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“La fièvre paludeénne tueuse d’hommes”. Desenho de A. Ehrmann. Revista francesa do início do século XX, não
identificada. Foto do arquivo iconográfico da Casa de Oswaldo Cruz.

“La fièvre paludeénne tueuse d’hommes”. Drawing by A. Ehrmann, from a Science Magazine of the early XX century.
Reproduction of arquivo iconográfico Casa de Oswaldo Cruz.
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Adolpho Lutz permaneceu longe da família por dezessete anos: tinha

dois quando os pais – Gustav e Mathilde Oberteuffer Lutz – viaja-

ram para a Suíça, em 1857, sete anos após a emigração para o Brasil. Em

1864, voltaram ao Rio de Janeiro, deixando, porém, os três meninos maio-

res em Basiléia, para continuarem seus estudos. Adolpho, o segundo dos

dez filhos do casal, nascido na capital brasileira em 18 de dezembro de

1855, só reencontraria os pais em 1881, ao regressar a ela com o título de

doutor e uma sólida formação em medicina e biologia adquirida em uni-

versidades germânicas. Nesse intervalo, a cidade que acolhera aqueles

imigrantes suíços sofreu notáveis transformações.

Quando os pais de Adolpho Lutz desembarcaram pela primeira vez no

Rio de Janeiro, na passagem de 1849 para 1850, já estavam domadas as

forças que, nas décadas anteriores, haviam resistido à política

centralizadora do Império e à crescente hegemonia econômica do Sudeste

do Brasil.

Aquele porto medularmente cindido em senhores e escravos prospera-

va articulando a lavoura escravista do café, em expansão no vale do rio

Paraíba, com o mercado mundial. Suas ruas eram ocupadas por uma mul-

tidão de ‘escravos de ganho’ que alugavam cotidianamente o uso de sua

capacidade de trabalho nos mais diferentes misteres. Uma pequena fração

Insetos, humanos e
doenças: Adolpho Lutz

e a medicina tropical
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do dinheiro que obtinham era usada no pagamento, pelos próprios escra-

vos, de meios necessários à sua manutenção: alimentos, bebida, às vezes

até um quarto de cortiço. O grosso da renda destinava-se aos proprietários:

incorporava-se ao cabedal dos mais ricos, ou garantia a sobrevivência dos

mais pobres, às vezes quase tão pobres quanto o escravo posto ao ganho.

A escravaria doméstica executava os múltiplos serviços daquela economia

natural que as moradias senhoriais agasalhavam, inclusive o abasteci-

mento de água e a retirada de esgotos, que logo se tornariam rentáveis

serviços ‘públicos’, a cargo de empresas privadas.

Largo da Carioca, 1844. Aquarela sobre papel de Eduard Hildebrand, intitulada “Brunnen in Rio de Janeiro”
(Fontes no Rio de Janeiro), onde se vê o Chafariz da Carioca, o edifício do Hospital da Ordem Terceira da
Penitência, a Igreja e o Convento de Santo Antônio. Coleção Staatliche Museen zu Berlin, Alemanha (Belluzo,
1994, v.3, p.106, fig. 481).

Nas décadas subseqüentes, a segunda revolução industrial – a dos ar-

tefatos de ferro e aço, dos bens de capital, das ferrovias e navios a vapor –

consagraria o poderio mundial da Inglaterra, não obstante outros países,

revolucionados também pela grande indústria, despontassem como sérios

concorrentes. As exportações de capital, sob a forma de empréstimos públi-

cos e investimentos diretos, impulsionariam a modernização de economias

periféricas como a brasileira, aparelhando-as para responderem aos novos

fluxos de matérias-primas e produtos industrializados.
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No tempo decorrido entre a imigração de Gustav e Mathilde Lutz e a

torna-viagem do jovem médico Adolpho, em 1881, outros processos ajuda-

ram a modificar a fisionomia da capital brasileira: a abolição do tráfico

negreiro em 1850, a guerra contra o Paraguai (1864-1870), a expansão

demográfica e a ampliação gradativa do trabalho livre. Na década de 1870,

o império de Pedro II e dos barões do café parecia viver seu apogeu de

grandeza e estabilidade, e o Brasil, seu destino de país essencialmente

agrícola. O Rio de Janeiro era seu mais próspero empório comercial e fi-

nanceiro. No mesmo ritmo em que as fazendas do vale do Paraíba absor-

viam o contingente final de escravos do país, pelo tráfico interprovincial,

abriam-se nessa cidade grandes bolsões para o trabalho assalariado. As

novas relações de trabalho viabilizaram um salto de qualidade na circula-

ção de mercadorias, base da economia urbana. Não obstante a formação

de manufaturas importantes, o setor produtivo continuava a ser um apên-

dice da importação e da exportação.

