ou uma
manifestação de sua degenerescência.
“Quando um bastonete se desdobra em pequenas células redondas, isso
não é necessariamente um processo de morte”, escreve Lutz. As formas típicas
da morfologia bacteriana eram facilmente identificáveis pelos métodos
conhecidos, mas métodos específicos de preparação que ele desenvolvera
tinham se revelado indispensáveis para dar sentido a certas formas que a uns
pareciam bastonetes, a outros, cocos ou micrococos. Combinando as novas
técnicas à precisão e meticulosidade que caracterizavam seu método de
trabalho, Lutz pôs-se a investigar o meio e o invólucro que davam forma àquelas
células anômalas, assim como seu modo de reprodução. Concluiu que não se
justificava separar em ordens diferentes as formas clorofiladas e as não
clorofiladas, e que certas propriedades observadas em algas revelavam-se
pertinentes ao comportamento de bactérias e fungos. Coccothricaceae,44 a
família criada por Lutz para abrigar os micróbios da lepra, da tuberculose e
seus congêneres, dava sentido às propriedades que concatenara de forma tão
original no laboratório de Unna. Ela apresentava características de duas
famílias bacterianas – as Coccaceas e Bacillaceas – situando-se, porém,
essencialmente no reino Fungi.
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Sua proposta seria suplantada pela de Karl B. Lehmann e R. O. Neumann,
que, dez anos depois (1896), incluiriam os agentes da lepra e da tuberculose no
gênero Mycobacterium (do grego Mykes, fungo).45 Segundo Obregón (2002,
p.34), cunharam aquele nome em virtude da aparência fungosa das cepas
cultivadas em meio líquido. Segundo a definição atual, micobactérias são
bactérias aeróbicas e álcool-acidorresistentes, com características de bastonetes
delgados, retos ou ligeiramente encurvados, por vezes ramificados. O gênero
compreende trinta espécies que diferem das demais bactérias por uma série
de propriedades, muitas relacionadas com a quantidade e os tipos de lipídios
contidos em suas paredes (Bier, 1963, p.129; Trabulsi, 1991, p.188).
Para Bertha Lutz (Lutziana), Arthur Neiva (1941, p.iii) e outros biógrafos
brasileiros, Adolpho Lutz teria fornecido as evidências necessárias para que
Coccothrix fosse o nome válido. Em 1936, o próprio Lutz ainda reclamava
(p.374):
O germe considerado como causador da lepra é geralmente denominado
bacilo da lepra ou bacilo de Hansen. De fato, não é um bacilo verdadeiro. Já
em 1886, propus para o mesmo e o germe da tuberculose o nome genérico
de Coccothrix, o qual tem prioridade sobre o nome Mycobacterium, cujo
uso é geral.

A prioridade reivindicada por Lutz foi negada por juízo firmado por uma
Comissão Judicial cujas origens remontam ao Primeiro Congresso Internacional
de Microbiologia, realizado em Paris, em 1930. O Comitê de Nomenclatura
Bacteriológica então criado formou aquela Comissão e deu-lhe a incumbência
de preparar um código de nomenclatura para as bactérias, dirimindo os litígios
que vinham se acumulando nesse domínio. Aprovado no Congresso Internacional
de Microbiologia que teve lugar em Copenhague, em 1947, o código foi revisto
por decisão do Congresso seguinte, realizado no Rio de Janeiro, em 1950. O
International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses aprovado em
Roma, em 1953, foi submetido a outras revisões decorrentes dos juízos emitidos
pela Comissão Judicial. Em 1958, ela deliberou que o gênero Coccothrix Lutz
1886 não fora publicado de maneira válida porque o autor não usara aquele
nome genérico em combinação binária com uma e outra espécie por ele incluída
no gênero (bacilos da lepra e da tuberculose), e também porque não citara
descrições destas espécies previamente publicadas sob outros nomes (Lessel
Jr., 1960, p.117).46
Para Otto Bier (1963, p.538), as granulações encontradas no bacilo da lepra
deveriam ser denominadas granulações de Lutz porque foram bem estudadas
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por ele. Apesar de haver ressaltado as similaridades entre os bacilos de Koch
e Hansen, postulando a inclusão de ambos no mesmo gênero, há pouquíssimas
referências a seu trabalho na literatura sobre lepra. O próprio Lutz não persistiu
nessa linha de investigação, tanto que em 1906, em carta que lhe endereçou,
Unna escreveu: “Lamento muito o senhor nunca mais ter se ocupado da questão
dos grãos de bacilo (Coccothrix) e ter abandonado Ernst, Babes e Neisser
completamente naquela época. Agora ela está em suspenso e ainda haveria
muito o que fazer. Será que o senhor ainda não teria ânimo?”.47 Esperamos
que os materiais disponibilizados na presente edição da obra do cientista
brasileiro estimulem biólogos e historiadores a aprofundarem a análise desta
questão que constitui um capítulo importante na trajetória de Lutz e na evolução
dos conhecimentos sobre a etiologia do mal de Hansen.

Outros trabalhos sobre dermatologia de Adolpho Lutz
(1886-1889)
Durante sua estada em Hamburgo, Lutz estudou com Unna outros
microrganismos relacionados a doenças de pele, estudos que deram origem a
mais um artigo em Monatshefte für Praktische Dermatologie, sobre um
esquizomiceto muito parecido com aquele descrito por Primo Ferrari em
trabalho resenhado pelo próprio Lutz (1886d) nesse periódico. Ferrari distinguia
somente dois tipos de pitiríase, a versicolor e uma forma eritematosa.
Examinando a literatura sobre a doença, chegara à conclusão de que os
organismos descritos por Malassez, Bizzozero e Rivolta eram idênticos e deviam
ser denominados Saccharomyces furfur, diferindo do Mikrosporon anomaeon
Vidal. Com base em suas próprias experiências, concluíra que a pitiríase
eritematosa, nas partes peludas, era produzida por um Saccharomyces, e, nas
calvas, pela Mikrosporon anomaeon. O fungo que Lutz e Unna encontraram
nas escamas de um eczema semelhante à psoríase parecia ser o mesmo que
Ferrari relacionara à pitiríase eritematosa, e assemelhava-se, também, aos
esporos de herpes tonsurans (hoje conhecida como tinha tonsurante), mas
inoculações que Lutz praticou em si mesmo, “na pele do braço anterior e por
entre os dedos do pé”, deram resultados negativos, levando-o a duvidar de que
o fungo tivesse realmente significado patológico (Lutz, 1886e).
Em Hamburgo, publicou no periódico de Unna mais três resenhas (Lutz,
1886f; 1886g; 1886h). Resumiu nova comunicação de Ferrari à Accademia
Gioenia di Scienze Naturali sobre micrococos e bacilos presentes na secreção
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Pityriasis rubra pilaris, corte histológico. Vivier (2002, p.93).

da úlcera mole; outra resenha dizia respeito a um artigo de G. Lewin sobre o
cisticerco, forma larvar dos animais platelmintos cestóideos que parasitam os
vertebrados e que se transformam na solitária ao serem ingeridos pelo homem
junto com a carne de porco ou boi infestada. Ainda estavam sendo decifrados o
ciclo evolutivo desse helminto, o modo como infeccionava o homem e o
diagnóstico da doença que ocasionava. No texto sobre as contribuições de Lewin
a esta área do conhecimento, Lutz incluiu observações que ele próprio fizera
no Brasil sobre a presença do cisterco sob a pele de dois pacientes seus. A
terceira resenha que publicou em Monatshefte für Praktische Dermatologie
tinha a ver, também, com doenças parasitárias, neste caso o trabalho de
Sigmund Theodor Stein sobre a evolução dos cestóides humanos.
Ao regressar ao Brasil, em meados de 1886, Adolpho Lutz ficou pouco tempo
em Limeira, não obstante aí sua clínica renascesse como “Fênix das cinzas” e
evoluísse “de forma magnífica”. As expressões são de Unna, e traduziam o
sentimento que lhe davam as cartas entusiasmadas de Lutz, que logo se mudou
para a capital de São Paulo, atendendo ao desejo do colega de Hamburgo que
via lá e, mais ainda, no Rio de Janeiro oportunidades melhores para ele
desenvolver seu “talento para consulente”. Lutz continuou a publicar, na
Alemanha, artigos relacionados à dermatologia e helmintologia, e seu nome
até passou a figurar na primeira página do periódico de Unna “como
correspondente da literatura em português da América do Sul”.48
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A dificuldade que enfrentavam os bacteriologistas para cultivar in vitro e
replicar em animais o Bacillus leprae – ou, se dermos razão a Lutz, o Coccothrix
leprae – tornava indispensável o contato constante com doentes e cadáveres
de leprosos para renovar as matérias orgânicas que davam origem às
preparações utilizadas nos estudos sobre a morfologia e biologia do
microrganismo, e sobre o modo como se distribuía nos órgãos e membros
lesionados. Essas linhas de investigação levaram Lutz a passar curta temporada
no Hospital dos Lázaros, no Rio de Janeiro, em 1887 (ver Lutz, 1887a).49
Esse foi, aliás, um ano extremamente prolífico em sua produção científica.
No periódico de Unna, publicou mais duas resenhas (Lutz, 1887b; 1887c),
analisando os dados apresentados por Beaven Rake em seu relatório sobre a
lepra em Trinidad, e as idéias sobre a etiologia e profilaxia da doença expendidas
por J. L. Bidenkap. Em 1887, Adolpho Lutz enviou ao Monatshefte für Praktische
Dermatologie outro trabalho importante sobre o mal de Hansen, com base em
observações feitas em Limeira, dando ênfase, agora, aos aspectos clínico e
terapêutico e, sobretudo, ao modo de transmissão da doença (Lutz, 1887d).
Esse estudo foi reproduzido, quase na íntegra, nos Annales de Dermatologie et
de Syphiligraphie, por iniciativa de seu editor, Adrien Doyon (1887).
A prática médica de Adolpho Lutz na cidade de São Paulo forneceu-lhe os
elementos para a publicação de dois estudos clínicos sobre doenças de pele
que eram raras no Brasil: o rinoscleroma, descrito pela primeira vez por
Ferdinand von Hebra, e os líquens, um grupo de dermatoses que o médico de
Viena dividira em dois grupos: o escrofuloso e o rubro, este com as variedades
acuminado e plano.50

Paciente com
rinoscleroma antes e
depois do tratamento
pelo rádio. Terra
(1921, p.16-8, figs.
4 e 5).
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O artigo de Lutz (1887e) sobre o líquen rubro apoiava-se no estudo de um
caso, o de um jovem farmacêutico de cerca de 25 anos que adoecera em
dezembro de 1885, com fortes cardialgias, apresentando, em seguida, manchas
vermelhas nos antebraços e no dorso dos pés. Três semanas depois, as manchas
retrocederam espontaneamente, mas em agosto de 1886 – Lutz acabara de
regressar de Hamburgo – ressurgiram e espalharam-se pelo corpo todo. No
final daquele ano, depois de experimentar, por conta própria, solução de Fowler
e pomada de crisarobina, o farmacêutico procurou o autor do artigo, e este,
tendo feito o diagnóstico que julgava correto, prescreveu a pomada de carbol
sublimado de Unna, que deu bons resultados.
Logo no primeiro exame, Lutz descartou o eczema papuloso e as pápulas
sifilíticas, e verificou que se tratava de líquen rubro, parte das eflorescências
apresentando características do líquen plano, outra parte, as do líquen obtuso.
Não encontrou os sinais do líquen acuminado indicados por Hebra.
Em sua opinião, aquele caso suscitava questões interessantes: a relação
que as cardialgias poderiam ter com a doença; a possibilidade, ainda que
temporária, de cura espontânea; a localização do líquen plano na palma da
mão, novidade até mesmo para Unna; e, do ponto de vista ‘médico-geográfico’,
a ocorrência enfim comprovada, numa região ‘tropical’ do Brasil, do líquen
rubro, afecção pouco freqüente em toda parte (Lutz não tivera notícia ainda
de nenhuma outra observação de líquen na América do Sul).
A breve comunicação sobre a casuística do rinoscleroma foi publicada em
julho de 1890. Baseava-se, também, num caso clínico observado em São Paulo
que ele julgara importante divulgar graças “ao local de observação e à raça da
pessoa afetada”.
Florentino, negro de 30 anos de idade, percebera o início da doença dois
anos e seis meses antes. Começara no pescoço, atacara o lábio superior e, em
seguida, as narinas que se achavam totalmente fechadas quando Lutz começou
a tratar do paciente. Ao vê-lo pela primeira vez, quatro anos antes, já havia
passado pelas mãos de vários médicos na capital de São Paulo e em Limeira, e
eles haviam diagnosticado câncer e sífilis. Somente o dr. Vergueiro, um colega
formado na Europa, reconheceu o rinoscleroma e chamou a atenção de Lutz
para aquele caso raro. Este confirmou o diagnóstico, e propôs-se a restabelecer
a luz das narinas, o que conseguiu com tampões medicamentosos e cânulas de
diferentes calibres, mas não conseguiu curar o doente. Tentou, sem muito
sucesso, o ácido carbólico salicílico, o ácido pirogálico, a crisarobina e o sublimado
corrosivo. O tratamento recomendado por Doutrelepont tampouco surtiu efeito.
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Não pôde experimentar mais medicamentos porque o paciente mudou-se para
outro lugar.
Florentino – único caso flórido que encontrara em sua prática clínica –
mostrara-lhe, primeiro, que o tratamento do rinoscleroma estava distante de
uma cura rápida e definitiva, ainda que figurasse entre as doenças com pesquisa
anatômica e etiológica quase concluída; segundo, comprovara a ocorrência, “lá”
no Brasil, daquela doença que, como o líquen rubro, era também muito rara.
O advérbio entre aspas é apropriado porque Lutz publicou esse trabalho
quando já se encontrava em Honolulu, na condição de Government Physician
for the Study and Treatment of Leprosy. No intervalo entre o regresso de
Hamburgo ao Brasil e a nova viagem ao exterior (1886-1889) publicara nada
menos que nove artigos de grande valor no campo da parasitologia e seu primeiro
trabalho concernente à protozoologia em outro importante periódico alemão,
o Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, e no Giornale della R.
Accademia di Medicina di Torino (Lutz, 1887f; 1888a; 1888b; 1888c; 1888d;
1888e; 1888f; 1888g; 1888h; 1889). Por meio desses trabalhos, Lutz começaria a
interagir mais fortemente com a comunidade de pares formada por Leuckart,
Grassi, Laveran e outros médicos, zoólogos e bacteriologistas que vinham dando
corpo ao que logo iria chamar-se “medicina tropical” (Worboys, 1996).
Como mostramos na apresentação histórica do Livro 2, o presidente do
Conselho de Saúde do Reino do Havaí pediu a Unna que indicasse um médico
para aplicar sua terapêutica no leprosário recém-instalado na ilha de Molokai.
Unna indicou Adolpho Lutz. Em julho de 1889, este foi ao encontro do
dermatologista alemão para, com sua ajuda, providenciar tudo o que iria
necessitar em Molokai. De acordo com os biógrafos, o encontro teria se dado
em Hamburgo, mas tudo indica que Unna e Lutz encontraram-se no âmbito de
um evento que teve grande importância para a consagração das doenças de
pele como especialidade médica autônoma: o Primeiro Congresso Mundial de
Dermatologia, realizado em Paris, de 5 a 10 de agosto de 1889 (Shelley &
Shelley, 1992, p.12-3).

O congresso internacional e a instituição da dermatologia
no Brasil
A capital francesa era o centro das atenções nas capitais do mundo inteiro.
A ela afluíam milhares de visitantes, de todas as nacionalidades – letrados,
altos funcionários, régulos e mandatários, homens do comércio, da indústria,
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das finanças ou dedicados somente ao ocioso desfrute de rendas, acompanhados
ou não de familiares e criados. Todos estavam eufóricos por visitar a grandiosa
exposição internacional que celebrava o centenário da revolução de 1789 –
aquela que fizera rolar as cabeças de reis e aristocratas do antigo regime e, em
seguida, as de jacobinos e outros revolucionários – todas elas já dissolvidas no
húmus conservador que dera origem à pujança da indústria e cultura francesas,
ali simbolizadas pela impressionante Torre Eiffel.
Enquanto transcorria a cosmopolita feira, realizavam-se as sessões do
congresso mundial de dermatologia no mais antigo hospital do mundo
especializado nesse tipo de patologias, o Saint-Louis.
Esse hospital surgiu em decorrência da epidemia de peste em 1562 que
provocou 68 mil mortes em Paris, levando ao colapso o único ‘hospice’ que a
cidade possuía, o Hôtel-Dieu. Henrique IV determinou, então, a edificação de
novo estabelecimento para as vítimas das doenças contagiosas e para todos os
desvalidos que eram atirados a esses lugares. O conjunto projetado por Claude
Vellefaux chamou-se Saint-Louis em homenagem a Luís IX, que morrera de
peste diante de Túnis, em 1270. Aberto em 1610, quando Luís XIII ascendeu
ao trono, o hospital recebeu os primeiros doentes na epidemia de 1618, à razão
de seis por leito. Em diversas ocasiões foi requisitado para outras funções, até
que o incêndio do Hôtel-Dieu, em 1773, determinou sua abertura definitiva.

Hospital Saint-Louis, em Paris, que abrigou o Primeiro Congresso Internacional de Dermatologia
e Sifiligrafia, em 1889. Congrès International de Dermatologie et de Siphiligraphie (1889).
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Jean-Louis Alibert instalou aí sua clínica dermatológica em 1801. A reputação
mundial do Saint-Louis como centro dermatológico foi conquistada por duas
gerações de médicos, a de Alibert, Gibert, Devergie, Biett e Lugol e, em seguida,
a de Cazenave, Bazin, Hardy, Vidal, Besnier e Fournier. O hospital sofreu
grandes reformas para acolher o congresso de 1889. Seus participantes foram
recebidos no salão do museu que abrigava, agora, as extraordinárias
representações de doenças de pele modeladas em cera por Jules Baretta.51
Segundo Tilles (2002), os dermatologistas franceses organizaram aquele
congresso para restaurar sua influência internacional, ofuscada pelo prestígio
da Escola de Viena e pelo dinamismo de outros centros da Europa central,
maciçamente representados no evento. Ele representou o coroamento da
instituição desse ramo da medicina na França. Aí, diferentemente dos países
de língua germânica, o estudo e o tratamento das doenças da pele foram
atrelados, em assimétrica simbiose, aos da sífilis.
Como mostrou Carrara (1996, p.39), atribuía-se à sífilis o poder de se
manifestar através de tantas formas diferentes que ela constituía uma espécie
de princípio etiológico geral: “não se tratava mais de uma doença, mas de um
princípio gerador de doenças”.