Morro da Gamboa em 1866, atual Morro da Providência, Rio de Janeiro. Fotografado por Augusto Malta
(Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro).

Substituindo o transporte pelos rios e em lombo de mulas, os trilhos das

estradas de ferro D. Pedro II e Leopoldina começaram a articular mais

profundamente o Rio de Janeiro a suas retaguardas rurais. O transporte

marítimo, revolucionado também pela energia a vapor, expandiu-se em

combinação com um complexo de empresas comerciais e financeiras cons-
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tituídas principalmente pelo capital britânico. O próprio porto recebeu seus

primeiros melhoramentos: armazéns de ferro e guindastes a vapor no cais

da Alfândega, onde o braço escravo foi suprimido da movimentação de

cargas.

Na década de 1860, empresas estrangeiras e, em alguns casos, nacio-

nais começaram a instalar serviços públicos – iluminação a gás, redes do-

miciliares de água e esgotos, limpeza, transportes urbanos etc. – contribu-

indo, assim, para a dissolução do sistema escravista de circulação desses

elementos e da economia doméstica em que se fundava a auto-suficiência

das moradas senhoriais. As companhias de bondes comandaram o espraia-

mento da malha urbana para além do antigo perímetro da Cidade Velha e

seu desdobramento recente, a Cidade Nova.

Baía da Guanabara vista da Praia de Russel, 1850. Óleo sobre tela de C. J. Martin, intitulado “Vista da Baía da
Guanabara. Tomada da Praia de Russel”, em 1850. Coleção Sérgio Fadel, Rio de Janeiro, Brasil (Belluzo,
1994, v.3, p.154, fig. 525).

Apesar da formação de novos bairros, iam se condensando na área cen-

tral realidades críticas, oriundas da crescente incompatibilidade entre a

antiga estrutura material e as novas relações econômicas capitalistas que

nela se enraizavam. As ruas estreitas e sinuosas eram congestionadas pelos

novos fluxos de homens e mercadorias, inclusive artefatos de ferro de

grande porte, entre o terminal ferroviário, a orla do porto e o dédalo mer-
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cantil da cidade. No populoso centro coexistiam escritórios e bancos, lojas,

oficinas, trapiches, prédios públicos, moradias particulares em sobrados e

casas térreas, armazéns freqüentemente associados a cortiços e estalagens,

velhos casarões aristocráticos subdivididos em cômodos exíguos e sujos para

famílias inteiras de trabalhadores. Uma multidão heterogênea, flutuante,

morava e labutava na área central do Rio de Janeiro. Havia total conti-

güidade entre o mercado onde essa força de trabalho, agora livre, se pu-

nha à venda, e o mercado onde as diárias e os ganhos incertos se conver-

tiam nos elementos indispensáveis à sua sobrevivência.

Aí, todos os anos, irrompiam epidemias mais ou menos mortíferas, vari-

ando os índices de morbidade e mortalidade conforme a sinergia, a um só

tempo biológica e social, dos viventes que se concatenavam no curso de

cada doença. As epidemias de varíola aconteciam, em geral, no inverno. O

cólera atingiu o Rio de Janeiro em 1855-1856, na cauda da terceira gran-

de pandemia do século XIX. A tuberculose, as disenterias, a malária e

febres chamadas por dezenas de nomes crepitavam como flagelos crônicos

na capital e nas províncias.

O problema sanitário mais grave era, sem dúvida, a febre amarela, que

‘aportou’ na capital do Império no verão de 1849-1850, justo quando Gustav

e Mathilde Lutz puseram os pés na terra onde pareciam despontar os pri-

meiros sinais daquela civilização que florescera nas zonas temperadas do

Velho Mundo.1

A febre amarela e o início da carreira de Adolpho Lutz

Segundo Bertha Lutz,2  seus avós chegaram ao Rio de Janeiro em ja-

neiro de 1850. Teria sido, então, no auge da gravíssima epidemia que

varreu, pela primeira vez, a capital brasileira. Adolpho Lutz (1930, p.2)

escreveu, porém, que seus pais a conheceram ainda livre da doença, o que

significa que desembarcaram pouco tempo antes de 28 de dezembro de

1849, data em que um médico natural de Lubeck, Robert Christian Berthold

Avé-Lallement (1812-1884), diagnosticou os primeiros casos no Hospital

da Santa Casa da Misericórdia (Franco, 1969, p.35; Chalhoub, 1996, p.61;

Santos Filho, 1991, p.195).

Testemunhas da epidemia relacionaram sua eclosão à chegada de um

navio negreiro procedente de Nova Orleans, tendo feito escalas em Hava-

na e Salvador antes de atracar no Rio de Janeiro, a 3 de dezembro de
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1849. Os tripulantes dispersaram-se, irrompendo a yellow jack numa

das hospedarias em que se alojaram, na rua da Misericórdia. Em fevereiro

de 1850, quando a Academia Imperial de Medicina finalmente reconhe-

ceu que a febre amarela se apossara da cidade, já se havia disseminado

pelas praias dos Mineiros e do Peixe, Prainha, Saúde e além. Segundo

estimativas do dr. José Pereira Rego (1872, p.159), atingiu 90.658 dos 266

mil habitantes do Rio de Janeiro, causando 4.160 mortes, de acordo com os

dados oficiais, ou até 15 mil vítimas, segundo a contabilidade oficiosa

(Chalhoub, 1999, p.61).

“Ano de mangas, ano de febre amarela”, diziam os cariocas, expressan-

do em linguagem coloquial a relação que os médicos estabeleciam entre o

calor, a umidade e as epidemias. Excetuando-se o intervalo de 1862 a

1869, elas ‘davam’ com a regularidade de outros frutos sazonais, sempre

na ‘estação calmosa’, aquela longa temporada de calor e chuvas que come-

çava lá por novembro e terminava em março ou abril. As analogias com o

mundo vegetal não terminavam aí: supunha-se que, como outras plantas,

a febre amarela se ambientava à perfeição nas baixadas litorâneas, espe-

cialmente nas cidades portuárias, onde as matérias em putrefação, de ori-

gem vegetal e animal, constituíam humo ideal para ela.

Referindo-se aos pais e à primeira epidemia ocorrida no Rio de Janeiro,

escreveria Adolpho Lutz (1930):

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

Ao desembarcar no Rio de Janeiro com o diploma de doutor, aos 26

anos de idade, Adolpho Lutz instalou-se na casa dos pais, na rua da Prin-

cesa Imperial, 33, bairro do Catete, casa grande o suficiente para abrigar

seus nove irmãos e o “Colégio de Meninas” fundado pela mãe.3  O negócio

do pai ficava na rua do Sabão, 44A. Segundo anúncios publicados no
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Almanak Laemmert (p.497, 512, 549), a Lutz & C. era uma firma de “ne-

gociantes estrangeiros que se dedicava à importação e exportação”, nesta

última atividade associada a J. R. Dietiker. Eram “Consignatários e casas

de Commissões de generos de Importação e Exportação” e “Armazens de

Fazendas seccas de importação, por atacado”. Tirando proveito da moder-

nização em curso na cidade, a Lutz e companhia adquirira (em 4 de abril

de 1872) o controle dos ativos da “Empresa Industrial de poços tubulares

instantâneos”, pertencente a Gustavo Adolpho Wierffbain, “engenheiro

civil, natural d’Allemanha e residente no Império do Brasil”.4

Como vimos no primeiro livro da Obra Completa de Adolpho Lutz, uma

das primeiras providências do jovem foi validar seu diploma na Faculdade

de Medicina do Rio de Janeiro. Em artigo publicado em abril de 1882, em

Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte, descreveu esse trâmite e re-

tratou a medicina no império brasileiro. Explicava que as cidades maiores

ofereciam vantagens, mas a vida era três vezes mais cara do que na

Suíça, e, no caso do Rio de Janeiro, ao inconveniente do calor somava-se o

risco da febre amarela. Assim, esse foi um dos fatores que levaram o jovem

médico a buscar uma cidade do interior para exercer a profissão. Além das

Documento de 21.12.1881 atestando a aprovação de Adolpho Lutz nos exames de suficiência (em Clínica
Médica, Cirurgia e Obstetrícia) para validação de seu título de Doutor em Medicina, feitos na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
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Matrícula da Faculdade de Medicina – Documento de matrícula de Adolpho Lutz na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, em 27.10.1881, para os exames de habilitação necessários ao exercício da profissão no Brasil
(BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).

compensações oferecidas pela “formosura da natureza”, quem se dedica-

va a uma prática bem conceituada aí conseguia fazer fortuna, como na

Europa. A renda variava de acordo com a região, sendo escasso o dinheiro

em algumas, e abundante em outras, como em determinadas áreas cafeeiras

ou em algumas colônias alemãs no sul do país.