“Ricordo dell’Esposizione del 1889 con la Torre Eiffel”. A despeito da indignação dos artistas parisienses, a Torre Eiffel
tornou-se o principal símbolo das comemorações do centenário da Revolução Francesa e da cidade de Paris. Inaugurada
na Exposição Internacional de 1889, foi visitada por dois milhões de pessoas. Il Secolo XIX. Parigi Contemporanea.
L’esposizione del 1900 (p.12).
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Anúncio do museu do Hospital Saint-Louis, em Paris, publicado na contracapa de Lepra.
Bibliotheca Internationalis, periódico editado em Londres, Leipzig e Paris por Besnier et al. (1900).
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Um mês antes do congresso, em 22 de junho de 1889, fora fundada a Société
Française de Dermatologie e Syphiligraphie.52 Mas, cronologicamente, o
primeiro marco do processo, na França, foi a criação, em 1868, dos já referidos
Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie, por iniciativa de Pierre-AdolpheAdrien Doyon (1827-1907), médico que se empenharia em divulgar os trabalhos
dos dermatologistas germânicos numa época em que as relações entre seu
país e a Alemanha eram as piores possíveis.53
Já haviam sido criados periódicos similares com trajetórias mais ou menos
efêmeras: Syphilidologie, lançado em Leipzig, em 1838, por F.-J. Behrend,
desaparecera em 1862; os Annales des maladies de la peau et de la syphilis,
iniciativa de A. Cazenave, foram publicados de 1843 a 1845, e depois, em
colaboração com Maurice Chausit, de 1850 a 1852. O Journal of Cutaneous
Medicine and Diseases of the Skin, fundado em Londres, em 1867, por Erasmus
Wilson, durou apenas quatro anos. Seguia existindo o Giornale italiano delle
malattie veneree e delle malattie della pelle, criado em Milão, em 1866, por G.
B. Soresina.
Segundo o editorial do primeiro número dos Annales, eles forneceriam aos
especialistas uma tribuna para que debatessem, à luz do dia, os pontos obscuros
que se adensavam no campo das doenças dermatológicas. O progresso nesse
campo seria assegurado por memórias originais, pela crítica teórica e prática
dos novos métodos diagnósticos, terapêuticos e estatísticos empregados na
sífilis e nas doenças de pele e, ainda, pelo inventário de tudo o que se publicava
a esse respeito mundo afora. Os resumos e resenhas de congressos, livros e
artigos produzidos em diversos países assegurariam o caráter cosmopolita
dos Annales e, efetivamente, essa seção, observa Wallach (1994), redigida pelo
próprio Doyon, ocuparia lugar considerável em suas páginas.
O periódico começou a circular num momento em que o ensino da
especialidade era contestado no país.
A criação tardia da cadeira de clínica das doenças cutâneas e sifilíticas na
Faculdade de Medicina de Paris, que Tilles (s.d.) qualifica como “peça essencial”
da instituição da dermatologia francesa, enfrentou resistências que o autor
atribui, de um lado, à ambiência intelectual hostil a tudo que não fosse um
saber enciclopédico, de outro, aos conflitos de jurisdição entre dois pilares do
sistema de saúde da França, a própria Faculdade parisiense e a Assistance
Publique, que tinha a seu cargo os cuidados hospitalares aos doentes.
Após as jornadas revolucionárias de julho de 1830, o ministro da Instrução
Pública da monarquia restaurada, duque de Broglie, convocou uma comissão
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para reexaminar a organização do ensino médico. O relatório escrito por Jules
Guérin, líder da medicina social francesa, considerou indispensável à melhoria
do ensino a criação de cadeiras especializadas: além das doenças de pele, sugeria
as cadeiras de história da medicina; anatomia geral, comparada e patológica;
patologia e terapêutica gerais e, ainda, clínica das doenças das crianças. As
resistências opostas pela Faculdade e pela Assistência Pública permitiram
apenas que fossem ministrados cursos livres, à margem da grade curricular: o
de doenças da pele ficou a cargo de Cazenave, de 1841 a 1843, e foi retomado
por Alfred Hardy após 1862. Verneuil deu cursos livres sobre enfermidades
sifilíticas. Enquanto as escolas médicas da Alemanha e da Inglaterra promoviam
resolutamente as especialidades, os mandarins da Faculdade de Paris
aferravam-se ao ensino de cunho enciclopédico, considerando as clínicas e
hospitais especializados como fatais “à ciência e à arte” (Tilles, s.d.).
Somente após a humilhante derrota impingida pelos alemães na guerra de
1870-1871, o Estado francês conseguiu impor à congregação da Faculdade e ao
corpo médico dos hospitais um território comum no qual o ensino especializado
pudesse fazer uso dos doentes, indispensáveis às demonstrações clínicas. A
cadeira das doenças cutâneas e sifilíticas foi formalmente criada por decreto
de 31 de dezembro de 1879. Instalada no Hospital de Saint-Louis, em 8 de
janeiro de 1880, teve como primeiro titular Alfred Fournier, o principal
organizador do congresso internacional de 1889.54
Nesse intervalo, ocorria processo similar nas Faculdades de Medicina do
Rio de Janeiro e Salvador, em decorrência da reforma Leôncio de Carvalho –
Visconde de Sabóia (1882-1884), comentada por Adolpho Lutz assim que iniciou
sua carreira médica no Brasil.55 A disciplina denominada, à moda francesa,
Clínica de Moléstias Cutâneas e Sifilíticas foi criada em 1883, e teve como
titulares João Evangelista de Castro Cerqueira (1855-1935), em Salvador, e
João Pizarro Gabizo (1845-1904), no Rio de Janeiro.
O primeiro identificaria a Tinea nigra em 1891. Na verdade, não publicou
as observações que teria feito ao reproduzir experimentalmente a doença
mediante a inoculação num voluntário de escamas extraídas de uma lesão. O
registro consta da tese de doutoramento do filho, Antônio Gentil de Castro
Cerqueira Pinto, sobre “Keratomycose Nigricans Palmar” (1916). Gabizo, o
catedrático carioca, tampouco se destacou pela obra científica. Apesar de haver
estagiado em Viena, na clínica de Hebra e Kaposi, publicou apenas um trabalho
sobre a regulamentação da prostituição, uma conferência sobre lepra e outra
sobre doenças venéreas (Carneiro, 2002, p.44-6; Mota, 1944, p.102).
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O personagem mais criativo da dermatologia brasileira foi, sem dúvida,
Antônio Pereira da Silva Araújo. Oriundo da Escola Tropicalista da Bahia,
desde 1875 vinha tratando de temas relacionados à parasitologia e microbiologia
nas chamadas Conferências da Glória (Fonseca, 1996), e já havia publicado
trabalhos importantes sobre a filariose (1875, 1878), o Demodex folliculorum
(1877) e o “Tratamento da elefantíase pela eletricidade” (1876).
Em 1881, com Júlio de Moura, Moncorvo de Figueiredo, Cypriano de Freitas
e Moura Brasil, fundou a revista União Medica, que passou a “pressionar as
autoridades para que tomassem medidas sanitárias contra a progressão da
sífilis no país” (Carrara, 1996, p.82). No mesmo ano, participou com Figueiredo
e outros médicos e ‘benfeitores’ da fundação da Policlínica Geral do Rio de
Janeiro, inspirada em instituição análoga existente em Viena.56 Um ano antes
da criação das cátedras dermatológicas nas faculdades do Rio e de Salvador,
Silva Araújo inaugurou o Serviço de Doenças de Pele e Sífilis na Policlínica, e
começou a lecionar a especialidade em cursos muito concorridos, “impregnados
de idéias pastorianas” (Rabello, 1974, p.262). Aí desenvolveu estudos sobre
cancros sifilíticos e sobre dermatoses como a bouba ou framboésia, então
considerada “uma forma tropical, muito maligna, da sífilis, atingindo
especialmente os indivíduos da raça negra. Com seu discípulo, Bruno Chaves,
estabeleceu o valor terapêutico para a sífilis de um sal de mercúrio, que iria
ser utilizado no tratamento da doença até os anos 1940”.57
Por volta de 1894, Oswaldo Cruz, recém-formado, seria convidado a organizar
um laboratório de análises para diagnóstico de sífilis e moléstias internas na
clínica de Silva Araújo. Junto com Salles Guerra, Werneck Machado e Alfredo
Porto, comporiam o chamado “grupo dos cinco germanistas” por seu empenho
em aprender o alemão, o idioma dos textos médicos mais avançados na época
(Benchimol, 1990).
Em 1882, Silva Araújo foi eleito membro titular da Academia Imperial de
Medicina e, no ano seguinte, de estréia da dermatologia nas faculdades
brasileiras, lançou o Atlas de doenças da pele (1883), com gravuras coloridas e
texto em francês. Ainda em 1883, proferiu conferências sobre a
“Regulamentação sanitária da prostituição”, tema ao qual voltaria em 1890,
com Profilaxia pública da sífilis (1891).58
A emergente dermatologia brasileira fez-se representar no congresso de
Paris através de Silva Araújo – um dos secretários estrangeiros adjuntos ao
comitê de organização do evento – e ainda Pizarro Gabizo, Bruno Chaves,
Oscar de Bulhões e Adolpho Lutz.

voltar ao sumário

92

ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA z Vol. 1 — Livro 3

Os organizadores do Congresso propuseram, de antemão, questões para
serem debatidas, que revelavam o horizonte de incertezas e controvérsias
daquela especialidade médica. A primeira questão e, de fato, a mais debatida,
dizia respeito ao “gênero” líquen, sob o qual os antigos dermatologistas
enfeixavam grande número de afecções que os “modernos” consideravam
diferentes umas das outras. Que “espécies” deviam ser conservadas no grupo
e quais outras teriam de ser destacadas e rebatizadas? – indagavam os
organizadores do congresso. Dúvidas semelhantes pairavam sobre as
dermatites esfoliativas: quais eram as características distintivas da pitiríase
rubra? A dermatose denominada pityriasis rubra pilaire não devia ser
considerada uma afecção independente, ou espécie de outro gênero mórbido,
a psoríase? Quais as relações entre as doenças cutâneas denominadas eritemas
escarlatiniformes e a dermatite esfoliativa generalizada primitiva?
O pênfigo também era colocado sob o escrutínio dos congressistas, para
saber-se se afecções até então chamadas pelo mesmo nome não constituíam
espécies distintas. Quanto ao tricófito, objeto da quarta questão, sua história
natural, suas manifestações, sua transmissão por contágio eram bem
conhecidos, mas ainda havia dúvidas sobre o melhor tratamento, que não poderia
ser o mesmo em todos os países.
Haveria já razoável consenso entre os especialistas em sífilis quanto à sua
evolução, às características distintivas de suas manifestações e às medidas
higiênicas e terapêuticas que requeria, mas era grande o desacordo entre os
sifilógrafos quanto à oportunidade e duração do tratamento e o valor preventivo
das medicações prescritas. Os organizadores do Congresso indagavam então:
em que momento da infecção sifilítica e por qual agente terapêutico devia ser
iniciado o tratamento? Quando convinha substituir as preparações iódicas
(especialmente o iodeto de potássio) pelas mercuriais, ou associar as duas, e
quais as contra-indicações de ambas? A sífilis terciária era uma questão
importante a debater: sua freqüência relativa, a influência real das causas
reputadas favoráveis à sua eclosão – idade, constituição, antecedentes mórbidos
pessoais ou hereditários, profissão, alcoolismo e causas depressivas, entre
outras.
Além de propor essas questões obrigatórias, o comitê organizador sugeria
outras, deixando à escolha dos participantes debatê-las ou não: micose fungóide;
Pruritus hiemalis; contagiosidade da lepra e o número de suas vítimas na
Europa; o estado-da-arte com relação à natureza parasitária de afecções como
o eczema seco circinado, a pitiríase rosada de Gibert e o eczema seborréico,
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por exemplo. O comitê organizador sugeria ainda o debate sobre as relações
existentes entre a sífilis e algumas afecções do sistema nervoso, como o tabes
e a paralisia geral; unicidade e dualidade do cancro venéreo; freqüência relativa
do cancro mole em diversos países; pertinência de se amputar o cancro sifilítico;
experiências nacionais no tocante à regulamentação e profilaxia das amas-deleite e das crianças de peito abandonadas, ao ensino e à prática da especialidade.
O comitê propôs que fosse nomeada uma comissão para simplificar a
nomenclatura dermatológica, e que se editasse um atlas internacional das
dermatoses raras (Congrès, 1890, p.ix-xiii).
Na sessão inaugural, o renomado venereologista Philippe Ricord, presidente
honorário do congresso, deu as boas-vindas aos 220 médicos inscritos. Entre
os autores das setenta comunicações apresentadas nos seis dias seguintes
figuravam celebridades como Kaposi, Unna, Radcliffe-Crocker, Pringle, Boeck,
Fournier, Besnier, Hallopeau, Brocq e Wickham.
Kaposi tentou pôr ordem nas diversas dermatoses designadas como líquen,
nome sob o qual Erasmus Wilson enfeixara todas as erupções de pequenas
pápulas. Para o sucessor de Hebra, o líquen rubro descrito por este era idêntico
ao líquen rubro acuminado, e ambos nada mais eram que o líquen plano de
Erasmus Wilson. Sua afirmação de que a pitiríase rubra pilar, de Besnier, era
apenas outra versão do líquen plano foi contestada por Unna e outros
congressistas, que debateram, também, se esta forma de pitiríase era ou não
uma fase, somente, da dermatite esfoliativa. Outra questão polêmica foi a
dermatitis herpetiformis, descrita por William Tilbury Fox, em 1880, e Louis
Adolphus Duhring, em 1884, doença crônica de pele, caracterizada por graves
lesões pruriginosas e grupamentos de bolhas e pápulas, também conhecida
como doença de Duhring. Para Kaposi, tratava-se de uma forma de pênfigo.
Brocq, que publicara trabalho a esse respeito em 1884, defendeu a singularidade
da dermatite herpetiforme.
No congresso de 1889 trocaram-se experiências concernentes ao tratamento
da tinea capitis, enfatizando-se a abrasão da pele com lixa seguida da aplicação
de uma solução de bicloreto de mercúrio. Muitos dermatologistas julgaram
que convinha adiar o tratamento da sífilis até que se manifestasse o segundo
estágio, recomendando, então, a aplicação de ungüento com 50% de oleato de
mercúrio.
Excetuando-se o discurso que proferiria no jantar de encerramento – com
certeza, uma das peças mais literárias escritas por Adolpho Lutz –, sua
participação no Congresso, a julgar pelo que escolheram publicar seus
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organizadores, foi surpreendentemente limitada. Lutz não se pronunciou
durante a extensa controvérsia sobre os líquens, não obstante houvesse
publicado trabalho a esse respeito, mas se manifestou durante os debates
concernentes às doenças causadas por tricófitos (Congrès, 1890, p.191-307).
Um dermatologista de Paris chamado Butte apresentou os resultados obtidos
com certo número de parasiticidas na enfermaria do hospital Saint-Louis
dedicada aos portadores da tinha tonsurante. O tratamento dessa tenaz doença
consistia, primeiramente, num procedimento doloroso, a depilação, e em
seguida, no uso de substâncias capazes de eliminar o fungo reconhecido como
seu agente. As loções à base de sublimado corrosivo, o venenoso cloreto
mercúrico (HgCl2), e as fricções com pomadas mercuriais ou iodadas não vinham
se mostrando muito eficientes. Com freqüência, a cura demorava mais de um
ano e, em certos casos, parecia decorrer da eliminação espontânea do parasita.
Butte conseguira resultados melhores usando a lanolina como excipiente para
parasiticidas menos tóxicos: nitrato de prata e o protocloreto de iodo.
Ernest Besnier, médico, também, do hospital Saint-Louis, polemizou com
Butte e, especialmente, com Unna a propósito das substâncias químicas que
julgavam capazes de destruir diretamente os parasitas das tinhas. Segundo
Besnier, só poderiam ser consideradas parasiticidas se destruíssem
efetivamente os “micrófitos”, mas suas experiências mostravam que destruíam
as células vivas que lhes davam sustento. Portanto, tais substâncias produziam
somente uma “irritação eliminatória” que poderia ser obtida, com igual eficácia,
por meios mecânicos, sem prejudicar tanto a vitalidade dos tecidos e, neste
caso particular, os folículos pilosos (p.218).
Besnier chamou a atenção de seus colegas para o fato de que as tricofitoses
tinham sido analisadas principalmente por franceses, o que parecia indicar
que eram mais freqüentes em seu país. Hans von Hebra confirmou a observação
do colega francês, assegurando que eram muito mais freqüentes na Inglaterra
e Itália do que na Alemanha e Áustria.
A intervenção de Lutz nessa sessão realizada na manhã de quarta-feira, 7
de agosto, dizia respeito à profilaxia daquela dermatose, que Besnier abordara
de passagem, ao elogiar as medidas do governo francês para evitar o contágio
nas escolas:
Desejo fazer uma observação a propósito da propagação da tricofitose;
ela começa muitas vezes pelos cães e com muita freqüência atinge uma
criança que brinca com um desses animais para, em seguida, propagarse desta criança às outras da mesma família. Também é indispensável,
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nas famílias em que se encontra uma criança tricofítica, examinar os
cães que vivem na mesma moradia, pois se forem tricofíticos, podem
ainda transmitir a doença a crianças que permaneceram indenes, ou,
por inoculações sucessivas, prolongar a duração da doença entre aqueles
que já tinham sido atingidos. (Congrès, 1890, p.219) 59

As demais intervenções de Adolpho Lutz ocorreram na sessão de sextafeira, 9 de agosto, em seguida a uma comunicação de Kalindero sobre a lepra
na Romênia. A preocupação deste orador era realçar a contagiosidade da doença
e minimizar sua transmissão hereditária. A história epidemiológica da doença
naquele país, a história clínica dos casos examinados pelo professor de
Bucareste, suas investigações anatomopatológicas, histológicas e bacteriológicas, tudo demonstrava que o bacilo da lepra era facilmente transmissível
de pessoa a pessoa, sobretudo por via cutânea. Um dos casos descritos por
Kalindero tornar-se-ia paradigmático para os contagionistas: uma portadora
de lepra “trofoneurótica” transmitira a doença ao filho, ao amamentá-lo, e as
lesões neste tinham aparecido justamente nas faces que haviam estado em
contato com os seios da mãe. Os raros casos de Kalindero em que a hereditariedade teria sido plausível ficavam comprometidos pelo achado de bacilos da
lepra até nos testículos, no esperma e nos ovários dos portadores da doença.
Um dos que se pronunciou durante os debates foi Zambaco-Pacha, de
Constantinopla, fervoroso defensor da transmissão hereditária, que qualificou
a lepra como doença urbana associada à miséria. Isso motivou o seguinte
comentário de Lutz: “Eu observei a lepra no Rio de Janeiro e em São Paulo, no
Brasil, e pude constatar que ela não era uma doença das cidades. A miséria
tampouco é a causa sine qua non, e pessoas que vivem bem podem perfeitamente ser atingidas” (Congrès, 1890, p.613).60
Bruno Chaves debateu o mesmo ponto: a miséria não era obrigatória; o
clima parecia ser mais importante, tanto que no sul do Brasil não observara
um único caso, ao passo que em outras regiões do país a doença era endêmica.
O tema predominante dos debates foi a terapêutica da lepra, com diversas
intervenções relativas aos efeitos promissores do óleo de chalmugra (Leloir,
Zambaco, Chaves) e do ácido ginocárdico (Zeferino Falcão, de Lisboa). Tendo
assistido à melhora considerável de um paciente em seguida a um surto de
erisipela, De Amicis, de Nápoles, indagou se infecções intercorrentes não
constituiriam meio útil de lutar contra o bacilo leproso. Leloir informou, então,
que esta tática dos “micróbios gendarmes” havia sido testada em Saint-Louis:
as inoculações de erisipela para combater a lepra redundaram em acidentes
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devidos à primeira doença e sem que houvesse melhoria no tocante à segunda.
Pondo um grão de dúvida sobre os sinais de recuperação indicados por
participantes do debate, observou Lutz: “Quando se vê um tubérculo leproso
anulado, é preciso sempre temer a irrupção de outro. Parecem ocorrer
verdadeiras embolias leprosas. Devo dizer também que a medicação interna é
preferível ao tratamento externo para impedir que ocorram fatos desta
natureza” (Ibidem, p.617).61
É um comentário bem conciso para quem estava a caminho de uma
experiência decisiva em relação à terapêutica da lepra. Alguns dos presentes
haviam recorrido à medicação proposta por Unna. Com Falcão, o ictiol dera
resultados melhores em casos de lepra anestésica do que em outras formas da
doença. De Amicis obtivera grande melhora num caso de lepra maculosa com
o tratamento de Unna. Kalindero combinara esse método com o uso de
sublimado corrosivo, sem conseguir nenhuma cura completa. No debate
ocorrido naquela sexta-feira, último dia do Congresso, Unna declarou-se muito
otimista: a lepra não era mais a doença incurável que fora dez anos antes;
havia menos desespero, agia-se com maior vigor e perseverança, “e eu espero
firmemente que se lograrão os melhores resultados. De minha parte, em
Hamburgo, tenho experimentado diversas medicações” (Ibidem, p.614).
O jantar de encerramento realizou-se no sábado, 10 de outubro de 1889,
debaixo de uma grande tenda decorada com as cores das nações representadas
no Congresso, sob os clarões de uma invenção muito recente, as lâmpadas
elétricas incandescentes de Edison.
Adolpho Lutz foi um dos que discursaram, como representante de São
Paulo, junto com lideranças médicas francesas e delegados de várias capitais
estrangeiras.62 Por meio de elaboradas metáforas médicas, e com surpreendente humor, o brasileiro entoou loas à fraternidade internacional dos
dermatologistas, que via alastrar-se qual uma contagiosa afecção em nada
diferente das que haviam sido debatidas naquele conclave.

Adolpho Lutz no Havaí e na Califórnia
Em 15 de novembro de 1889, precisamente quando era deposta a monarquia
brasileira, Adolpho Lutz desembarcou em Honolulu. A Receiving Station
sediada em Kalihi foi o lugar escolhido por ele para os estudos sobre a eficácia
da terapêutica proposta por Unna, ao mesmo tempo em que supervisionava o
tratamento mais amplo nos cerca de novecentos leprosos confinados na ilha
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de Molokai. Em abril de 1891, Lutz casar-se-ia com a enfermeira inglesa Amy
Marie Gertrude Fowler, irmã leiga da Ordem Terceira de São Domingos
(Corrêa, 1992, p.148-9), enviada pela Sociedade Britânica de Assistência aos
Leprosos para trabalhar, como voluntária, em Molokai. Em setembro de 1890,
ambos se haviam demitido das funções que exerciam, por razões que explicamos
no Livro 2 desta coleção. Adolpho Lutz manteve a clínica particular em Honolulu
até meados de 1892, quando se transferiu para São Francisco, na Califórnia.
Em carta-circular datada de 25 de julho, informava aos médicos e ao público
daquela cidade que se fixava lá como clínico geral e especialista em doenças
venéreas e cutâneas:
Having made complete studies in Europe, and served a year as hospital
physician, I practised 10 years in Brazil and the Sandwich Islands,
observing and investigating specially Leprosy, Ankylostomiasis and other
diseases of warm countries. As for Dermatology, I made special studies
in Vienna and Hamburg where I was assistant-physician in Dr. Unna´s
Hospital for skin diseases.63

Lutz fornecia o endereço de sua residência e consultório – 933 Sutter St. –
e indicava o horário de atendimento: 13 às 15 horas, depois das 18 às 19:30 e,
aos domingos, das 9 às 10 da manhã. Um detalhe interessante: já dispunha de
telefone.
No período em que viveu naquela região do Pacífico, continuou a publicar
trabalhos sobre as verminoses de humanos e
animais no CentralBlatt für Bakteriologie und
Parasitenkunde. No Havaí, iniciou as observações entomológicas que embasariam sua
atuação posterior como sanitarista. Os biógrafos
ressaltam os trabalhos de Lutz sobre a fascíola
hepática e seus transmissores, que o levaram a
estudar os caramujos existentes nas diferentes
partes das ilhas onde havia criação de carneiros.
No expediente do Monatshefte für Praktische
Dermatologie, vê-se, em 1892, o nome de
Adolpho Lutz como correspondente em São
Francisco.64 Já comentamos o artigo sobre o
rinoscleroma publicado em 1890. No ano
São Francisco, Califórnia, no início
do século XX. Maurois (1969, p.180).

seguinte, as páginas do Dermatologische
Wochenschrift acolheram outro artigo sobre o
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Carta-circular distribuída por Adolpho Lutz a médicos e ao público em São Francisco, Califórnia,
quando lá se estabeleceu em 1892. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, Caixa 255, maço 2.
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tratamento dos ateromas, tumores que afetam especialmente o couro cabeludo,
formados por matéria sebácea semelhante ao queijo esfarelado (Littré-Gilbert,
1908, p.120). Na época, a extirpação cirúrgica dos ateromas era o procedimento
normal. No artigo em questão, Lutz (1891) defendia procedimento mais simples
e seguro, que substituía a excisão pela incisão, especialmente para quistos
pequenos e de paredes finas.
Suas observações sobre as patologias que encontrou naquela região dos
trópicos, especialmente sobre as doenças de pele, saíram sob forma epistolar
numa série de artigos publicados entre setembro de 1891 e agosto de 1892 no
Monatshefte für Praktische Dermatologie, com o título “Correspondência de
Honolulu”.65

Exemplar do
Monatshefte für
Praktische Dermatologie
(v.16, n.3, 1892) em que
Adolpho Lutz figura
como correspondente do
periódico editado
(aí consta, na verdade,
“redigido”) por Paul
Gerson Unna em
Hamburgo.
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O clima, um dos predicados “verdadeiramente paradisíacos” do arquipélago,
constituía uma das categorias preponderantes da análise feita por Lutz do que
era peculiar às doenças e ao modo de vida de seus habitantes. Mas num sentido
muito diferente daquele que caracterizava a geografia médica de viés neohipocrático, das constituições epidêmicas impregnadas de miasmas, ainda
largamente praticada. “A expressão ‘clima’ – escreve o médico brasileiro –
deve ser limitada ao conjunto dos fatores meteorológicos; por sua vez, a fauna
e a flora de agentes patogênicos deveriam constituir o genius loci endemicus
et epidemicus” (índole endêmica e epidêmica do lugar). A nutrição, os costumes
e o nível econômico, a deficiência de médicos competentes e a inobservância

Mapa do arquipélago do Havaí, 1:7.500.000.
Disponível em www.lib.utexas.edu/maps/islands_oceans_poles/hawaiian_islands.jpg
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de regras de higiene concorriam, também, para a morbidade e mortalidade
prevalentes na região: “Todos esses fatores têm de ser levados em consideração,
não havendo erro maior do que o de imputar meramente ao clima o fato de
uma colônia comercial ou agrícola não medrar além da segunda ou terceira
geração”.
Para os higienistas do século XIX, as condições climáticas e telúricas dos
chamados países quentes eram um grande obstáculo à sua civilização, sobretudo
por ocasionarem o aniquilamento dos imigrantes europeus, considerados
especialmente vulneráveis ao ambiente malsão dos trópicos, em contraste com
os nativos e os “aclimatados”.
Na contracorrente desse pensamento, Lutz
afirmava que os recém-chegados suportavam o
clima melhor do que os imigrantes antigos e os
autóctones: “um organismo vigoroso lhe permite
resistir eficazmente à atuação passageira de um
clima cálido... Como por toda parte, também nas
zonas quentes são raras as doenças graves e
mortes devidas a condições climáticas em si”.
Lutz não tinha dúvida de que, melhoradas as
condições sanitárias muito precárias, “a morbidade de muitos desses lugares acabaria sendo
menor que a das zonas temperadas”.
O clima era uma categoria de análise
relevante para ele especialmente em razão do
efeito que a temperatura e a umidade tinham
sobre a proliferação de organismos patogênicos,
estimulando-a ou inibindo-a, e sobre a adoção
de costumes entre os humanos que contribuíam
quer para a cultura desses organismos, quer para
o curso singular das patologias que ocasionavam.
A influência do calor sobre as doenças
cutâneas, mesmo na Europa onde podia ser
intenso em certas épocas do ano, era um assunto
injustamente desprezado pelo tratadistas, na
opinião de Lutz. No Havaí, o calor mostrava-se
particularmente favorável à observação de
dermatomicoses. Não encontrara casos de favo
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nem de herpes tonsurans capilliti, mas outras doenças tinham elevada
incidência, sobretudo entre as pessoas que transpiravam muito, ressaltando
Lutz a pitiríase versicolor, denominada kane no Havaí, e o erythema
marginatum.
A transpiração abundante também favorecia o aparecimento freqüente de
brotoejas (miliaria rubra ou prickly heat ou, ainda, líquen tropical). Isso
mostrava o absurdo que era o uso de roupa de baixo feita de lã por europeus e
europeizados. A temperatura reinante durante a maior parte do ano tornava
o vestuário supérfluo e incômodo, e Lutz julgava, mesmo, que a disseminação
da indumentária européia havia contribuído para a crescente morbidade e
apatia observada entre os nativos.
A atonia do sistema nervoso aliada à falta de outras distrações levavam ao
uso abundante de estimulantes: café, álcool e até mesmo ópio, consumido
principalmente pelos chineses. Um dos estimulantes preferidos pelos nativos
era a ava ou cava-cava (Piper methysticum), cujo uso prolongado ocasionava
uma alteração cutânea diferente das dermatoses medicamentosas conhecidas:
o quadro era o de uma ictiose acentuada nas extremidades dos membros, com
atrofia deles comparável à da pele senil.
Supunha Lutz que a atmosfera quente aliada ao consumo de mangas ricas
em terebintina favorecesse o aparecimento de urticárias. Ele então analisava
a eficácia de medicamentos antigos e novos, especialmente a antipirina, no
tratamento das urticárias comuns e da “urticária gigante”, como era por vezes
denominada a doença descrita por Heinrich Irenaeus Quincke (1842-1922),
médico de Kiel. Descrevia, também, um eczema peculiar que atacava
exclusivamente os dedos dos europeus das “classes cultas”.
Os fatores ambientais mostravam-se igualmente relevantes para a
compreensão dos mecanismos de adaptação à pele humana de parasitas animais
que causavam outros tipos de dermatoses: muito disseminados eram os ácaros
responsáveis pela escabiose, a pulga comum (Pulex irritans) e o piolho-dohomem (Pediculus capitis); os carrapatos parasitavam somente quadrúpedes,
e o bicho-do-pé (Tunga penetrans) era desconhecido no Havaí. Com relação
aos mosquitos, registrava Lutz duas espécies, conhecidas localmente como
mosquitos do dia e da noite, sendo este, provavelmente, o hospedeiro
intermediário da Filaria sanguinis. O verme não fora ainda introduzido no
arquipélago, não obstante as plantações de arroz e inhame constituíssem meio
muito favorável à reprodução dos mosquitos. Lutz registra, também, o uso do
pó de piretro (Pyrethrum cinerariaefolium) produzido por Buhach, na
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Califórnia, para combater os pernilongos que infestavam Honolulu. Refere-se,
ainda, aos animais responsáveis por mordeduras e picadas dolorosas: uma
espécie de vespa, um escorpião e uma grande escolopendra.
Outro tema abordado por ele
são os tumores da pele: fibromas
e lipomas benignos; um xantoma
encontrado nas pálpebras; o
Molluscum contagiosum alojado
na pele abdominal; os cancróides
da pele e os carcinomas de órgãos
internos.
Com mais ou menos detalhes,
Lutz descrevia a sintomatologia
Molluscum contagiosum: célula epitelial. Rocha Lima (1913, fig. 2).

e o tratamento dessas doenças,
ressaltando sempre as diferenças

observadas em relação aos casos descritos na literatura européia. Prestava
muita atenção às suas diferentes manifestações ou desigual incidência nas
raças, nacionalidades e categorias profissionais que compunham a população
havaiana. Pode-se mesmo dizer que classe, profissão, nacionalidade e,
especialmente, raça são conceitos operacionais tão importantes para Lutz
quanto o clima.
Os imigrantes representavam aproximadamente a metade da população
das ilhas, formando os asiáticos o contingente principal da classe trabalhadora.
Com base em dados de recenseamentos feitos pouco antes no Havaí, Lutz
chamava atenção para o impressionante declínio da população nativa, que
atribuía principalmente às doenças introduzidas com o intercâmbio entre povos:
a varíola, o sarampo e a tuberculose, em primeiro lugar; a difteria revigorada
pelo comércio com São Francisco e Austrália; as epidemias de influenza ou
gripe e de outras doenças infecciosas esporádicas, como a coqueluche, a
pneumonia lombar e a febre remitente.
Lutz ressaltava a significação das doenças venéreas: a sífilis, cujos processos
flóridos atingiam cerca de 5% dos canacas, segundo suas estimativas; a gonorréia
e o cancro mole, também muito freqüentes.
Doenças não encontradas no Havaí também eram alvo da atenção do médico
brasileiro: a malária e o lúpus, por exemplo, que pareciam inexistir ali; ou as
afecções escrofulosas dos ossos e articulações, muito mais raras do que na
Europa. Suas extensas considerações sobre a lepra, a associação dela com
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outras doenças e o pânico quase patológico que denominou “leprofobia” foram
já comentados na introdução ao Livro 2.
Os biógrafos de Adolpho Lutz, quando se referem a essa série de artigos
publicada no Monatshefte für Praktische Dermatologie, destacam unicamente
as nodosidades justarticulares que ele descreveu pela primeira vez, e que, dez
anos depois, seriam descritas outra vez pelo médico francês Antoine Edouard
Jeanselme (1858-1935), “como novidade” (Neiva, 1941, p.iv).
No artigo escrito em Honolulu, em setembro de 1891, Lutz referiu-se a
uma afecção que observou muitas vezes em nativos e estrangeiros, alguns
deles portadores da lepra e todos suspeitos de terem sífilis. Eram tumores
situados sempre perto de um osso, em geral nas vizinhanças de uma articulação,
nos cotovelos, próximo a uma costela, no quadril, na palma da mão, no antebraço
e nos dedos. Esses tumores diferiam dos condromas e das exostoses pela falta
de continuidade com o osso, e regrediam sob a ação do iodeto de potássio.
Em 1904, Jeanselme, sem ter conhecimento do
trabalho de Lutz, fez a comunicação ao Congresso
Colonial de Paris de casos idênticos que observara
em 1899 e 1900, durante prolongada viagem pela
Indochina. Em seguida, descreveu as nodosidades
justarticulares em seu Précis de pathologie exotique
(1909), e daí por diante os autores estrangeiros
passaram a associar seu nome ao mal descrito
primeiramente por Lutz.
Na realidade, vários outros investigadores o
descreveriam mais ou menos à mesma época em
que o parasitologista francês. Steiner relatou a
ocorrência de “nodosidades múltiplas subcutâneas,

Antoine Edouard Jeanselme
(1858-1935). Olpp (1932, S182).

duras e fibrosas” na ilha de Java – e uma das expressões ainda hoje usadas
para designá-las é síndrome de Steiner. Ela foi estudada por Lustig; por Gross
que, em 1907, encontrou uma dezena de casos na Argélia; por Brault que, três
anos mais tarde, localizou outros tantos nessa colônia francesa; Neveux, que
identificou a doença no Senegal; Leboeuf e Ouzillau, que assinalaram casos nas
Antilhas e no Congo Belga, respectivamente; e ainda por Brumpt, que observou
as nodosidades justarticulares em povoações situadas às margens do Nilo, na
então África Oriental Inglesa.
No Brasil, o primeiro a relatar um caso foi Eduardo Rabello, em sessão de 4
de agosto de 1916 da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que transcrevemos

voltar ao sumário

TRABALHOS SOBRE DERMATOLOGIA E MICOLOGIA

105

no final deste volume. Daí por diante, as nodosidades justarticulares de LutzJeanselme, como são denominadas hoje, passaram a ser estudadas por outros
médicos brasileiros.66 Zielberberg foi um deles, e à época em que publicou seu
trabalho, a etiologia e patogenia da doença eram ainda muito controvertidas.
Poucos eram os autores que acreditavam numa origem mecânica – irritações,
atritos repetidos ou pressões em pontos próximos às articulações.
Em Madagascar, Carougeau descobriu nos nódulos dos doentes um cogumelo
que batizou de Dyscomyces carougeaui. Lustig descreveu o Nocardia carougeaui
como o produtor das nodosidades justarticulares.67 A teoria micótica foi
abraçada por Steiner, Fontoynont (que observou a doença na Costa da Somália
e em Madagascar) e Mac Gregor (que a encontrou na Nova Guiné). Jeanselme
acreditava numa etiologia parasitária ainda desconhecida, mas suas pesquisas
foram infrutíferas.
Para outros investigadores, os nódulos justarticulares eram apenas gomas
tuberculosas esclerosadas e calcificadas. Duas outras teorias relacionavamnos à sífilis e à bouba, doenças causadas por treponemas tão parecidos, com
manifestações tardias também tão semelhantes que alguns autores postularam
sua identidade, afirmando que a sífilis dos bárbaros era a bouba, e a bouba dos
civilizados, a sífilis (Zilberberg, 1938, p.32).
O primeiro a lançar a hipótese da origem sifilítica das nodosidades
(contestada por Jeanselme) foi o próprio Adolpho Lutz, ao observar a ação
benéfica do iodeto de potássio e do mercúrio sobre as lesões. Silva Araújo, que
estudou sessenta casos, também defendeu essa teoria, partilhada, na França,
por Foley, Parot, Gougerot, Brunstig, Gange e Argaud.
Os investigadores que atribuíam as nodosidades de Lutz-Jeanselme à bouba
argumentavam que era muito freqüente no Congo Belga, um dos mais
importantes focos endêmicos dessa treponamatose, sendo os nativos em sua
maioria indenes à sífilis. Em compensação, na década de 1940, para a maior
parte dos autores nacionais, um sólido argumento contra essa etiologia era o
fato, pouco antes constatado, de que o Nordeste brasileiro era um foco endêmico
de bouba, sem que houvesse a coexistência com a doença de Lutz-Jeanselme.

Lutz à frente do Instituto Bacteriológico de São Paulo
Adolpho e Amy Lutz regressaram ao Brasil em janeiro de 1893, e fixaram
residência em São Paulo, por haver aí melhores oportunidades profissionais
para ele, e clima “mais propício a uma senhora que vinha de regiões temperadas
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e frias” (Bertha Lutz, Lutziana). Na capital paulista nasceriam os dois filhos
do casal, Bertha Maria Júlia (2.ago.1894) e Gualter Adolpho (3.maio.1903), que
viriam a ser, respectivamente, naturalista do Museu Nacional e catedrático
de medicina legal da Faculdade Nacional de Medicina.
Teve início, então, uma fase na existência de Adolpho Lutz que seu futuro
colaborador, Arthur Neiva (1941, p.iv-v), qualificaria como a “mais brilhante ...
Encarnando as idéias novas, aparecia para o meio médico em que labutava
como um revolucionário ... Nestas pugnas era ajudado por incalculável cultura
e auxiliado por uma experiência sem par”.
Adolpho Lutz esteve, de fato, na vanguarda dos movimentos de instituição
das medicinas pastoriana e tropical que ocorriam, com relativa sincronia mas
considerável sinergia, em diversas capitais do Velho e do Novo Mundo (SalomonBayet, 1986; Busvine, 1993; Worboys, 1996). Entre os médicos que protagonizavam o movimento no Brasil, Lutz era, sem dúvida, o mais qualificado,
tecnicamente, e o que possuía maior bagagem de experiências, trabalhos
publicados e relações com a comunidade científica internacional, ainda que
direcionadas especialmente para sua parte germanófona.
Na virada do século XIX para o XX, o pequeno grupo de médicos brasileiros
ao qual Lutz estava ligado colocou-se no centro de candentes controvérsias
com clínicos e outros atores sociais, envolvendo a identificação e, por
conseqüência, a profilaxia e o tratamento de doenças em núcleos urbanos e
zonas rurais do Brasil, especialmente do Sudeste, convulsionados pela imigração
estrangeira, pela mudança de regime político, pela industrialização e pelos
desdobramentos socioeconômicos da derrocada do escravismo. Diversas
unidades da Federação reaparelhavam-se ou proviam-se de serviços de higiene
próprios, que previam laboratórios de análises químicas e bacteriológicas. Na
prática, demorou muito tempo até que se tornassem realidade, na maioria dos
estados. No eixo Rio de Janeiro-São Paulo, a bacteriologia cumpriu papel decisivo
no enfrentamento dos problemas sanitários, graças à atuação daquele segmento
ainda restrito de profissionais dotados da proficiência e da ambição necessárias
para amplificar a relevância social da disciplina e para se opor às práticas e
idéias miasmáticas e ambientalistas que seus adversários sustentavam.
Tais conflitos tornaram ainda mais beligerante a conjuntura de consolidação
da República oligárquica, convulsionada pela Revolta da Armada (setembro de
1893 a março de 1894), pela Revolução Federalista (1893-1895), pela Revolta
de Canudos (junho de 1896 a outubro de 1897) e pelo assassinato do ministro
da Guerra, marechal Carlos Machado Bittencourt (5 de novembro de 1897).
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Esses eventos mereceram considerável atenção dos jornais e influenciaram
não apenas a repercussão como os alinhamentos de forças nas freqüentes
crises sanitárias.
Em 18 de março de 1893, Adolpho Lutz foi nomeado subdiretor do Instituto
Bacteriológico de São Paulo, uma das repartições do Serviço Sanitário instituído
em julho do ano anterior (Telarolli Jr., 1996; Antunes, 1992). Por intermédio
do embaixador Gabriel Toledo Piza e Almeida e do cientista francês Henrique
Gorceix, que dirigia a Escola de Minas de Ouro Preto, as autoridades paulistas
obtiveram de Pasteur a indicação de um nome para dirigir o instituto: Félix
Alexandre le Dantec. Ele tomou posse em 15 de dezembro de 1892, porém
menos de um ano depois retornou à Europa, “sem mais outro serviço” – observou
acidamente o secretário do Interior, Cesário Mota Júnior – “que o de fazer
algumas preparações sobre o assunto da febre amarela, preparações que levou
consigo ao retirar-se, sendo, ao que parece, este seu único intuito ao vir ao
Brasil” (Lemos, 1954, p.14).
Na verdade, a alma, o cérebro e a força de trabalho principal do Instituto
Bacteriológico de São Paulo foi Adolpho Lutz. Efetivado no cargo de diretor
somente em 18 de setembro de 1895, exerceu-o por 15 anos, até se transferir
para o Instituto Oswaldo Cruz, em novembro de 1908. A pequena equipe,
formada, a princípio, por três ajudantes e dois serventes, teria de dar cabo de
pesadas incumbências:
o estudo da microscopia e bacteriologia em geral e, especialmente, com
relação à etiologia das epidemias, endemias e epizootias mais freqüentes
no estado; o preparo e acondicionamento dos produtos necessários à
vacinação preventiva e aplicações terapêuticas que se tornarem indicadas;
os exames microscópicos necessários à elucidação do diagnóstico clínico
(Ibidem, p.16, 19)

Junto com seus auxiliares, Lutz realizou investigações de grande alcance
sobre as doenças infecciosas que grassavam endêmica ou epidemicamente no
estado. Os surtos de cólera, febre tifóide, disenterias, febre amarela e outras
doenças revelam a importância que a bacteriologia adquiria na saúde pública.
Os diagnósticos de Lutz e de alguns profissionais mais jovens que começavam
a se destacar como bacteriologistas no Rio de Janeiro estavam calçados em
provas laboratoriais inacessíveis à maioria dos médicos.
Entre os conflitos vivenciados por Lutz com parcela majoritária do campo
médico e outros atores sociais, dois foram particularmente rumorosos (Lutz &
Lutz, 1943): o do cólera levou-o a estabelecer contato com Dunbar, do Instituto
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de Higiene de Hamburgo, que atestou a presença do vibrião de Koch lá onde os
adversários do bacteriologista brasileiro enxergavam apenas disenterias
causadas por fatores telúricos e alimentares locais. A controvérsia sobre a
febre tifóide pôs Lutz em relação com Carl Joseph Eberth (1835-1926), o
descobridor do “bacilo de Eberth”, depois chamado Salmonella typhi Eberth,
que exercia, então, o cargo de diretor do Instituto Anatômico da Universidade
de Halle. Ele forneceu o seu aval às culturas do diretor do Instituto
Bacteriológico, contrariando a suposição da maior parte dos médicos paulistas
de que as febres que grassavam na cidade – as chamadas febres paulistas –
nada mais eram que uma modalidade nativa ou local de malária.
Entre as questões sanitárias que se impuseram à atenção de Adolpho Lutz
sobressai a febre amarela. Em 1880-1881, o médico cubano Carlos Juan Finlay
afirmara que a doença era transmitida por um mosquito (Stepan, 1978; Franco,
1969). O tempo decorrido entre a proposição dessa teoria e sua confirmação
em 1900, pela equipe médica norte-americana chefiada por Walter Reed, é
explicado por François Delaporte (1989) pelas relações de filiação teórica entre
o médico cubano e Patrick Manson, e entre Walter Reed e Ronald Ross. Em
1877-1878, Manson desvendara quase todo o ciclo do parasita que causava a
filariose, conhecida também como elefantíase-dos-árabes (a dos gregos fora
assimilada à lepra), concatenando as partes de um enigma que começara a ser
decifrado por Otto Wücherer no Brasil em 1866. Quando Ross demonstrou, em
1898, que o mosquito era o hospedeiro intermediário do parasito da malária,
tornou-se inevitável a suposição de que cumprisse idêntico papel na febre amarela,
cujo diagnóstico clínico, aliás, confundia-se com freqüência com o da malária.
Se não sepultaram, de imediato, os miasmas, fungos e bacilos associados à
febre amarela, as experiências realizadas em Cuba, em 1900, desativaram as
controvérsias relacionadas à etiologia da doença e viabilizaram campanhas
sanitárias que se revelaram capazes, por algum tempo, de neutralizar as
epidemias nos núcleos urbanos litorâneos da América.
O esclarecimento do modo de transmissão da malária ocasionou imediata
reorientação dos estudos sobre febre amarela no Instituto Bacteriológico de
São Paulo. Em 1898, Vital Brazil levantou as primeiras objeções experimentais
ao bacilo icteróide proposto pelo italiano Giuseppe Sanarelli (1897), e Adolpho
Lutz começou a estudar a distribuição do Stegomyia fasciata em diversas
regiões do país.
A partir de janeiro de 1901, as comissões sanitárias que atuavam em
Sorocaba, Santos e Campinas incorporaram em sua rotina a supressão das
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águas estagnadas com larvas de mosquitos. Em Ribeirão Preto (1903)
abandonaram-se as desinfecções, prevalecendo a teoria de Finlay como diretriz
soberana, sob a supervisão pessoal de Emilio Ribas, diretor do Serviço Sanitário
de São Paulo. No final de 1901, por sugestão de Lutz, ele obteve do presidente
do estado, Francisco de Paula Rodrigues Alves, autorização para reproduzir
na capital paulista, considerada isenta de febre amarela, as experiências feitas
pelos norte-americanos em Cuba. O objetivo era neutralizar as reações à
chamada ‘teoria havanesa’ articuladas por médicos alinhados com o bacilo de
Sanarelli e outros micróbios descobertos por concorrentes brasileiros do
bacteriologista italiano (Benchimol, 1999).
Em outro volume da Obra Completa de Adolpho Lutz examinaremos, em
detalhes, o desenrolar e os desdobramentos dessas experiências coordenadas
pelo chefe do Instituto Bacteriológico de São Paulo.
Além de cuidar das estafantes rotinas laboratoriais associadas às doenças
epidêmicas que se sucediam na agenda das autoridades sanitárias, e às inúmeras
solicitações dos clínicos da cidade e do estado, Lutz prosseguiu as investigações
sobre as afecções de pele, por guardarem relação com uma ou outra dessas
demandas, ou com a zoologia médica, pela qual o cientista nunca deixou de ter
grande interesse pessoal.
Nos relatórios escritos durante os anos em que esteve à frente do Instituto
Bacteriológico (ver especialmente Lutz, 1898), e em versões resumidas que
foram publicadas na Revista Médica de S. Paulo, Lutz traçou o quadro das
dermatoses existentes nas cidades e zonas rurais sob sua jurisdição. Além de
prosseguir os estudos sobre os vermes nematódeos do gênero Ascaris,
determinou, pela primeira vez, a presença do herpes tonsurante no gato;
estudou a biologia de aracnídeos que causavam danos às populações locais,
como os ácaros e carrapatos; estudou, também, os argasídeos, insetos
hematófagos encontrados nos pombais, e o Dermayssus avium, piolho da
galinha; as lesões cutâneas no homem produzidas por parasitos levaram Lutz
a se debruçar sobre o Sarcoptes scabiei, agente da sarna, o Phtirius inguinalis,
o Pediculus vestimentis, o Pediculus capitis, e, ainda, o Pulex penetrans (hoje
classificado como Tunga penetrans), o incômodo bicho que infestava os pés
daquela multidão descalça que circulava pelas ruas e campos de São Paulo
(Vieira, 1942, p.285-6).
Em agosto de 1899, Adolpho Lutz publicou detalhado estudo sobre um caso
de miíase, classificando, pela primeira vez, as espécies de insetos que causavam
aqueles danos horríveis aos tecidos e cavidades do corpo humano ao usá-los
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como ninho para seus ovos e pasto para suas larvas: a Licilia cyanoventris ou
Compsomia macelaria, muito semelhante à Sarcophaga carniaria,
vulgarmente conhecida como varejeira. Estudou a ação patogênica do parasito
no homem e verificou experimentalmente seu ciclo biológico no cachorro.68

A doença de Lutz
Em 1908, Lutz publicou em O Brazil-Medico um trabalho que seria
reconhecido como sua principal contribuição à dermatologia brasileira: a
descoberta no país, pela primeira vez, de uma doença que se caracterizava por
lesões muito graves: úlceras que tomavam conta da boca, destruíam a mucosa
da gengiva e o véu palatino, com dolorosa repercussão ganglionar. Lutz
qualificou-a como micose pseudococcídica, depois de identificar o fungo que a
causava e descrever seu modo característico de reprodução.
A doença viria a ter diversos nomes, circunstância que denuncia quer a
dificuldade de estabelecer o diagnóstico diferencial com outras micoses causadas
por fungos de espécies próximas, quer as disputas de prioridade e conceitos
entre os numerosos investigadores que se dedicaram à decifração dessa
complexa síndrome patológica. As semelhanças com micoses descritas pouco
tempo antes na Argentina e nos Estados Unidos levaram Lutz a incluir a sua
num grupo que batizou de hifoblastomicoses americanas.
“A história desse agrupamento nosológico no continente americano é a
história de um grande equívoco”, escreveu Eduardo Rabello em 1945 (p.11).
Uma década depois, a nomenclatura da afecção continuava “muito mal fixada”
(Langeron & Vanbreuseghem, 1952, p.483). Os autores norte-americanos
chamavam-na blastomicose sul-americana para diferenciá-la da doença
descrita por Gilchrist, a blastomicose norte-americana. Os sul-americanos,
quando não usavam a denominação blastomicose brasileira, preferiam doença
de Lutz ou de Lutz-Splendore-Almeida, expressão que associava o nome
daquele que descrevera os primeiros casos no Brasil aos de Splendore – o
primeiro a cultivar o cogumelo patogênico – e de Almeida, autor do primeiro
estudo abrangente sobre a doença. Estariam caindo em desuso, na década
de 1950, os nomes granuloma ou granulomatose paracoccidióidica, que
expressavam o paralelo estabelecido entre a doença de Lutz – ou, ainda,
micose de Lutz – e a cocciodioidomicose. Na literatura médica encontravamse outros sinônimos: paracoccidioidose, linfogranulomatose coccidioidiana
maligna; linfogranuloma coccidioidiano; granuloma ganglionar maligno de
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origem blastomicética e ganulomatose blastomicoidiana neotropical (op. cit.
e Lacaz, 1960, p.242).
O trabalho publicado por Adolpho Lutz em 1908 era o produto de minucioso
estudo iniciado dois anos e meio antes, quando fora chamado pelo dr. Walter
Seng, médico austríaco de renome em São Paulo,69 para examinar um espanhol
de 40 anos de idade, empregado nos armazéns de uma empresa ferroviária,
que apresentava uma neoformação “do tamanho de uma moeda de dois francos”
entre a base da língua e a arcada dentária, assim como uma infiltração difusa e
dura na região submaxilar. Apesar de notarem certa semelhança com um
cancro epitelial, nem Seng nem Lutz tinham visto lesões assim na boca de um
indivíduo.
De um fragmento de tecido extirpado dessas lesões, Lutz extraiu papilas
hipertrofiadas e, ao decepá-las, encontrou, na camada epitelial espessada,
corpúsculos císticos e células de granulação que não se pareciam com as de
verdadeiros abscessos. Lutz não encontrou células gigantes nesse material,
mas, num tumor submaxilar retirado com a ajuda de Seng, viu-as, enormes,
contendo às vezes até trezentos núcleos; nessas células estavam incluídos
tubérculos repletos de pseudococcídios. Lutz descartou o epitelioma e
diagnosticou uma pseudopsorospermose ou coccidiose. Em 1905, apresentou
esse caso clínico, juntamente com as culturas do fungo, à Sociedade Científica
de São Paulo.
O fato de não ter feito a comunicação à Sociedade de Medicina e Cirurgia
mostra o quanto se tinham deteriorado as suas relações com aquela corporação
durante as controvérsias sobre o cólera e sobre as febres paulistas (Benchimol,
2003). Lutz foi um dos fundadores da Sociedade Científica, que, enquanto existiu,
cumpriu importante papel como foro de debate para profissionais de diferentes
formações. Entre os fundadores estavam também Vital Brazil, ex-assistente
de Lutz e diretor do Instituto Butantã, e Roberto Hottinger (1875-1942), médico
veterinário diplomado pela Universidade de Zurich, que fora assistente do
famoso patologista Zschokke e de Treadwell, um dos maiores cultores da química
analítica, antes de ser contratado, por intermédio da Legação Brasileira em
Berna, para vir lecionar na Escola Politécnica de São Paulo.70
Lutz encontrou o segundo caso de micose pseudococcídica ainda em 1905 e,
de novo, graças a Seng. Tinha pouco mais de 30 anos, estava doente havia
quatro e recebera tratamentos anti-sifilíticos, sem proveito algum. Passou a
ser tratado pelos raios X e pelo iodureto de sódio, em doses elevadas, que
tinham dado resultados positivos no caso diagnosticado anteriormente.
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Lutz perdeu de vista o segundo paciente, e o reencontrou, meses depois,
num hospital, magro e enfraquecido, com rouquidão, diarréia rebelde e
dificuldade de deglutição por causa das lesões que haviam proliferado em sua
boca. No tecido da úvula, amputada para que o paciente pudesse respirar e
engolir, Lutz encontrou aglomerações de células que lembravam tubérculos,
inclusive grande número de células gigantes; nos mesmos pontos, havia,
também, massas volumosas que pareciam ser constituídas de cristais
malformados. Tinham aspecto tão insólito que chegou a pensar que fossem
contaminantes introduzidos na preparação histológica, mas logo verificou serem
grupos de pseudococcídios calcificados. Além da degeneração calcária, observou
outra que dava ao conteúdo dos corpúsculos a aparência de vacúolos:
O agrupamento dos corpúsculos císticos é bastante característico. Geralmente há um maior no centro e outros pequenos em redor, o que sempre
me produziu a impressão de resultar de um processo de gemação, mas
este não pode geralmente ser observado nos tecidos frescos ou
imediatamente fixados. Basta, porém, deixar os tecidos em meio estéril
e na temperatura do ambiente, durante algum tempo ... para encontrar
grande número de grupos em que a conexão entre a célula-mãe e as
células-filhas ainda existe na forma de pedúnculos cilíndricos.
As formas de tecido não são observadas nas culturas, onde a própria
gemação é diferente ... No tecido, as formas são sempre esféricas, nas
culturas, ovóides ou cilíndrico-ovóides, e sua membrana ... nunca chega
a formar uma cápsula como nos tecidos. Nas culturas aparecem logo as
formas filamentosas ... mais tarde, talvez em conseqüência de uma
nutrição menos abundante, os filamentos ficam mais estreitos, tornandose, finalmente, verdadeiras hifas, com segmentos cilíndricos e septos
distantes. (Lutz, 1908, p.22-3)

No decorrer desses estudos, Lutz começou a reavaliar casos que vira, ou de
que ouvira falar no passado e não soubera classificar, considerando-os, agora,
suspeitos da doença que descrevia.71 O exame microscópico de preparações
feitas a partir de tecidos lesionados era o único meio de estabelecer o diagnóstico
diferencial da “hifoblastomicose pseudococcídica” com doenças que podiam
ser confundidas com ela: o escleroma, quando localizado nas mucosas e não no
nariz (rinoscleroma); o escorbuto; a bouba, a sífilis e às vezes até a tuberculose.
O termo “blastomiceto” fora cunhado, ao que parece, pelo botânico Nägeli
para designar cogumelos que se reproduziam por meio de brotos.72 Blastomices,
por sua vez, fora usado por Constantin Roland para designar um fungo
filamentoso. Em trabalhos publicados na década de 1890, Abraham Buschke
(1868-1943) definiu como blastomicoses as doenças ocasionadas por cogumelos
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que apresentavam forma esférica ou quase esférica nos tecidos lesionados,
comportando-se aí como células que se multiplicavam por brotos, embora fora
desse meio pudessem desprender filamentos (ou não). Em 1901, Paul Vuillemin
definiu as blastomicoses como doenças produzidas por fungos semelhantes a
leveduras (fungos unicelulares da família das sacaromicetáceas, que inclui vários
agentes de fermentação e lêvedos patogênicos). Segundo Fialho (1946, p.12),
esse conceito foi criticado pelos micologistas por não se referir a uma parasitose
definida, com agente etiológico específico, e sim a um agrupamento heterogêneo
de doenças.
Adolpho Lutz procurou enquadrar nesse universo a que ele encontrara no
Brasil, modificando um pouco o perfil do grupo de modo a encaixar nele as
propriedades singularidades de seu cogumelo. Em 1908, ele escreveria:
Nestes últimos 15 anos a microbiologia patológica reconheceu a existência
de formas patogênicas entre os blastomicetos, ou cogumelos que se
multiplicam por gemação, como os sacaromicetos, e não por hífens, como
a maior parte das espécies multicelulares, para as quais empregava-se
o termo geral hifomicetos. Esta distinção ... não cobre todo o campo,
visto existirem espécies nas quais se verificam tanto uma como a outra
forma de crescimento, necessitando, assim, novas categorias.

Àquela época, as blastomicoses abrangiam três grupos de doenças. Um era
constituído por esporotricoses ou tricosporioses, observadas no homem e nos
ratos, e o próprio Lutz publicara belíssimo trabalho a esse respeito, no ano
anterior, em colaboração com Splendore (Lutz & Splendore, 1907).73 O outro
grupo era formado pelas doenças causadas por organismos que cresciam da
mesma forma nos tecidos e na cultura, distinguindo-se dos verdadeiros
sacaromicetos apenas pelo fato de não apresentarem formas esporuladas. Os
casos clássicos desse grupo, que Fialho chama de “blastomicoses européias”,
haviam sido descritos na Alemanha e na França por Otto Busse (1867-1922) e
Abraham Buschke. Este usou o termo Hautblastomikose num Congresso de
Dermatologia em Estrasburgo, em 1898, e em 1902 publicou importante
monografia sobre o assunto.74
Concomitantemente, Curtis (1895) publicava na França o resultado do estudo
feito a partir de material retirado cirurgicamente de um doente que tinha um
tumor de aparência mixomatosa no triângulo de Scarpa. Descobriu também
corpúsculos de natureza vegetal que classificou como levedura, e em 1896
publicou nos Annales de l´Institut Pasteur estudo mais completo sobre o parasito
que denominou Saccharomyces subcutaneus tumefaciens.
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De acordo com Lutz, o terceiro grupo de
doenças classificadas como blastomicoses tinha
por agentes os hifoblastomicetos, que se pareciam
com o fungo do sapinho. As formas encontradas
nos tecidos não pareciam cogumelos, porque eram
redondas, com membrana exterior tão espessa
que lembravam coccídios enquistados ou ovos de
entozoários. Lutz reuniu os dois casos que
observara no Brasil sob o nome de hifoblastomicose pseudococcídica porque tinha em mente
o enigma criado pelo primeiro caso representativo
desse grupo, descrito em Buenos Aires por
Posadas e Wernicke como psorospermose, nome
dado em virtude da ilusão de que o agente era
um coccídio.
Alejandro Posadas (1870-1902) era filho de um
imigrante espanhol que enriquecera no comércio
com índios na fronteira e se tornara estancieiro.

Um caso de esporotricose estudado por
Adolpho Lindemberg (1909, fig. 2) e descrito em
trabalho que apresentou ao Quarto Congresso
Médico Latino-Americano.

Ingressou na Faculdade de Medicina de Buenos Aires em 1888 e, três anos
depois, como estudante no Hospital Universitário, encontrou num soldado de
cavalaria que servira no Chaco grave lesão úlcero-vegetante diagnosticada
como micose fungóide. Interessado na histologia dos tumores, Posadas teve
sua atenção despertada para a estrutura singular daqueles neoplasmas cutâneos
e ganglionares. Colheu material e observou, ao microscópio, organismos
esféricos, de parede espessa, que continham diminutas formações
arredondadas. Identificou-as como esporos, parecendo-lhe, então, que o
microrganismo fosse um esporozoário. O patologista Robert Johann Wernicke
(1854-1922), seu professor, acompanhou com interesse os estudos do aluno
que resultaram em duas notas publicadas em 1892: a de Wernicke, “Ueber
einen Protozoenbefund bei mycosis fungoides”, no Centralblatt für
Bakteriologie und Parasitenkunde (v.12, p.859-61, 1892); e a de Posadas, num
periódico argentino, Circulo Médico Argentino (v.15, p.585-97, 1892), sob o
título “Un nuevo caso de micosis fungoidea con psorospermia”, referindo-se o
termo psorospérmios aos organismos conhecidos à época de Lutz como
coccídios.75
Posadas graduou-se em 1894, com distinção, e, nesse mesmo ano, apresentou
tese intitulada “Psorospermiosis infectante generalizada”. Tinha conseguido
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transmitir a doença a animais de laboratório – sendo a cobaia, na opinião de
Lutz, o animal de experiência mais adequado. Neles, Posadas reproduzira os
parasitos típicos e lesões múltiplas, com preferência para o baço, o fígado e os
pulmões. Não cultivou o parasito, fato que Fialho atribui à sua suposição de
que estivesse lidando com um protozoário, que chamaria depois megalosporídio.
Posadas (1897-1898) acompanhou a evolução da doença naquele soldado
até 1897, quando ele faleceu, revelando a necropsia de seu cadáver extensas
lesões viscerais.
Naquele ano, Adolpho Lutz viajou a Montevidéu para assistir à conferência
em que Giuseppe Sanarelli anunciou a descoberta do suposto bacilo da febre
amarela. Na volta, passou por Buenos Aires e viu, de perto, tanto as preparações
microscópicas que estavam no laboratório de Wernicke como o doente sob os
cuidados de Posadas. Tratamento anti-sifilítico misto, enérgico e prolongado,
não dera resultado. Uma melhora nos sintomas locais fora obtida por meio de
intervenções cirúrgicas repetidas, que também forneciam material para os
estudos. Naquela sofrida vítima da Doença de Posadas, também chamada
Coccidioidiomicosis, Lutz pôde ver as manchas características que se
transformavam em vegetações papilomatosas a estender-se inexoravelmente,
assim como os tubérculos subcutâneos e as infiltrações ganglionares, lesões
menos constantes e características. “O processo” – escreve Lutz (1908, p.6-7) –
“sem ser benigno, não tem a gravidade dos tumores malignos, nem mesmo
talvez a da micose fungóide no segundo período, mas aproxima-se mais das
tuberculoses locais, com as quais apresenta muitas analogias.”
Faltava apenas esclarecer a natureza do microrganismo descrito por
Posadas:
A semelhança dos corpúsculos císticos com coccídios redondos era, à
primeira vista, extraordinária, e compreende-se esta classificação, ainda
mais se levarmos em conta que naquele período havia uma tendência a
atribuir os neoplasmas ao parasitismo de coccídios. Não se conhecia,
também, em toda a parasitologia outra forma parecida, a não ser os
ovos de certos entozoários, os quais neste caso não poderiam entrar em
conta. Assim mesmo, cheguei à conclusão de que ... se deveria tratar de
outros organismos pertencentes a uma categoria totalmente desconhecida
na parasitologia de então e desejei, antes de tudo, observar e estudar
outro caso semelhante. (Lutz, 1908, p.10-1)

Esse caso, como vimos, demorou a aparecer sob as vistas de Lutz, e,
entrementes, diz este (1908, p.10-1), o de Posadas e Wernicke ficou “isolado,
formando uma verdadeira curiosidade patológica”.76
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Contemporaneamente, os norte-americanos esbarravam em enigma
parecido.
Em 1893, na cidade de São Francisco, onde Lutz vivera por quase um ano, o
dr. Rixford começou a tratar de um imigrante português hospitalizado por
causa de uma lesão ulcerosa cervical do tamanho da palma da mão, formada
por granulomas e papilomas. Em seu exsudato, encontrou corpos esféricos,
com cápsula muito refringente, que se multiplicavam por endoesporulação. Os
cortes histológicos apresentavam lesões semelhantes às da tuberculose. A
doença foi transmitida a um cão, inoculando-se o pus do doente na pele
escarificada do animal. O caso foi descrito nas páginas do Occidental Medical
Times (maio de 1894) e debatido na Academia de Medicina da Califórnia, onde
foi correlacionado não apenas com a patologia descrita por Posadas e Wernicke
como com o caso muito parecido que Thomas Caspar Gilchrist (1862-1927)
apresentara, em junho daquele ano, à American Dermatological Association,
em Washington, caso diagnosticado por Dühring como “escrofuloderma
crônico”.77
Em seus cortes histopatológicos, Gilchrist identificou formas semelhantes
à levedura, e em 1896 publicou, com Rixford, detalhada descrição dos aspectos
clínicos, anatomopatológicos e bacteriológicos do mal que ficaria conhecido
como “doença de Gilchrist” ou “moléstia da Califórnia”. Ophüls e Moffitt (1900)
caracterizaram definitivamente o agente causal dessa modalidade de blastomicose, Coccidioides (similar a Coccidia) immitis (im=não, mitis=moderada
ou suave).78
Entre 1900 e 1915, foram publicados 31 casos na literatura norte-americana,
sendo trinta provenientes da Califórnia.79

Descrições da Doença de Lutz no Brasil
A doença descrita por Lutz tornou-se um dos principais objetos de
investigação clínica e bacteriológica dos médicos que davam corpo à
dermatologia brasileira.
Em 1909, Alfonso Splendore, seu colaborador no Instituto Bacteriológico
de São Paulo, descreveu um novo caso e, em comunicação apresentada no ano
seguinte ao IV Congresso Médico Latino-Americano, mostrou que todos os
que tinham sido observados até então no Brasil – os dois de Lutz, e três
examinados por ele próprio –, eram semelhantes e compartilhavam uma
característica singular: a localização primitiva da lesão na mucosa da boca:
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Os pacientes se queixaram, com freqüência, de dificuldade na deglutição;
alguns tinham enorme secreção salivar; quase todos acusavam extraordinário cansaço geral, sempre crescente. Alguns morreram em seguida à
extrema caquexia; outros estão vivos ainda, mas não apresentam melhoras
notáveis. Nenhum remédio local ou geral deu até agora bom resultado.
(apud Lacaz, 1960, p.242-3)

Examinando material colhido pela raspagem das lesões, o parasitologista
italiano obteve, em dois casos, cogumelos idênticos ao isolado por Lutz, mas os
corpúsculos encontrados no terceiro caso diferiam. Splendore concluiu que a
blastomicose, no Brasil, podia ser causada por dois tipos de cogumelos, um do
gênero Oidium e o outro pertencente aos sacaromicetos.80
Em 1912, publicou o trabalho que muitos autores consideram fundamental
sobre aquela micose sujeita ainda a tantas incertezas, sobretudo no tocante à
identidade com as descritas nos Estados Unidos e na Argentina. Escreve
Splendore:
Trata-se de uma doença micótica especial dominante no Brasil, que pode
ser classificada entre as chamadas blastomicoses generalizadas descritas
principalmente na América do Norte, mas, devido à localização específica
de suas lesões na cavidade da boca, não encontra, até agora, similar na
patologia de outros países. (Splendore, 1912, p.422-3)

Baseando-se em trabalho de Beurmann e Gougerot (1909) sobre as
“Exascoses” (nome dado às blastomicoses na França), para as quais propunham
o novo gênero Zymonema, Splendore denominou o microrganismo encontrado
por ele e Lutz Zymonema brasiliensis.
Langeron e Vanbreuseghem (1952, p.484) chamam atenção para o fato de
que o parasitologista italiano
viu perfeitamente a germinação múltipla que caracteriza o parasita nos
tecidos, caráter sobre o qual se baseiam os autores modernos para formular
um diagnóstico específico. Apesar disso, os 25 anos subseqüentes serão
de muita confusão sobre a matéria, e a doença de Lutz será regularmente
confundida com a cocciodioidomicose. Será preciso esperar até 1929 para
que um estudo comparativo dos cogumelos responsáveis pelas duas
afecções, por Floriano de Almeida, permita distinguir os dois parasitas.

Nesse intervalo, Carini (1909, 1915), Lindenberg (1909), Gaspar Vianna (1913),
Carvalho (1911), Dias da Silva (1912, 1914), Portugal (1914) e Kehl (1915), entre
outros, descrevem casos da doença descrita originalmente por Lutz.
Gaspar Vianna, patologista do Instituto Oswaldo Cruz, precocemente falecido
em 1914, teve grande interesse por aquela entidade,81 publicando a esse respeito
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trabalho em colaboração com Miguel Pereira (1911). A tese que apresentou à
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para obtenção da livre docência
(1913) versava justamente sobre a “Moléstia de Posadas-Wernicke”. Splendore
assinalara sinais clínicos de localização pulmonar e a presença de formas parasitárias no escarro e na urina dos pacientes. Vianna traçou quadro clínico e
anatomopatológico mais completo da doença, mostrando que, após as localizações cutâneo-mucosas iniciais, propagava-se por via linfática para todo o
organismo (Fonseca Filho, 1974, p.91; Fialho, 1946, p.41-2).

Tese de doutoramento de Renato Ferraz Kehl sobre Blastomicose (1915). Acima: homem com blastomicose de forma
tuberculóide ou nodular (clichê do professor Rabelo). Abaixo: paciente com blastomicose mucosa. Kehl (1915, p.67,118).
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Gaspar de Oliveira Vianna (1885–1914). Pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, faleceu prematuramente, aos 29 anos,
por contaminação adquirida durante autópsia realizada num cadáver de tuberculoso. Fonseca Filho (1974).
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Em 1919, Walther Haberfeld, catedrático da Faculdade de Medicina de São
Paulo, publicou monografia em que descrevia a anatomia e histologia patológica
da micose por ele denominada “Granuloma ganglionar maligno de origem
blastomicética (Zymonema histosporocellularis)”. Haberfeld negou que
houvesse nos tecidos brotos verdadeiros, e afirmou que a reprodução do fungo
da micose brasileira se dava somente por endosporulação.82

Capa do trabalho de Haberfeld sobre o Granuloma ganglionar maligno de origem blastomycetica
(Zymonema histoporocellularis) publicado em São Paulo, em 1919.
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Segundo Fialho, excetuando-se Haberfeld e
Splendore, os estudiosos do assunto tomavam
o Coccidioides immitis como seu agente, até
que, em 1929, Floriano Paulo de Almeida (18981977) publicou o estudo comparativo do granuloma coccidióidico nos Estados Unidos e no
Brasil, mostrando que eram notáveis as diferenças entre as duas doenças. Propôs, então,
que se criasse o gênero Paracoccidioides
Corte histológico de pulmão, desenhado por
Raymundo Honório, do Instituto Oswaldo
Cruz, mostrando o fungo Paracoccidioides
brasiliensis, causador da micose de Lutz:
são os corpúsculos ovóides, corados pelo
Gram-Weigert, em diferentes fases de
desenvolvimento. Fialho (1946, p.183).

(Almeida, 1930), associando a ele a espécie
brasiliensis em que Splendore classificara o
parasito descoberto por Lutz (1912).
Os micologistas europeus e norte-americanos
aceitaram a novidade. Rocha Lima, que já havia

publicado trabalho a esse respeito em 1925, também aceitou a classificação de
Almeida (1932), mas Olympio da Fonseca Filho (1939), micologista do Instituto
Oswaldo Cruz, tomou outro caminho: defendeu uma classificação diferente e,
por conseqüência, nova denominação para a doença que parecem não ter
desfrutado de muita aceitação entre seus pares.
Segundo Fonseca Filho, as formas autênticas do fungo isoladas por Splendore
dos tecidos de seus pacientes estariam associadas a leveduras contaminantes,
e o parasitologista italiano descrevera tudo isso como uma só espécie a que
dera o nome de Zymonema brasiliense. Pelas regras de nomenclatura botânica
instituídas no Congresso de Bruxelas, em 1910, ele criara um “nome confuso
(nomen confusum), isto é, um nome de início aplicado a duas ou mais espécies
diferentes”, que não servia para designar “a espécie tipo de um novo gênero
que tenha sido ou venha a ser proposto”. Teriam sido essas as razões que
levaram Fonseca Filho a contestar o gênero criado por Floriano de Almeida
com base na espécie nula de Splendore: “Uma revisão de toda a literatura
sobre o assunto nos permitiu chegar à conclusão de que o primeiro nome
específico validamente utilizado para o miceto da doença de Lutz é Zymonema
histosporocellularis que Haberfeld propôs em 1919. Por isso, em 1939, nele
baseamos o novo gênero Lutziomyces” (1974, p.90).
Fonseca recusou, também, o gênero Adenomyces, criado por Ezequiel
Caetano Dias, genro de Oswaldo Cruz, “por basear-se em uma espécie, A.
cruzi, que é uma mescla de vários micetos, além de bactérias contaminantes”.
Entre 1914 e 1917, à época em que chefiava a filial do Instituto Oswaldo Cruz
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em Belo Horizonte (atual Instituto Ezequiel Dias), publicara uma série de
trabalhos sobre uma afecção que tinha semelhanças como a tuberculose, a
sífilis e a leucemia, e que era equivocadamente diagnosticada como doença de
Hodgkin, adenoma ou linfossarcoma. O sinal mais notável da doença eram
gânglios cervicais, submaxilares e supraclaviculares às vezes enormemente
ingurgitados. Neles, Ezequiel Dias encontrou o suposto cogumelo que
denominou Adenomyces cruzi. Seu acentuado polimorfismo, explica Fonseca
Filho (1974, p.77-8), devia-se, na realidade, a falhas cometidas por Dias, que
descrevera como um só microrganismo colônias legítimas do fungo responsável
pela doença de Lutz contaminadas por outro cogumelo do gênero Isaria.

Adolpho Lutz no Instituto Oswaldo Cruz
Em 1908, Adolpho Lutz transferiu-se para o instituto chefiado por Oswaldo
Cruz, no Rio de Janeiro. Fundado em 1899 para prover a capital de soro e
vacina contra a peste bubônica, como o Butantã em São Paulo (Benchimol &
Teixeira, 1993), esse instituto achava-se num momento crucial da metamorfose
que o converteria, por várias décadas, no centro de gravidade da medicina
experimental e da saúde pública brasileiras.
Os caminhos de Lutz e Cruz tinham se cruzado década e meia antes, durante
a epidemia de cólera no vale do Paraíba (Benchimol, 1999). Oswaldo Cruz
acabara de assumir a clínica do pai, recém-falecido, e como Francisco Fajardo,
Eduardo Chapot-Prévost, Miguel Couto e outros jovens desbravadores da
bacteriologia, no Rio de Janeiro, encarava Lutz, o ‘sábio fluminense’, de sólida
e rígida formação germânica, como um modelo a ser seguido. Mas a auspiciosa
produção científica de Oswaldo Cruz, como bacteriologista e entomólogo, acabou
ficando à sombra de sua extraordinária trajetória como sanitarista e
administrador da ciência. Foi graças às suas habilidades de homem público, de
chefe de equipes e estrategista da política institucional que o modesto
Laboratório Soroterápico de Manguinhos transformou-se no dinâmico Instituto
de Patologia Experimental, rebatizado de Instituto Oswaldo Cruz em março
de 1908. A mudança consumou-se no governo de Afonso Penna (1906-1909),
que sucedeu Rodrigues Alves (1903-1906) e confirmou Oswaldo Cruz no cargo
de diretor-geral da Saúde Pública.
A promoção de Manguinhos deveu-se, em parte, à euforia insuflada na
opinião pública pelo êxito das campanhas contra a febre amarela e a peste
bubônica no Rio de Janeiro. As novas avenidas e os palacetes edificados às
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suas margens davam a impressão de que a capital do Brasil, enfim, civilizarase. Fora expulsa das áreas renovadas pelo prefeito Pereira Passos a ‘plebe’ que
animara a revolta contra a lei que tornaria obrigatória a vacina antivariólica –
a chamada Revolta da Vacina (Benchimol, 2003; Sevcenko, 1984; Chalhoub,
1996). Boa parte dos adversários do saneamento urbano rendera-se à retórica
triunfante da “regeneração” do país, respaldada por monumentos como o
imponente castelo mourisco edificado na fazenda de Manguinhos. Mas o fator
decisivo que levou o Congresso a curvar-se ao projeto de Oswaldo Cruz foi a
medalha de ouro conquistada no XIV Congresso Internacional de Higiene e
Demografia, e na Exposição de Higiene anexa a ele, em Berlim, em setembro
de 1907. Quatro anos depois, o Instituto Oswaldo Cruz brilharia na Exposição
Internacional de Higiene realizada em Dresden, em junho de 1911. Na primeira,
a peça de resistência foi a documentação relativa à bem-sucedida campanha
no Rio de Janeiro contra o Stegomyia fasciata, atual Aedes aegypti, o
transmissor da febre amarela. Em Dresden, contou, sobretudo, o trabalho
sobre a doença produzida pelo Tripanossoma cruzi, que ficaria internacionalmente conhecida como Doença de Chagas. Esta descoberta, que consolidou
a protozoologia como uma das mais importantes áreas de pesquisa do Instituto
Oswaldo Cruz, deveu-se não apenas ao talento de Chagas como a qualidades
intrínsecas àquele coletivo que acumulara já quantidade expressiva de trabalhos
relacionados à profilaxia da malária, à evolução de parasitos em hospedeiros,
à sistemática e biologia de insetos transmissores de doenças humanas e animais.
A bagagem extraordinária de conhecimentos zoológicos que Adolpho Lutz
levou para Manguinhos foi decisiva para a construção de suas coleções biológicas
e para o adestramento dos jovens médicos, todos na casa dos vinte anos, que
Oswaldo Cruz recrutara para compor seu “jardim de infância da ciência” (Aragão,
1950, p.14). Com o ‘sábio fluminense’, aqueles recém-formados aprenderam
muitas das ferramentas necessárias para investigar os complexos ciclos de
parasitos e de seus hospedeiros. A contratação de Lutz coincide com o auge da
influência alemã sobre Manguinhos. No intervalo entre Berlim e Dresden,
acolheu Max Hartmann, do Instituto de Moléstias Infecciosas de Berlim, e
dois professores da Escola de Medicina Tropical de Hamburgo, Stanislas von
Prowazek, autor de importantes trabalhos sobre os clamidozoários, e G. Giemsa,
inventor do método de coloração mais utilizado para a observação de
hematozoários. Mais tarde, veio Hermann Duerck, docente de anatomia
patológica da Universidade de Iena. As Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
inauguradas em 1909, difundiriam os trabalhos de seus cientistas, quase sempre
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em português e alemão, cabendo a Adolpho Lutz a árdua, ainda que pouco
reconhecida, tarefa de traduzi-los para este idioma, hegemônico até a Primeira
Guerra Mundial. Seu capital de relações com universidades, museus e institutos
de pesquisa europeus e norte-americanos certamente contribuiu para consolidar
o prestígio internacional do Instituto Oswaldo Cruz.
Ao deixar o Bacteriológico de São Paulo, Lutz privou-o de sua viga mestra,
de seu catalisador de inovações, agravando-se a partir de então a crise que foi
lucidamente diagnosticada por Martin Ficker, o professor berlinense que o
governo paulista contratou em 1913 para reerguer a instituição. Além de apontar
a precariedade de suas instalações e equipamentos, Ficker considerou
equivocada a orientação dada a seus trabalhos, que se restringiam às rotinas
em proveito da saúde pública em detrimento da formação de uma base científica
mais sólida.83
Lutz era um cientista mais afeito aos solitários trabalhos em laboratório e
em campo. A decisão de migrar para o Instituto Oswaldo Cruz parece estar
relacionada à possibilidade de recolher-se ao ambiente onde se sentia
inteiramente à vontade, e de retomar as pesquisas em zoologia e botânica que
haviam permanecido em segundo plano durante o tempo em que esteve imerso
no terreno minado, conflituoso, da bacteriologia, e na linha de frente da saúde
pública. Durante o terço final de sua trajetória profissional, vivida em
Manguinhos, produziria abundantemente sobre temas de interesse médico,
como a esquistossomose, ou de interesse puramente biológico, como os anfíbios
anuros, alheio aos dilaceramentos internos e externos que marcaram a chegada
à maturidade daquela instituição.
Os autores que escreveram sobre a história da dermatologia brasileira
consideram que o Instituto Oswaldo Cruz foi tão importante quanto as cátedras
criadas nas faculdades de medicina do país como agente catalisador da
transformação daquela especialidade clínica num ramo especializado da
pesquisa científica. As relações entre os médicos que lidavam com as doenças
de pele no âmbito do ensino, da clínica e da pesquisa em laboratório ganhariam
densidade e, também, abrangência nacional após a criação da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, em 1912, por iniciativa de quadros oriundos de
Manguinhos e da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
Já vimos diversos pesquisadores do IOC em ação nos estudos sobre a doença
de Lutz. Eles debruçaram-se sobre outras patologias que, em tese, eram da
jurisdição da dermatologia, mas sem serem ‘especialistas’ no sentido que damos
à palavra hoje.
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À época em que Adolpho Lutz migrou para o Instituto Oswaldo Cruz, não
havia especializações definidas entre seus técnicos, nem separação entre as
rotinas de pesquisa, ensino e fabricação de produtos biológicos. No final de
1906, por exemplo, Figueiredo de Vasconcelos, o mais antigo dos dois chefes
de serviço, cuidava da preparação da maleína, do soro e da vacina contra a
peste, estudava o mormo e a transmissão da espirilose das galinhas por
percevejos. Vasconcelos, que assistira às aulas de Pinoy e de Sabouraud em
Paris (Lacaz, 1983, p.265), descobriria, pouco tempo depois, uma nova espécie
de tricófito, o Trichophyton griseum (Fonseca Filho, 1974, p.76).
Henrique Aragão, por sua vez, fazia o diagnóstico
da peste, preparava soro anti-estreptocócico, estudava
a piroplasmose eqüina e se dedicava à sistemática de
uma família de carrapatos, os ixodídeos. Na década
de 1910, como mostramos no Livro 2 desta coleção,
teria participação decisiva nos debates sobre a
transmissão e profilaxia da lepra, juntamente com
Adolpho Lutz.
Em 1906, o outro chefe de serviço em Manguinhos,
Henrique da Rocha Lima, recém-chegado da Alemanha,
investigava a anatomia patológica da febre amarela e
organizava o curso de especialização que proporcionaria
a doutorandos e médicos já formados lições teóricas e
práticas em bacteriologia, parasitologia, anatomia e
histologia patológicas. Por esse curso passariam muitos
dos profissionais que se destacariam na clínica e no
ensino da dermatologia nessa fase que os historiadores
da área qualificam de “científica” (ver, por exemplo,
Carneiro, 2002, p.41; Padilha-Gonçalves et al., 1999,
Na perna de um paciente,
micetoma, doença causada pelo
fungo Nocardia asteroides.
Carini (1939, figs. 3 e 4).

p.31). Em 1912, já no Instituto de Medicina Tropical de
Hamburgo, Rocha Lima demonstraria que o Histoplasma capsulatum, o agente etiológico da histoplas-

mose, era um fungo e não um protozoário.
Gaspar Vianna (1885-1914) assumiu os trabalhos em anatomia patológica
em 1909, substituindo Rocha Lima quando este deixou o Instituto. Além dos já
mencionados estudos sobre a blastomicose, descobriria a Leishmania
brasiliensis (1911) e o valor terapêutico do antimônio na cura das leishmanioses,
na forma do tártaro emético, usado em injeções intravenosas. Depois, a
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substância seria usada também no tratamento da donovanose e da esquistossomose. Além de classificar como leishmanioses a úlcera de Bauru e as
“úlceras bravas” do Amazonas, Vianna investigaria a evolução do Trypanosoma
cruzi nos tecidos do homem e dos animais.
Paulo Parreiras Horta (1884-1961), que trabalhou por algum tempo em
Manguinhos, publicou em 1911 um estudo fundamental sobre a doença chamada
piedra preta, em cujos nódulos encontrou formações que chamou de ‘quistos’;
em 1928, Fonseca Filho e Arêa Leão verificariam que eram, na realidade, ascos,
isto é, pequenos órgãos em forma de saco no interior dos quais formavam-se
esporos sexuais de um fungo para o qual criariam o gênero Piedraia, batizando
de Piedraia hortai o agente da piedra ascospórica. Parreira Horta descreveu,
também, uma nova espécie de Microsporon flavescens, e estudou um cogumelo
isolado por Oswaldo Cruz na Amazônia, de um caso de micetoma podal, cogumelo
que descreveria em 1919 como nova espécie denominada Madurella oswaldoi
(Fonseca Filho, 1974, p.76).
Na gestão de Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz na direção de
Manguinhos, de 1918 até sua morte, em 1934, acentuou-se a tendência às
especializações no Instituto, mais em algumas áreas do que em outras. Os
regulamentos de 1919 e 1926 pela primeira vez demarcaram “seções” que
abrangiam laboratórios já consolidados ou novos, estabelecendo separação um
pouco mais clara entre suas rotinas e as da produção de soros e vacinas.
Uma das seções antigas, a de Zoologia Médica, responsabilizava-se, por
exemplo, pela manutenção de coleções e estudos relacionados à protozoologia,
helmintologia, entomologia e a quaisquer outros animais venenosos e
veiculadores de parasitos. Na prática, confundia-se com os laboratórios do
entomologista Ângelo Moreira da Costa Lima, dos helmintologistas Gomes de
Faria e Lauro Travassos e do polivalente Adolpho Lutz, que investigava, então,
tabanídeos e nematóceros como transmissores de doenças humanas.
Dentre as novas seções criadas na administração de Chagas sobressai a de
micologia, visando dar aos trabalhos realizados no Instituto uma base mais
firme, “mormente no que se referia aos aspectos botânicos ... quase de todo
descurados”. Olympio da Fonseca Filho, o autor desse comentário (1974, p.78),
dirigiria a seção de 1922 até 1937, tendo sido, na opinião de Lacaz (1983, p.265),
a alma da “escola micológica de Manguinhos”, que formaria, entre outros,
Floriano Paulo de Almeida.84
Fonseca Filho já se ocupava de botânica na cadeira de História Natural
Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e como conservador de
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seu herbário. Em 1916, fizera o curso de micologia geral dado no Jardim
Botânico pelo engenheiro agrônomo Eugênio Rangel, discípulo de André
Maublanc, renomado micologista francês. Quando Carlos Chagas decidiu investir
na micologia em Manguinhos, conseguiu para ele uma bolsa de estudos nos
Estados Unidos. Chagas acabara de ser nomeado diretor do Departamento
Nacional de Saúde Pública e, ainda em 1920, intercedeu junto a Lewis Wendell
Hackett, representante da Fundação Rockefeller. O Brasil era, então, um dos
principais teatros da campanha para a erradicação da febre amarela conduzida
por aquela agência norte-americana em diversos países da América e da África
(Benchimol, 2001).
Como vimos, importantes descobertas em micologia médica haviam sido
feitas nos Estados Unidos, mas nos dois decênios decorridos até sua viagem,
observa Fonseca Filho (1974, p.80),
a literatura americana sobre micoses, além do registro de uma casuística
aumentada, quase só versava os aspectos clínicos e anatomopatológicos
daquelas mesmas entidades mórbidas. Nesse período de vinte anos,
parece ter havido pouco interesse da parte dos pesquisadores americanos
pela investigação dos agentes etiológicos das micoses no homem ... Em
contraposição, era muito grande a atividade ... nas cátedras de botânica
das universidades e nos serviços de fitopatologia do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos e dos departamentos análogos de vários
Estados da União, onde centenas de pessoas se ocupavam com o estudo
da biologia dos cogumelos e com as doenças de plantas por eles
produzidas.

Nos oito meses que passou em Baltimore, na Universidade Johns Hopkins,
Fonseca Filho freqüentou o laboratório de botânica criptogâmica de Duncan S.
Johnson, o Departamento de Patologia, onde trabalhava William MacCallum,
e as clínicas de T. C. Gilchrist, que chefiava o departamento de dermatologia
naquela universidade e na Estadual de Maryland. Em seguida, Fonseca Filho
estagiou por três meses em Washington, em laboratórios do Bureau of Plant
Industry e do Bureau of Chemistry, com Erwin F. Smith, que investigava doenças
de plantas, e Charles Thom, especialista em fungos do gênero Penicillium e
Aspergillus. Ainda com bolsa da Rockefeller, trabalhou em Paris, no Hospital
Saint-Louis, onde funcionavam a Escola Lailler para crianças com tinhas do
couro cabeludo e o Laboratório Municipal da cidade de Paris, sob a direção de
Raymond Sabouraud, “o fundador, pode-se dizer, da moderna micologia médica”
(Lacaz, 1983, p.265). No laboratório de parasitologia da Faculdade de Medicina,
Fonseca Filho passou dez meses estudando a micologia aplicada à medicina
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humana e veterinária com Emile Brumpt e Maurice Langeron (o primeiro
realizava, então, estudos sobre a tristeza ou piroplasmose bovina). Em seguida,
passou três meses em Lyon, com Alexandre Guilliermond, “cujos estudos de
citologia vegetal e sobre a sexualidade e sistemática das leveduras faziam
então o maior sucesso” (Ibidem, p.265). No segundo semestre de 1922, antes
de regressar ao Brasil, visitou os principais centros de estudos micológicos
europeus, inclusive o laboratório de Christine Marie Berkhout, criadora do
gênero Candida, na Holanda.
“Conosco levávamos, em duas pesadas maletas” – escreve Fonseca Filho
(1974, p.81) – “mais de oitocentas culturas de cogumelos que constituíam, na
época, uma das maiores micotecas ou coleções de culturas vivas desses vegetais
inferiores.”
Munido desse know-how e desses valiosos insumos, iniciou a organização
do Laboratório de Micologia no Instituto Oswaldo Cruz, tendo como principal
colaborador Antonio Eugênio de Arêa Leão (1895-1971), que era o encarregado
das reações de Wassermann realizadas às dezenas, semanalmente, a pedido
do Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Arêa Leão fora
interno e seguia na função de assistente voluntário da clínica dermatológica
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, cujo catedrático, Fernando Terra,
pôs à disposição do IOC os doentes internados naquele serviço clínico. Num de
seus relatórios (1929), Carlos Chagas qualificaria a seção de micologia como
“única em seu gênero no país”, e sua coleção de culturas de cogumelos, já com
mais de mil espécies, “uma das mais ricas e preciosas do mundo”. A partir de
1930, a seção passou a se desincumbir de pesada rotina de exames
microscópicos, culturas e inoculações, atendendo, só naquele ano, a 6.841 casos
clínicos, no próprio Instituto ou no laboratório vinculado à cátedra de
Dermatologia e Sifilografia da Faculdade de Medicina, desde 1925 ocupada
por Eduardo Rabello (Benchimol, 1990, p.62).
Em 1906, Rabello e Fernando Terra haviam disputado um concurso para
professor substituto daquela Clínica. Empataram em primeiro lugar, e Terra
foi escolhido por já desempenhar a função de assistente da cadeira, desde
1891. Quando faleceu seu titular, Chaves Faria, em 1910, assumiu a cátedra e
convidou Rabello a substituí-lo na Clínica Dermatológica. Os dois dariam nova
orientação a ela ao fortalecerem as práticas laboratoriais, a experimentação
clínica e a interação com o Instituto Oswaldo Cruz, onde ambos haviam
estagiado (Carneiro, 2002, p.51-5).
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Anúncio da vacina Mycol publicado na capa da Revista Medico-Cirurgica do Brasil, (n.9, set. 1932), periódico editado no
Rio de Janeiro por Fonseca Filho, chefe do laboratório de micologia do Instituto Oswaldo Cruz, e pelo filho de Carlos Pinto
Seidl (1867-1929), antigo colaborador de Oswaldo Cruz e por muitos anos diretor-geral de Saúde Pública.
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Paciente com psoríase generalizada. Outra imagem mostra o mesmo paciente recuperado após 40 injeções de vacina
antimicótica. Fonseca Filho (1934, figs. 11 e 12).

Da Clínica da Faculdade de Medicina proviriam contribuições importantes,
que denotavam seu dinamismo como centro de investigações dermatológicas
(Carneiro, 2002, p.53) Em 1910, Rabello publicou monografia sobre
“Dermatomicoses” e, dois anos depois, iniciou as pesquisas que o levariam a
revelar, pela primeira vez no Brasil, os corpúsculos de Charles Donovan, agentes
da donovanose, então chamada granuloma ulceroso ou venéreo. Tudo o que se
sabia na época sobre a matéria foi inventariado por Souza Aranha, em sua tese
de doutoramento (1917).
Fernando Terra, por sua vez, foi um dos primeiros dermatologistas a
descrever o tratamento do rinoscleroma pela radioterapia. Publicou um Manual
de Dermato-sifilografia para estudantes (Carneiro, 2002, p.55) e estudou, com
particular interesse, a blastomicose. Em 1923, produziu importante trabalho
em colaboração com Fonseca Filho, Arêa Leão e Magarino Torres sobre a
cromoblastomicose, termo que criaram para designar “uma entidade mórbida,
até então ... englobada com manifestações cutâneas de outras doenças sob a
designação de ‘dermatite verrucosa’ ”.85
Que papel desempenhava Adolpho Lutz nessa nova conjuntura da
dermatologia brasileira? Por um lado, como cientista voltado, sobretudo, para
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a zoologia médica, o de fecundar aquela especialidade clínica com enigmas e
abordagens que estavam na ordem do dia da medicina tropical. Por outro lado,
como ‘autoridade’ reconhecida no país e no exterior, o de emprestar o prestígio
de seu nome às iniciativas da nova geração, e colocar seu vasto saber e sua
mania de precisão a serviço dos que atuavam, agora, mais diretamente na
produção de conhecimentos originais sobre as doenças de pele.
Lutz foi um dos que estiveram presentes à sessão de instalação da Sociedade
Brasileira de Dermatologia, realizada num domingo, 4 de fevereiro de 1912, no
Pavilhão Miguel Couto da Santa Casa de Misericórdia. Os outros 17 médicos
eram todos do Rio de Janeiro, três deles do Instituto Oswaldo Cruz também:
Gaspar Vianna, Parreiras Horta e Werneck Machado. Este fazia parte da
comissão organizadora com Fernando Terra e Eduardo Rabello. Os demais
fundadores eram Moncorvo Filho, Alfredo Porto, Eduardo Magalhães, Victor
de Teive, Caetano de Menezes, Leal Júnior, Oscar da Silva Araújo, Juliano
Moreira, Zopiro Goulart, Miguel Salles, Eduardo Jorge e Franco de Carvalho.
Aprovado o projeto de estatuto elaborado por Terra, foi designada uma comissão

Dedicatórias a Adolpho Lutz de dermatologistas da nova geração que o encaravam como uma das grandes autoridades
na área. Em primeiro plano, dedicatória de Renato Ferraz Kehl em sua tese de doutoramento (1915); em segundo plano,
de Nicolás Gamarra e Guillermo Schouten, médicos então atuantes no Paraguai, autores de trabalho sobre a flora
micológica da vagina das grávidas (1937); por último, dedicatória de Achille Breda (1909).
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para dar redação final ao documento. Juliano Moreira, Fernando Terra, Adolpho
Lutz, Werneck Machado e Eduardo Rabello apresentaram, no dia seguinte, a
versão final do estatuto que foi publicado, com essa data, no Diario Official da
União (Carneiro, 2002, p.55-6). Em 1913, Adolpho Lutz foi eleito presidente
honorário da Sociedade.
No fim de seu primeiro ano de atividades, ela já contava 81 sócios efetivos.86
“Quase não havia médicos especializados”, observam Portugal e Azulay (s.d.,
p.7): “A maioria de associados era composta por clínicos, pediatras, oculistas,
pesquisadores e microbiologistas”. Reuniam-se regularmente na última quartafeira do mês, em anfiteatros da Santa Casa, até 1922, quando passaram a
ocupar o auditório do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em Botafogo. As
demonstrações clínicas faziam-se nas duas enfermarias do Serviço de Doenças
da Pele e Sífilis – a 19, de homens, e a enfermaria 26, de mulheres (Carneiro,
2002, p.58).
A participação mais intensa de Adolpho Lutz ocorreu na década de 1910,
especialmente entre a fundação e 1915, quando empenhou todo seu prestígio
na defesa da transmissão da lepra por mosquitos, como um dos delegados da
Sociedade na Comissão de Profilaxia da Lepra. Como mostramos no Livro 2, a
Comissão foi constituída pelo governo federal para fixar as diretrizes das
políticas que deveria adotar em relação aos portadores daquela doença.
A assídua presença de Lutz e a participação crescente de outros cientistas
de Manguinhos na Sociedade Brasileira de Dermatologia, naquela década, têm
relação com um aspecto notável da época: o grande aumento da troca de
informações entre a medicina tropical e a clínica das doenças de pele. As atas
das sessões da Sociedade, em parte reproduzidas no fim deste volume, refletem,
claramente, a mudança de ponto de vista sobre os problemas de saúde do
Brasil, deslocando-se a ênfase das doenças infecciosas que grassavam
epidemicamente nos centros urbanos do litoral para as endemias que eram
encontradas no interior do país, patologias ainda mal conhecidas que
freqüentemente se manifestavam sob a forma de graves lesões cutâneas.
Tal viragem acentuou-se depois que Oswaldo Cruz deixou o cargo de diretorgeral da Saúde Pública, em novembro de 1909, numa conjuntura conturbada
pela morte de Afonso Penna, pela interinidade do vice-presidente Nilo Peçanha
e pela campanha presidencial polarizada entre o “civilista” Rui Barbosa e o
marechal Hermes da Fonseca. Embora fosse um ídolo nacional, Cruz não
conseguira realizar as metas de seu segundo mandato à frente da DGSP. A
campanha contra a tuberculose esvaíra-se por falta de recursos e apoio político;
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a regulamentação da lei da vacina obrigatória continuava a ser protelada, apesar
da grave epidemia de 1908. As oligarquias estaduais, respaldadas na constituição
federalista, bloqueavam as ações sanitárias do governo central em seus
territórios, não obstante a febre amarela grassasse em muitas cidades do Norte
e do Nordeste.
O governo de Hermes da Fonseca foi pontuado por crises sociais, como a
revolta da Armada, liderada pelo marinheiro João Cândido, no Rio de Janeiro,
e a guerra do Contestado, movimento camponês chefiado pelo líder messiânico
João Maria nos sertões limítrofes do Paraná com Santa Catarina; pela crise
econômica precipitada pela débâcle da borracha e pela negociação da moratória
com os credores da dívida externa do país; e pela crise política, desencadeada
pelas “salvações” que destronaram vários coronéis, para entregar suas
máquinas estaduais a outras frações oligárquicas alinhadas a Pinheiro
Machado, líder político gaúcho que desfrutou de grande influência naquela
conjuntura.
Se a reforma sanitária de Oswaldo Cruz naufragou, intensificaram-se, em
contrapartida, as ações sanitárias fora da capital, por ele articuladas a partir
de Manguinhos, através de contratos privados com o próprio governo federal,
os governos estaduais e empresas que executavam obras de grande porte no
interior do Brasil.
Em janeiro de 1912, o Congresso, tardiamente, aprovou o Plano de Defesa
da Borracha e criou seu órgão executivo, a Superintendência de Defesa da
Borracha, subordinada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.
Além de preconizar a modernização da extração, beneficiamento e
comercialização do produto, o Plano pretendia tornar mais “racional” o processo
de trabalho, por meio de medidas de saneamento e assistência médica que
mantivessem nos “limites normais o coeficiente de mortalidade absurdamente
elevado” (Albuquerque et al., 1991). Em 17 de agosto de 1912, a Superintendência firmou contrato com Oswaldo Cruz, visando o estudo das condições
de salubridade nos vales dos grandes rios tributários do Amazonas.
À mesma época em que Carlos Chagas, Pacheco Leão e João Pedro de
Albuquerque cumpriam essa tarefa (outubro de 1912 a março de 1913), outras
expedições do Instituto Oswaldo Cruz percorriam o Centro e o Nordeste do
Brasil. Entre setembro de 1911 e fevereiro de 1912, Astrogildo Machado e
Antônio Martins visitaram os vales do São Francisco e do Tocantins com as
turmas da Estrada de Ferro Central do Brasil que estudavam o traçado de
uma linha ligando Pirapora a Belém.
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Três equipes atuaram a serviço da Inspetoria de Obras contra as Secas,
órgão criado no âmbito do Ministério da Viação e Obras Públicas em 1909.
Uma das expedições do Instituto Oswaldo Cruz, integrada por João Pedro de
Albuquerque e Gomes de Faria, atravessou, de março a julho de 1912, os Estados
do Ceará e Piauí. Belisário Pena e Artur Neiva percorreram cerca de 7 mil
quilômetros na Bahia, em Pernambuco, no Piauí e em Goiás, de março a outubro
de 1912.
A Adolpho Lutz e Astrogildo Machado (1915) coube o minucioso inventário
médico e zoológico do vale do São Francisco, que desceram de Pirapora até
Juazeiro, de abril a junho de 1912, visitando alguns afluentes e a maioria dos
povoados ribeirinhos.87
Os relatos que produziram esses médicos sobre os aspectos sanitários,
bioecológicos, sociológicos e etnográficos das regiões visitadas constituem o
primeiro inventário moderno das condições de saúde das populações rurais do
Brasil. Tiveram considerável impacto sobre os intelectuais das grandes cidades
– o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, é bom exemplo disso –,
municiando os debates acerca da questão nacional, que começava a ser
redimensionada nos termos da visão dualista, de longa persistência no
pensamento social brasileiro (Lima, 1999). A exaltação ufanista da civilização
do Brasil, insuflada após a remodelação urbana de sua capital, foi duramente
golpeada pelas revelações sobre aquele ‘outro’ país, miserável e doente.
A débâcle da borracha amazônica foi irreversível, e a velha República dos
coronéis não quis enfrentar a secular tragédia das secas nordestinas. Nesse
sentido, as comissões médico-sanitárias foram improfícuas. Mas aos laboratórios
do Instituto Oswaldo Cruz, e de outras instituições médicas do país e do exterior,
proporcionaram conjunto valiosíssimo de observações e materiais concernentes
à fauna, à flora e às patologias brasileiras. Tais insumos alimentariam numerosos
estudos aplicados à saúde, e favoreceriam a autonomização em curso de
especialidades no âmbito da zoologia, da botânica e da clínica médicas.

Epílogo
De acordo com Salomon-Bayet (1986), a revolução pastoriana exauriu-se
nesses anos. Durante a Primeira Guerra Mundial, realizou o feito de minimizar
a devastação das doenças infecciosas, deixando os exércitos entregues só ao
morticínio das armas, mas foi desarmada pela pandemia da gripe espanhola,
que ceifou pelo menos 21 milhões de vidas, impunemente, em 1918 e 1919
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(Crosby, 1989; Brito, 1997). O saldo trágico de óbitos pôs a nu a dificuldade da
medicina de lidar com aquela espécie de inimigo, os vírus, ainda invisíveis aos
microbiologistas, e, no Brasil, explicitou a precária situação dos serviços
sanitários, agravando a insatisfação contra as oligarquias que tratavam com
tanto descaso a saúde coletiva.
O resultado mais imediato da crise foi a criação do Departamento Nacional
de Saúde Pública (1920-1922), cujo raio de ação, pela primeira vez, foi além de
algumas poucas cidades litorâneas. Iniciaram-se ações mais duradouras, de
caráter curativo e preventivo, contra doenças endêmicas nas zonas rurais e
suburbanas (Hochman, 1998; Castro Santos, 1987). As insurreições tenentistas,
os movimentos pela reforma de outras esferas da vida social, as cisões intraoligárquicas desaguaram na Revolução de 1930 e na criação de um Ministério
da Educação e Saúde Pública, que iria, finalmente, transformar a saúde em
objeto de políticas de alcance nacional, com a ajuda da Fundação Rockefeller,
poderoso enclave, com atribuições e prerrogativas que rivalizavam com as do
próprio Estado nesse terreno.
Mas essa é outra história, que foge ao escopo do presente trabalho e que
Adolpho Lutz vivenciaria com crescente alheamento, em virtude da idade e do
cansaço. Já não tinha mais energia para abraçar grandes causas médicas, e a
visão cada vez mais comprometida o impedia de observar os mosquitos, os
pequenos insetos, os minúsculos vermes e fungos que demandavam horas de
paciente observação ao microscópio. Em seus últimos anos de vida, que
transcorreram em seu laboratório, Lutz dedicou-se aos anfíbios, bichos grandes
que podia apalpar com a ajuda do fidelíssimo auxiliar Joaquim Venâncio. “Isso
eu assisti” – conta o cientista Hugo de Souza Lopes – “ele segurava um anfíbio
já fixado, segurava as patas e via se tinha ampolas nas unhas, ou crista ou
glândulas parótidas, e perguntava: ‘De que cor é esse bicho, Joaquim?’. E
determinava os bichos assim, por palpação.”88 Outro recém-chegado a
Manguinhos, o entomologista Sebastião José de Oliveira, recorda a cena com
que deparava todas as manhãs, ao subir a imponente escadaria do castelo
mourisco: sentado no penúltimo degrau, já cego, Adolpho Lutz ouvia a filha,
Bertha, ler para ele as palavras escritas por aquela evanescente comunidade
de pares, da qual se afastaria de vez em 6 de outubro de 1940, ao falecer em
conseqüência de uma pneumonia. Os necrológios publicados então exaltaram
a obra monumental que ele deixava aos pósteros, parte da qual o leitor irá
conhecer nas páginas que se seguem.
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Notas
1
Ver no Livro 1 desta coleção correspondência enviada do Rio de Janeiro em abril de 1882 ao Correspondenz-Blatt
für Schweizer Aerzte (v. XII, n.7, p.210-4).
2

Os trabalhos de Adolpho Lutz sobre veterinária serão reunidos no Volume IV, Livro 3 desta edição da Obra
Completa.

3
Os trabalhos de Adolpho Lutz sobre helmintos serão enfeixados no Volume V, Livro 1 desta edição de sua Obra
Completa.
4
Foi traduzido para o inglês por C. H. Fagge e publicado com o título On diseases of the skin, including the
exanthemata. London, 1866-1880. New Sydenham Society (Series); v.30, 5v. illus. (v.3-5 por F. Hebra & M. Kaposi).
Atlas of portraits of diseases of the skin foi publicado em Londres em 1860-1875.
5
Pathologie et traitement des maladies de la peau; leçons à l’usage des médecins praticiens et des étudiants. Paris:
Masson, 1891, 2.éd. française; A edição inglesa é Pathology and treatment of diseases of the skin; for practitioners
and students. London: Baillière, Tindall and Cox, 1895.
6
Esse médico organizou em Munique o primeiro laboratório de química médica associado a um hospital. Além do
Handbuch der hautkrankheiten, 1881-1884, que era o v.14 (em 2 partes) do Handbuch der speciellen pathologie und
therapie (Leipzig, 1874-1884), havia o Handbuch der Krankheiten des Nervensystems (Leipzig: F. C. W. Vogel, 1878),
em dois tomos, o primeiro relacionado a doenças do sistema nervoso periférico, e o segundo, concernente a doenças
do sistema vasomotor, epilepsia, eclâmpsia, tétano, doença de Parkinson, histeria e desordens do movimento. Numa
paciente cujo coração estava à mostra depois de uma intervenção cirúrgica no tórax, em 1882 Hugo von Ziemssen,
que ficou conhecido, também, como eletroterapeuta, demonstrou, pela primeira vez numa pessoa viva, que os
impulsos elétricos controlavam a atividade do ventrículo.
7
“Seu tratado sobre a sífilis é monumental” (Pusey, 1933, p.111). Publicou importante estudo sobre a pele senil em
1869, intitulado Über die senilen Veränderungen der Haut des Menschen (Holubar, 1998).
8
A referência encontra-se em Olpp (1932). Hollander (1987) cita resumo, provavelmente, Archiv für Mikroskopische
Anatomie (1876, v.12, p.665) publicado com o título “Beiträge zur Histologie und Entwicklungsgeschichte der
menschlichen Oberhaut und ihrer Anhangsgebilde” (Contribuições à histologia e embriologia da epiderme humana e
seus apêndices). A abordagem original de Unna foi muito criticada por Friedrich Daniel von Recklinghausen (18331910) que não acreditava que se pudessem obter conclusões cientificamente válidas com o uso de corantes. A tese
teve de ser rescrita antes de ser aceita, em 1875 (Olpp , 1932; Enersen, 1994-2001).
9

Além do texto de Unna e do já referido trabalho de Auspitz, sobre patologia e terapêutica da pele, o Handbuch der
hautkrankheiten, publicado em inglês como Handbook of diseases of the skin (New York: W. Wood and co., 1885),
continha os seguintes trabalhos: Physiology, por H. von Ziemssen; Hyperæmiæ, anæmiæ, and hemorrhages of the
skin, por E. Schwimmer; Dermatitis superficiales, por T. Veiel; Acute deep-spreading inflammations, por E. Geber;
Chronic deep-spreading inflammations, por E. Schwimmer; Anomalies of the epidermis; parte I, por E. Lesser; parte II,
por A. Weyl; Chronic infectious diseases of the skin, por A. Neisser; Neuroses of the skin, por E. Schwimmer;
Anomalies in the growth and color of the hair, por P. Michelson; Anomalies in the color of the skin, por E. Lesser;
Anomalies of the sebaceous glands, por E. Veiel; Acne rosacea and sycosis, por T. Veiel; Morbid changes of the nail
and its bed, por E. Geber; Anomalies of the sudoriparous glands, por E. Geber; Parasitic diseases of the skin, por A.
Weyl & E. Geber; New-formations of the skin, por E. Schwimmer & V. Babes e Neuroma, adenoma, epithelioma
molluscum, and carcinoma of the skin, por E. Geber.
10

O verbete de Enersen dá como ano de fundação da clínica 1881.

11

De periodicidade mensal, tornou-se semanal em 1912, quando teve o nome mudado para DermatologischeWochenschrift. Continuou a ser publicado como Dermatologische Monatsschrift, quando se tornou o órgão da
Sociedade de Dermatologia da República Democrática Alemã.
12

Somente Hollander indica a defasagem de tempo entre a nova clínica e as atividades de especialização. Esse autor
era o último discípulo vivo de Unna à época em que apresentou seu trabalho ao 17º Congresso Internacional de
Dermatologia, em 1987. As cartas de Unna a Lutz na década de 1880 trazem o timbre “Heilanstalt für Hautkranke von
Dr. P. G. Unna. Eimsbüttel, Parkallée 13, bei Hamburg”. A defasagem talvez seja maior, pois em carta de 10.ago.1902,
Unna comenta: “O senhor deve estar sabendo da intensificação da minha atividade de ensino, que foi se
desenvolvendo pouco a pouco, da fundação do meu dermatologicum e dos dois cursos ... para médicos”. E, em
1.set.1904, escreve: “Depois do Congresso Dermatológico, que terá início daqui a 8 dias em Berlim, será instituído
meu novo dermatologicum, que eu mesmo edifiquei e no qual acontecerá em outubro o primeiro curso” (Museu
Nacional. Arquivo. Fundo Adolpho Lutz.)

13

Hansen trabalhava no hospital de Lungegaard como assistente de Danielssen, com cuja filha casar-se-ia (Obregon,
2002, p.129).
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14
Em Baumgarten (1887, p.244, 251-2), lê-se que Unna relatou em Wiesbaden a cura de um segundo caso de lepra
tuberosa usando principalmente o emplastro de ácido salicílico, creosoto e crisarobina, sob o qual “os nódulos
desapareceram de maneira visível, em parte por reabsorção, em parte por exfoliação”. O trabalho de Unna citado
nessa obra é “Zur Histologie und Therapie der Lepra (Verhandlgn. des V Congresses f. innere Medicin zu Wiesbaden,
p.277. Wiesvabden, Bergmann, 1886).
15

Danielssen indagava, na época, se a lepra não era uma manifestação da tuberculose. Além da semelhança dos
respectivos bacilos, encontrara com muita freqüência as duas doenças num mesmo indivíduo; observara muitas
vezes que surgia uma tuberculose pulmonar, do abdome ou das meninges quando os nodos começavam a ser
reabsorvidos. Danielssen julgava que, nas erupções nodulares agudas da lepra, o agente patogênico era um veneno
produzido pelos bacilos pois não havia ainda provas da presença deles nas erupções “frescas” ou em circulação no
sangue (Baumgarten, 1887, p.257). Ao transcrever esses comentário, Baumgarten cita o seguinte trabalho do
dermatologista norueguês: “Beretning om Lungegaardshopitalets Virksomhed i Treaaret 1883 bis 1885 (Sep.-A. af N.
Mag. f. Laegev. 1886, n.9).

16

Obregon (2002, p.130) fornece as seguintes referências: Gerhard Armauer Hansen, “Bacillus leprae”, Virchow’s
Archiv, t. LXXIX, 1880, p.79; Nordiskt Medicinskt Arkiv, 1880, v.12, p.1-10; Quarterly Journal of Microscopical
Science, 1880, 20 (jan), p.92-102.

17

O caule e as raízes dessa planta têm propriedades medicinais e deles se extrai a matéria corante que contém a
hematoxilina.

18

Nascido em Dresden, Baumgarten assumira aquela cátedra em 1874, tornando-se professor da mesma disciplina
em Tübingen, em 1889. Segundo Bulloch (1938, p.351), foi um dos pioneiros da bacteriologia e fez muito pelo
progresso dessa ciência com seus livros e artigos, sobretudo com a publicação já mencionada, que o historiador
inglês considerava um guia preciso e crítico, de grande utilidade para os bacteriologistas. Entre as obras de
Baumgarten sobressai, também, o Lehrbuch der pathologischen Mykologie: Vorlesungen für Ärzte und Studirende.
Braunschweig: Harald Bruhn, 1890, em dois volumes (a publicação do primeiro, em fascículos, começou em 1886).

19

Baumgarten (1886, p.90-2; 1887, p.247-51); os trabalhos de Unna citados por esse autor são “Die Bacillenklumpen
in der Haut sind keine Zellen”, Virchow’s Archiv, Bd. CIII, 1886, p.553; “Die Lepra-Bacillen in ihrem Verhältniss zum
Hautgewebe”, Dermatolog. Studien, Heft 1., Hamburg, Voss, 1886.

20
Baumgarten (1887, p.287). O trabalho de Hansen resenhado nessa fonte é “Die Lage der Leprabacillen”, Virchow’s
Archiv, Bd. CIII, 1886, p.388.
21

Baumgarten (1887, p.290). O artigo de Neisser citado por esse comentarista é “Histologische und bacteriologische
Lepra – Untersuchungen”, Virchow’s Archiv, Bd. CIII, 1886, p.355.

22

Baumgarten (1887, p.293-6); esse autor comenta quatro trabalhos de K. Touton: “Wo liegen die Leprabacillen?”,
Fortschr. d. Med., n.2, 1886; “Erwiderung auf Unna’s: Wo liegen die Lepra bacillen?”, Deutsche med. Wochenschr.,
n.8, 1886; n.13, p.222; “Demonstration von Leprabacillen in Hautschnitten”, Verhandlgn. d. V. Congresses f. innere
Medicin zu Wiesbaden. Wiesbaden, Bergmann, 1886, p.242; por último, “Zur Topographie der Bacillen in der
Leprahaut”, Virchow’s Archiv, Bd. CIV, 1886, p.381.

23
Baumgarten (1889, p.218-23). Os trabalhos resenhados são, de Beaven Rake, “Bacillen der Lepra”, Transact.
Pathol. Soc. London, v.XXXVIII, 1887, p.439; e “Berich über Züchtungsveruche mit dem Leprabacillus”, Brit. Med.
Journ., 1888, p.215; de J. Sudakewitsch, “Beträge zur pathologischen Anatomie der Lepra. II. Veränderungen der
Pacini’schen Körper”, Beitr. zur path. Anat. u. Phys. von Ziegler u. Nauwerck Bd. II, p.327.
24

O trabalho de R. Campana comentado por Baumgarten (1887, p.255-7; 1888, p.218-20) é “Ancora della
trapiantazione della lepra negli animali bruti”, Bollet. della reale Accademia medica di Genova, n.7, 1886; o de J. L.
Bidenkap é o mesmo que foi resenhado por Lutz (ver Livro 2 desta coleção): “An abstract of lectures on Lepra”,
Christiania, 1886 — Referat Fortsch. d. Med. 1886, n.24, p.806). As observações de H. Kühne provêm de dois
trabalhos: “Zur pathologischen Anatomie der Lepra”, Dermatolog. Studien, 1887, Heft 6, p.15; e “Demonstration von
Leprapräparaten”, Tagebl. d. 60. Versamml. Deutscher Naturf. u. Aerzte zu Wiesbaden 1887, p.340.

25
Referido em conceituado tratado de medicina e terapêutica de Brouardel, Gilbert e Girode (1896, p.314), o trabalho
de Lutz foi reproduzido, quase na íntegra, por Adrien Doyon (1886-1887) nos Annales de Dermatologie et de
Syphiligraphhie. Foi resenhado, também, em Vierteljahrsschrift Derm. Syph. (v.18, p.331-4, 1886), Friedländer’s
Fortschritte der Medizen (Kokkothrix leprae, 1886) e em Baumgarten (1886, p.250-1).
26

No trabalho que Unna apresentou ao V Congresso de Medicina Interna, em Wiesbaden (“Zur Histologie und
Therapie der Lepra”, 1886), ele declarou que havia chegado a conclusões similares às de Lutz sobre a morfologia dos
micróbios da lepra. Estudara quais os fatores químicos do “método de Lutz-Unna” que estariam implicados na
dissolução dos bacilos da lepra em fileiras de cocos, e chegara à conclusão de que o predominante era o iodo
Baumgarten, 1887, p.251-2). Campana (Ibidem) encontrara o Coccothrix leprae apenas em nodos mais antigos; as
fileiras de pequenas esferas pigmentadas localizavam-se nas células, o que fazia crer que as formações de
Coccothrix eram resíduos de bacilos antigos.

27

Baumgarten (1887, p.259-6) comenta trabalho desse autor intitulado “Ueber Bacillen bei Syphillis”, Mittheil. a. d.
med. Klinik d. Univ. Würzburg. Wiesbaden, Bergmann, 1886.
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28

Lutz ainda não fazia menção ao hematozoário descoberto em 1880 na Argélia pelo médico militar francês Charles
Louis Alphonse Laveran. O Oscillaria malariae (depois chamado Plasmodium) era um protozoário, e apesar de a
disenteria e a surra terem sido relacionadas já a esses animais unicelulares, não havia provas conclusivas de que
causassem doença humana importante. A demonstração de uma etiologia dessa natureza era dificultada pela
complexidade dos ciclos de vida dos animais desse sub-reino, pela ausência de um sistema de classificação preciso
e pela dificuldade de se obterem meios artificiais para seu cultivo. Isso contribuiu para deixar a descoberta de Laveran
à sombra do bacilo de Klebs e Tommasi Crudelli por alguns anos. Laveran publicou sua descoberta em 1880 nos
Annales de Dermatologie (v.1, p.173) e no Bulletin de l’Academie de Medecine de Paris (v.44, 2ème série., n.9,
p.1346). A esse respeito ver Busvine (1993, p.18-20).

29

Ver a esse respeito Théodoridès (1984, p.39-40); Bulloch (1938, p.171-5) e Encyclopaedia Britannica (v.20, p.109;
v.23, p.178-9).

30

Stanier e Lwoff (op. cit., p.1192). Fervoroso discípulo de Darwin, Haeckel (1834-1919) formulou a “lei biogenética”
segundo a qual a ontogênese (desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a maturidade) seria uma curta
recapitulação da filogênese (sucessão das fases ancestrais). Suas principais obras são Natürliche
Schöpfungsgechichte (História natural da criação, 1868) e Prinzipien der generellen Morphologie der Organismen
(Princípio da morfologia geral dos organismos, 1906). Die Welträtsel (Os mistérios do universo, 1889) foi durante
muito tempo um manual para os materialistas.
31

Cohn já havia chamado atenção para a coexistência nos textos de Pasteur, como sinônimos quase, de vegetais
criptógamos microscópicos, animálculos, cogumelos, infusórios, toruláceas, bactérias, vibrionianos, mônadas,
mucedíneas, lêvedo etc. (Bulloch, op. cit., p.187). Stanier e Lwoff (op. cit., p.1191) confirmam: “Para Pasteur, o
conceito de microrganismo enquanto objeto biológico permanecia bastante vago. Era a atividade que contava; pouco
importava a posição taxonômica”.

32

A referência completa fornecida por Mazumdar (1994, p.426) é Grundzüge der wissenschaftliche Botanik, nebst
einer methodologischen Einleitung, als Einletung zum Studium der Pflanze, Leipzig, Engelmann, 1842-1843. Foi
traduzida para o inglês por Edwin Ray Lankaster sob o título Principles of Scientific Botany, or Botany as an Inductive
Science, London: Longmans, 1849.

33

A citação encontra-se em Mazumdar (op. cit., p.37), que fornece a referência bibliográfica completa (p.417):
Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, mit einem Anhang: 1. Die Schanken der
naturwissenschaftlichen Erkenntniss. 2. Kräfte und Gestaltlungen im molecularen Gebiet. Munich, Oldenbourg, 1884.

34

Especialmente “Die neueren Algensysteme und Versuch zur Begrünung eines Eigenen Systems der Algens und
Florideen”, Neue Denksch. der Scweizer naturforschende Gesellsch., 9, 1847 (referência em Mazumdar, op. cit.,
p.417).

35

Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infektionskrankheitenund der Gesundheitspflege, Munich,
Oldenbourg, 1877. Ele já havia renunciado à idéia de que os fungos eram gerados espontaneamente, mas negava a
existência de gêneros e espécies entre os microrganismos que adquiriam variadas formas e funções ao se
aclimatarem às condições externas. Opondo-se tanto à classificação de Cohn como às fermentações específicas de
Pasteur, sustentava que uma mesma bactéria, transplantada para meios diferentes, podia “sucessivamente, no
decurso de suas gerações, produzir aqui a acidez do leite ou a fermentação butírica, ou a alteração dos vinhos, ou a
putrefação das matérias albuminóides, ou ainda a destruição da uréia ... e lá engendrar a difteria, ou o tifo, ou a febre
recorrente, ou o cólera” (Wasserzug, 1888, p.76-7, 157).

36

Bulloch (op. cit., p.186-7) aponta como representantes da era dos fungos Klob (1867) e Thomé (1867), que os
encontraram no cólera; Letzerich (1869, 1873) e Talomon (1881), que atribuíram a eles a difteria. De 1867 a 1877
descreveram-se micrococos em casos de difteria (Buhl, 1867; Tommasi & Hueter, 1868; Oertel, 1868; Nassiloff, 1870;
Eberth, 1872); endocardite (Winge, 1870; Waldeyer, 1872; Heiberg, 1872; Eberth, 1872, 1875, 1878); e em infecções
sépticas e pútridas (Leyden & Jaffe, 1867; Hueter, 1868; von Recklinghausen, 1871; Cohn, 1872; Klebs, 1873; Weigert,
1876). Bulloch não faz referência aos fungos e algas polimorfos associados à febre amarela na década de 1880
(ver a esse respeito Benchimol, 1999), mas, para demonstrar como eram ingênuos os partidários dessas teorias,
alonga-se na descrição do Gemiasma (miasma da terra), fungo capturado em pântanos maláricos por J. H. Salisbury
(1862-1866).

37

Lister descreveu mudanças na forma das bactérias por efeito de variações nutricionais. Para Huxley, eram o
estágio mais simples do desenvolvimento de fungos. Para o cirurgião vienense Theodor Billroth, as formas
encontradas em infusões pútridas, infecções cirúrgicas e em cadáveres não passavam de estágios da alga
Coccobacteria septica. Nomes criados por ele sobreviveram à refutação de suas idéias. Denominou cocos (do grego
kókkos, semente) as menores formas dessa alga, diferenciando-as conforme o tamanho ou a disposição:
micrococos, diplococos, estreptococos etc. Após a classificação de Cohn, o zoologista inglês Ray Edwin Lankester
estudou um micróbio colorido, o Bacterium rubescens, que apresentava as quatro formas fixadas naquele sistema
como estágios de seu desenvolvimento (1873-1876). A conexão entre elas podia ser autenticada por matéria corante
específica ao micróbio. Cohn procurou demonstrar que as formas correspondiam a diferentes espécies Bulloch (op.
cit., p.196-200).
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38
Mazumdar (1994, p.52-5). A referência fornecida por essa autora é: “Conspectus familiarum crytogamarum
secundum methodum naturalem dispositarum auctore Ferdinand Cohn”, Hedwigia, v.11, p.17-20, 1872.
39

Definia bactérias como células destituídas de clorofila, com algumas formas determináveis, que se reproduziam
exclusivamente por divisão celular e viviam isoladas ou em famílias de células. Segundo Cohn, apesar de serem
reconhecidas pela ausência de cor, as bactérias tinham semelhanças com as cianofíceas, classe de algas
unicelulares ou filamentosas de estrutura simples com pigmentos verde-azulados. Tanto nestas “algas azuis” como
nas bactérias, a reprodução se dava por cisão binária. A célula bacteriana parecia sempre homogênea, sem
diferenciação interna, particularidade notável também nas algas azuis, em que não se conseguia discernir os
cloroplastos, já reconhecidos como sede dos pigmentos fotossintéticos das plantas vasculares e das demais algas.
Cohn propôs, então, reunir num compartimento do reino vegetal que denominou Schizophytae os dois grupos
microbianos constituídos pelas formas mais simples dos seres vivos.

40
“Untersuchung über Bacterien”, Beiträge zur Biologie der Pflanzen, v.1, p.127-222, 1875; v.2, 1877, p.249-76. De
Ferdinand Julius Cohn, ver também Bacteria, the smallest of living organisms. Baltimore, Johns Hopkins Press,
1939. Traduzido de Ueber die Bacterien, die kleinsten lebenden Wesen (1872) por Charles S. Dolley (1881).
Bibliografia de Cohn (p.40-4). Tradução para o inglês publicada também em Bulletin of the history of medicine, v.VII,
n.1, Jan. 1939.
41
Tribus I: Sphaerobacteria – Genus I: Micrococcus. Tribus II: Microbacteria – Genus 2: Bacterium. Tribus III:
Desmobacteria – Genus 3: Bacillus; Genus 4: Vibrio. Tribus IV: Spirobacteria – Genus 5: Spirillum; Genus 6:
Spirochaete. Entre as bactérias redondas (Sphaerobacteria) diferenciou espécies cromógenas (colorem o meio onde
se encontram), zimogênicas (produzem fermentação química) e patogênicas.
42

Segundo os manuais de bacteriologia do fim do século, bacilos eram bactérias em forma de bastonete, retilíneos ou
encurvados, com dimensões que variavam de 30u a 0,4u de comprimento (1u = 1 milésimo de milímetro). Cocos
eram corpos esféricos ou arredondados, com diâmetro que variava de cerca de 0,3u ao de uma célula de levedo
(aproximadamente 3u). Dividindo-se em uma ou mais direções, e nem sempre num único plano, produziam arranjos
característicos: chamavam-se diplococos os esféricos, unidos dois a dois; tétrade, o agrupamente de quatro; sarcina,
de oito. Em rosário ou numa longa série, tomavam o nome de estreptococos. Estafilococos eram cachos parecidos
com os de uva. Zoogléia, o amontoado amorfo de bactérias. Os bacilos também podiam aparecer alinhados pelas
extremidades (artrobactérias). Se os cilindros dos filamentos eram retos, chamavam-se Leptotrix. Os sinuosos:
Streptotrix. O gênero Crenothrix designava as formas filamentosas e arredondadas cercadas por bainha gelatinosa; e
Cladothrix, a reunião de segmentos, não em linha reta, mas lateralmente, formando falsas ramificações. Quando os
filamentos agrupavam-se em forma de couve-flor, pertenciam aos Beggiatoa. Finalmente, os micróbios reunidos em
longos fios flexíveis eram chamados espiroquetas (Galvão, 1901, p.173; Bulloch, op. cit., p.193-5).
43

Trecho citado por Mazumdar (1994, p.66) de Robert Koch, Investigations into the Etiology of Traumatic Infective
Disease, London, New Sydenham Society, 1880, p.65. Tradução para o inglês, por W. Watson Cheyne, de
Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfektionskrankheiten, Leipzig, Vogel, 1878.

44
O dicionário de Cuvier (1867, p.138, 203) traz um verbete sobre o Coccotrichum, que dá como sinônimo de
Collarium, gênero de cogumelos da ordem dos hifomicetos (Sépédoniées) estabelecida por Link para vegetais
microscópicos com filamentos próximos, ramosos e espórulos reunidos em pequenos aglomerados sobre os
filamentos. Link descreveu duas espécies, o C. nigrispermum, que crescia sobre a cola seca, e o C. fructigerum,
sobre as maçãs apodrecidas.
45

Neumann era docente da Universidade de Heidelberg e agregado à Seemannskrankenhause (Casa de Saúde de
Marinheiros) e ao Institut für Schiffs und Tropenkrankheiten (Instituto de Doenças Navais e Tropicais), em Hamburgo.
No verão de 1904, faria uma viagem ao Brasil, com M. Otto, para estudar a febre amarela, publicando em seguida
Studien über das Gelbe Fieber in Brasilien (Leipzig, 1906).

46

O autor relaciona não poucos microbiologistas que usaram indevidamente Coccothrix tuberculosis Lutz ou
Coccothrix leprae Lutz: Unna (1887, p.11); Toni & Trevisan (1889, p.943-4); Vuillemin (1913, p.527); Buchanan (1925,
p.275); Bergey et al. (1934, p.536); Hauduroy et al. (1937, p.291; 1953, p.327 e 335); Reed (1939, p.810; 1948, p.877);
Krassilnikov (1941, p.107 e 109; 1949, p.179-80); Hanks (1948, p.882). De acordo com o International Code of
Nomenclature of Bacteria, a espécie Mycobacterium leprae Lehmann & Neumann tem como sinônimos: Bacillus
leprae Hansen 1874; Coccothrix leprae Lutz 1886; Discomyces leprae Neveu-Lemaire 1921; Mycobacterium leprae
hominis Lowe 1937; Mycobacterium Leprosy bacillus Hansen 1880; Sclerothrix leprae Vuillemin 1921
(www.dsmz.de/bactnom/bactname.htm, 2000).

47

Trecho da carta enviada de Altersdorf em 29.jun.1906 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).

48

Trechos da carta de Unna a Lutz, de 3.jan.1887 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).

49

Em Monatshefte für Praktsche Dermatologie (1887, n.13, p.596-7) foi publicado artigo traduzido do português para
o alemão por Adolpho Lutz da autoria de Azevedo Lima (diretor do hospital) e Guedes de Mello, “Über das
Vorkommen der einzelnen Lepraformen, sowie der Erscheinungen an Augen, Nase un Ohren”, contendo observações
clínicas sobre a lepra, especialmente sobre as lesões no nariz, nos olhos e nas orelhas. Em outra edição do periódico
(n.6, p.237), saiu outro trabalho de Azevedo Lima, “Mittheilungen über das Lepra-Hospital in Rio de Janeiro”; pode ter
sido traduzido por Lutz também. Ambos os trabalhos foram resenhados em Baumgarten (1888, p.231).

voltar ao sumário

TRABALHOS SOBRE DERMATOLOGIA E MICOLOGIA

141

50
O rinoscleroma foi descrito por Hebra em 1870 em Wiener Med. Wshschr (v.21, n.1). A descrição do líquen
escrofuloso (1874) encontra-se em Maladies de la peau (p.456), obra de Hebra traduzida por Doyon. Estas
referências encontram-se em Tilles (1989, p.125-7) que apresenta relação muito interessante das “principais doenças
cutâneas descritas entre 1780 e 1880”.
51

Ver a esse respeito Crissey, Parish & Holubar (2002) e Direction de la Communication de l’AP-HP, site internet
institutionnel de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris: www.ap-hp.fr (acesso em 22.fev.2004).

52

Já existiam sociedades similares nos Estados Unidos, Alemanha, Itália e Inglaterra (Londres). As reuniões
mensais da sociedade francesa foram realizadas no museu do hospital Saint-Louis de 1890 a 1897. Segundo Tilles
(2002), as inclinações de seus fundadores combinavam a tradição da Escola francesa (Ricord, Hardy), a abertura às
idéias novas (Besnier) e o lugar preponderante da sífilis na especialidade (Fournier).

53

Estivera na Alemanha e na Áustria, conhecia bem o idioma e manteria estreitas relações com Hebra, Neisser,
Auspitz e Kaposi. Interno dos hospitais de Lyon em 1848, médico, em seguida, do Hospice de l’Antiquaille, Doyon
tivera como mestres Rollet e Diday, conhecidos dermatologistas e sifilógrafos; com este último, publicara diversos
trabalhos sobre herpes genitais, terapêutica das dermatoses e ensino da dermatologia e venereologia. Em 1858,
mudou-se para Uriage e participou da criação dessa estação termal, da qual se tornou o médico inspetor, até sua
morte, naquela cidade, em 21.set.1907. Oficial da Legião de Honra e membro associado da Academia de Medicina,
Doyon traduziu as Leçons sur les maladies de la peau, de M. Kaposi, em colaboração com E. Besnier; a edição de
1881 era acrescida de numerosas notas que detalhavam pontos de divergência entre as escolas francesa e vienense.

54

O privilégio que ele conferia à sífilis motivou a proposição de que fosse desdobrada a cadeira, migrando a de
sifilografia para o hospital do Midi. Em assembléia dos professores, em 19.maio.1881, foi rejeitada a proposta.
Gaucher sucedeu Fournier em 1902, depois Jeanselme ocupou a cadeira a partir de 1918 e passou o bastão a
Gougerot em 1928. Somente em 1953 seria criada na Faculdade de Medicina de Paris uma cadeira destinada à
clínica dermatológica.

55

Ver no Livro 1 desta coleção a carta publicada em abril de 1882 no Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte
(v.XII, n.7, p.210-4).

56

A Policlínica destinava-se “ao tratamento gratuito dos doentes pobres ... bem como ao ensinamento das
especialidades médicas e cirúrgicas, e, mais ainda, a todos os trabalhos de investigação relativamente … medicina
experimental”. Foi inaugurada em 28.jun.1882 no modesto sobrado do Arquivo Público, à rua dos Ourives no 1, tendo
como vizinha, no andar superior, a Academia Imperial de Medicina. Durante a remodelação urbana do Rio de Janeiro
seria transferida para a Avenida Central. A primeira defesa da criação de Policlínicas no Brasil, desde o início
associada a um projeto de modernização do ensino médico, foi feita por Pacífico Pereira, professor da Faculdade de
Medicina da Bahia. Em 1877, publicou vários artigos na Gazeta Médica da Bahia sobre a utilidade da instituição
vienense. Na capital do Império, o projeto foi encampado pelo Dr. Moncorvo de Figueiredo, em seu livro Do exercício
e ensino médico no Brasil, e por um grupo de clínicos, entre os quais Ramiz Galvão, Hilário de Gouveia e Nuno de
Andrade. Assinaram também a ata de criação da Policlínica, em 10.dez.1881, alguns sólidos padrinhos
arregimentados na praça do Rio de Janeiro, entre eles o Visconde de Figueiredo (Benchimol, 1990).

57

Carrara, op. cit., p.83-4. Formado na Bahia, Chaves publicou em 1887 tese de doutoramento sobre “Mercúrio e
seus compostos”, indicando-os para tratamento da sífilis. O trabalho teve resumos publicados no Medical and Surgical
Reporter, de Filadéfia, e nos Annales de Dermatologie e de Syphiligraphie. Por causa disso, foi indicado para membro
estrangeiro da Sociedade Francesa de Dermatologia e de Sifilografia. Quando viajou para Paris, já estava radicado em
Pelotas (Carneiro, 2002, p.44).
58

Sua intensa atividade iria levá-lo à primeira Secretaria, em 1889, à Presidência, em 1897 e à posição de Presidente
Perpétuo. Coube-lhe ainda instituir o Museu da Academia Nacional de Medicina (Azulay, 1974, p.221).

59
“Je désire faire une remarque à propos de la propagation de la trichophytie: elle debute souvent par les chiens et il
arrive très fréquemment qu’elle attient un enfant qui joue avec un chien, puis qu’elle se propage de cet enfant à
d’autres enfants de la même famille. Aussi est-il indispensable, dans les familles, où on rencontre un enfant
trichophytique, d’examinar les chiens qui vivent dans la maison, car s’ils sont trichophytiques, ils peuvent encore
transmettre la maladie à des enfants restés indemnes ou, par des reinoculations successives, prolonger la durée de
la maladie chez ceux qui etaient dejà atteints.”
60
“J’ai observé la lèpre à Rio de Janeiro e à Saint-Paul au Brésil, et j’ai pu constater qu’elle n’etait pas une maladie
des villes. La misère n’en est pas non plus la cause sine qua non, et des gens qui vivent bien peuvent parfaitemente
en être atteints.”
61

“Quand on voit se résoudre un tubercule lépreux, il faut toujours craindre qu’un autre ne survienne. Il semble se
faire de veritables embolies lépreuses. Aussi la médication interne est-elle préférable au traitement externe, pour
empêcher des faits de cet ordre.”

62

Seu discurso está transcrito adiante, neste mesmo volume. Discursaram também Ricord e Hardy, presidentes do
Congresso; Henri Feular, seu secretário; Kaposi, delegado de Viena; Malcolm-Morris, de Londres; Mansouroff, de
Moscou; De Amicis, de Nápoles; Unna, de Hamburgo; Wetraszewski, de Varsóvia; Olavide, de Madri; ZambacoPacha, de Constantinopla, e Kalindero, de Bucareste.
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BR. MN. Fundo Adolpho Lutz (caixa 21, pasta 254, maço 3).

64

Os demais correspondentes eram os drs. H. G. Brooke, em Manchester; Dubois-Havenith, em Bruxelas; E. von
Düring, em Constantinopla; Henri Fournier, em Paris; Funk, em Varsóvia; Emil Kroug, em Hungerburg bei Narwa;
E. Pontoppidan, em Copenhague, S. Róna, em Budapeste e P. Tommasoli, em Modena.
65

Esses artigos foram objeto de curto comentário de Unna em resenha na qual dava mais destaque a artigos sobre a
influência da tuberculina sobre a lepra publicados no Journal of the Leprosy Investigations Comittee. Sobre Lutz, Unna
limita-se a dizer que “discorre sobre algumas interessantes complicações da lepra, entre as quais se destaca
especialmente aquela com a sífilis. No paciente em questão, pôde-se diagnosticar facilmente as erupções leprosas e
sifilíticas. Informa-se também sobre um caso de cancróide na bochecha sobre uma base leprosa” (Baumgarten, 1893,
p.271).

66
Zilberberg (1938), principal fonte utilizada aqui, era assistente da 3ª Clínica dermo-sifiligráfica do Hospital Santo
Amaro, em Recife. O autor refere-se à tese sobre a doença apresentada por Flaviano Silva, à Faculdade de Medicina
da Bahia, com descrição de seis casos. Sobre as nodosidades de Lutz-Jeanselme ver também Portugal (1944).
67

Zilberberg (1938) afirma que numerosas pesquisas vinham sendo feitas no Brasil com o objetivo de revelar o
parasita responsável pela síndrome. Ele próprio tentara semear material proveniente de um nódulo, sem sucesso.
Acreditava numa origem micótica das nodosidades, mas somente numa percentagem mínima; a sífilis e a bouba
concorreriam em maior proporção para a etiologia do mal Pinoy; Le Dantec e outros autores contestaram a existência
do cogumelo patógeno. Le Dantec admitia a etiologia sifilítica mas em combinação com outras afecções: micoses,
bouba, filarioses etc.

68
Esses temas serão examinados, com detalhes, nos livros desta coleção dedicados aos trabalhos de Lutz nos
campos da entomologia e helmintologia (Volume II, Livros 2 e 3) e como diretor do Instituto Bacteriológico do Estado
de São Paulo (Volume IV, Livro 1).
69
Walter Seng nasceu em 23.maio.1873 em Viena, Áustria, e faleceu em 28.jun.1931 em São Paulo, SP. Casou-se
nesta cidade com Mercedes Lisboa, em 26.out.1901. É considerado um dos iniciadores da neurocirurgia em São
Paulo. Foi primeiro diretor clínico do Sanatório Santa Catarina, o mais antigo hospital particular da cidade. Há uma rua
em sua homenagem no bairro da Bela Vista (Bexiga), próxima ao Hospital Santa Catarina.
70

Regeu as cadeiras de Zootécnica Geral e Especial e de Veterinária e Higiene dos Animais Domésticos do curso de
engenheiros agrônomos. Extinto esse curso, Hottinger passou a reger a cadeira de Bioquímica, Físico-Química e
Eletroquímica do curso de Engenharia Química. “Preocupava-se, particularmente, com o estudo de processos gerais
para combater moléstias próprias do nosso meio. Entre as suas descobertas, a mais conhecida entre nós é a do
aproveitamento da ação oligodinâmica dos metais, tendo conseguido com prata coloidal uma perfeita esterilização da
água. Essa descoberta ficou conhecida como o processo Salus para esterilização” (página da Escola Politécnica da
USP: www.poli.usp.br/Organizacao/Historia/Historico/1893-1900.asp , acesso em 27.fev.2004).

71

Lutz (1908, p.24) menciona casos observados por Splendore, de que falaremos adiante, um descrito por Breda,
que só conhecia por referência na literatura e, ainda, um caso apresentado pelo Dr. Baldomero Sommer ao Segundo
Congresso Médico Latino-Americano (Buenos Aires, 1904), com o diagnóstico provável de boubas, ”palavra que
designa a framboésia trópica ou yaw ... sendo entre nós usada equivocadamente como sinônimo de sífilis”.

72
Segundo Fialho (1946, p.12), Buschke (1927) atribuiu a criação do termo a Nägeli, e Floriano de Almeida (1939) a
Frank.
73
“O primeiro caso humano de esporotricose fora descrito em 1898, nos Estados Unidos, por Schenck, e os que se
lhe seguiram, dois anos depois, levaram L. Hetkoen e C. F. Perkins a estabelecer a espécie que é hoje conhecida sob
o nome de Sporotrichum schenckii” (Fonseca Filho, 1974, p.80).
74

Busse, O. “Über parasitäre Zeleinschlüsse”, Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, 1894, p.16; e, do
mesmo autor, “Über Saccharomycosis homins”, Virchows Archiv. F. Path Ant., 1896, p.146. Buschke, por sua vez,
publicou “Über Saccharomycosis”, Virchow Arch., v.41, 1896; e Die Blastomikose. Biblioteca Médica, Stuttgart, 1902.
Referências dadas por Fialho (1946, p.17-8, 235).

75

No laboratório de Wernike, Posadas adestrou-se em anatomía patológica e em microbiología. Posadas e Wernike
foram os primeiros a relatar um caso de rhinosporidiosis, cujo agente etiológico é ainda hoje enigmático.

76
Eliseo Canton propôs que o microrganismo fosse chamado Posadasia esferiforme, mas a denominação não
vingou por causa dos trabalhos realizados contemporaneamente pelos norte-americanos (Fialho, 1946, p.13).
77

Fialho (1946, p.15-6). Em estudo retrospectivo, citado por esse autor, Rixford (1931) diz que, àquela época, em
São Francisco, só dois médicos estavam aparelhados para realizar investigações bacteriológicas: Mouser e Douglas
Montgomery. Ambos examinaram materiais de seu caso. As culturas de Mouser permaneceram estéreis e nos tubos
de Montgomery desenvolveu-se um cogumelo que este descartou como contaminante, não obstante fosse o
Coccidioides. Supondo que o agente da misteriosa doença fosse um protozoário, Rixford e um outro médico
californiano, dr. Thorne, enviaram materiais extraídos de seus pacientes a um conhecido protozoologista de
Washington, o dr. Charles W. Stiles, que sugeriu a Rixford e a Gilchrist que dessem a seu suposto protozoário o nome
de Coccidioides immitis; Stiles qualificou o de Thorne como piogenes (Fialho, 1946, p.13; Fonseca Filho, 1974, p.80).
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Oidium coccidioides, segundo Fialho (1946, p.15).

79

Fialho (1946, p.15). Segundo Jacobson (1932), até 1932, cerca de 200 casos haviam sido diagnosticados e
estudados. Publicaram-se depois outros artigos sobre o assunto, tais como os de A. M. Stober, “Systematic
blastomicosis. A report of its pathological, bacteriological and clinical features”, Arch. Int. Med., v.13, p.509-56, 1914; S.
Snow Miller, “The reticulum of the lung. V. – Its similarity in blastomicosys to that in tuberculosis”, American Journal of
Pathology, v.3, p.316-20, 1927; e Medlar, “A cutaneous infection caused by a new fungus Phyalophora verrucosa, with
a study of the fungus”, J. Med. Res., v.32, p.507-21, 1915 (referências fornecidas por Fialho, 1946, p.242, 239). Em
1940, Conant e Howel demonstram o “estreito paralelismo” entre o agente da doença de Gilchrist e o da doença de
Lutz e denominam Blastomyces brasiliensis o agente da blastomicose sul-americana (Langeron & Vanbreuseghem,
1952).
80

Fialho (1946, p.41) considera confuso esse trabalho, com estampas de má qualidade, obtendo Splendore culturas
contaminadas, pelo menos as que apresentavam aspecto de oidios. Sua opinião contrasta com a de Lacaz (1960,
p.242), que considera todos os trabalhos de Splendore “muito bem documentados”.

81

Foi tamanho o seu interesse, recorda Fonseca Filho (1974, p.91), “que chegou ele, a dar em 1914, para um
pequeno grupo de alunos do qual tivemos o privilégio de fazer parte, um curso só a ela dedicado, o qual se realizou na
19ª enfermaria do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde funcionava a cátedra de
Dermatologia da Faculdade de Medicina”.

82

Não vira a gemulação observada por Vianna no pus, a constituir cadeias de 4 a 5 indivíduos (Fialho, p.44). Segundo
esse autor, era Gaspar Vianna quem tinha razão.

83

Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Ficker teve de regressar à Europa. A crise do Instituto Bacteriológico
culminou com seu fechamento pelo decreto no 3.876, de 11.jul.1925 (Lemos, 1954; Stepan, 1976, p.142-3). Voltaremos
ao assunto no Volume IV, Livro 1, da Obra Completa de Adolpho Lutz.

84

Almeida diplomou-se em 1924 na Faculdade de Medicina e Cirurgia que fora criada na cidade de São Paulo em
dezembro de 1912. Orientado por Ernesto de Souza Campos, o catedrático de microbiologia e imunologia, estagiou
com Fonseca Filho, no Instituto Oswaldo Cruz, de onde levou as primeiras culturas de fungos com as quais deu início
ao ensino da micologia médica na Faculdade paulista. Começou, então, a estudar com Souza Campos o agente
etiológico da doença de Lutz (Lacaz, 1983, p.266; sobre a Faculdade, ver Casa de Oswaldo Cruz,
www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br

85

Fonseca Filho (1974, p.83-8). Segundo Lacaz (1983, p.265), fora descrita pela primeira vez pelo médico alemão
Max Rudolph, com o nome de Figueira.

86

52 eram do Distrito Federal, 13 de Minas, oito de São Paulo, dois da Bahia, um do Rio Grande do Sul e um do
Espírito Santo. Os médicos da cidade e do Estado do Rio de Janeiro seriam maioria na Sociedade até a década de
1970 (Carneiro, 2002, p.55-6).

87

O relatório dessa viagem será reimpresso em outro livro da Obra Completa de Adolpho Lutz.

88

Hugo de Sousa Lopes, p.14, fita 1, lado B, 1a entrevista. Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de
Oswaldo Cruz/Fiocruz.
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