Lutz permaneceu oito meses na capital do império, enquanto aguarda-

va o exame de suficiência. No primeiro semestre de 1882, tentou se estabe-

lecer em Petrópolis, mas acabou optando por Limeira, onde havia expressiva

colônia suíça-alemã e para onde acabara de se mudar sua irmã, Helena,

recém-casada com o comerciante alemão Gottfried Wilhelm Luce.
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De junho de 1882 a março de 1885,

residiria naquele importante centro ca-

feeiro, canavieiro e cerealífero da pro-

víncia de São Paulo, então com cerca de

14 mil habitantes.

Atendia moradores de outras povoa-

ções, à margem da Estrada de Ferro

Paulista, e assim logo adquiriu visão

abrangente das doenças que ocorriam

na região. Em fins de 1882, em nota

publicada no mesmo periódico suíço, nar-

rou as primeiras impressões do interior

de São Paulo e relacionou os temas que

poderia analisar em futuros artigos.

Enfatizava as contribuições que pode-

ria dar à geografia médica. A diversi-

dade de tipos étnicos sob seus cuidados

fornecia fecundas “observações a respei-

to da influência do clima e da raça hu-

mana sobre as diversas doenças; em meu

serviço atendo negros, brasileiros, imi-

grantes alemães, portugueses e italia-

nos, que, por conseqüência, proporcio-

Helena Lutz Luce, irmã de Adolpho Lutz, com
o filho Gottfried Wilhem Luce, nascido em
24.8.1884. Residiam em Limeira (SP), mas a
foto foi tirada em Campinas, em 20.6.1886, na
Photographia Rozén, Nickelsen & Ferreira,
à rua Direita n. 48 (Acervo Margareta Luce).

nam material comparativo muito interessante” (Lutz, 1883, p.30).

Em Limeira, Adolpho Lutz realizou importantes investigações tanto no

domínio da clínica como da helmintologia de animais domésticos e do ho-

mem. Datam desse período suas pesquisas sobre vermes, que alargaram o

repertório de patologias estudadas pela escola tropicalista baiana, abrindo

caminho, também, para o conhecimento das doenças de animais no Brasil.

Como vimos no segundo livro desta coleção (Benchimol & Sá, 2004), o

interesse pela lepra levou Adolpho Lutz a viajar para Hamburgo, em mar-

ço de 1885, para trabalhar, por cerca de um ano, na clínica fundada por

Paul Gerson Unna; sob sua orientação, enveredou pelo terreno da bacte-

riologia, ocupando-se da morfologia de germes relacionados a várias doen-

ças dermatológicas.

Ao regressar ao Brasil, em meados de 1886, Lutz retomou a clínica,

agora na capital paulista, e continuou a publicar, na Alemanha, artigos
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relacionados não apenas à dermatologia mas também aos helmintos.5  Foi

então que saiu em O Brazil-Medico, na Gazeta Médica da Bahia (1887-

1889) e, em seguida, em livro (1888) a versão em português do trabalho

sobre a ancilostomíase veiculado originalmente na coleção de lições de clí-

nica médica de Volkman (Leipzig, 1885), trabalho que o tornou mais co-

nhecido entre seus pares. Em Limeira e, depois, na cidade de São Paulo,

Lutz estudou, também, os ciclos evolutivos do Ascaris lumbricoides e do

Rhabdonema strongyloides. Na série de artigos que publicou no prestigioso

Centralblatt für Bakterologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten,

em 1888, a respeito das infestações por nematódeos intestinais no homem

– ancilostomíase, oxiuríase, ascaridíase e tricocefalose – ressaltava o papel

do solo e das fezes na propagação dessas doenças, correlacionava-as com

Sobrado onde residiu Adolpho Lutz em Limeira, São Paulo. Foto tirada por Eduardo Cruz em abril de 1986, às
vésperas da demolição do prédio (Acervo Instituto Adolfo Lutz).
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os hábitos de vida e alimentação das populações imigrantes e chamava a

atenção de seus pares para a freqüência das infestações domiciliárias e

das epidemias familiares.6

Amebas, bacilos e disenterias

As doenças intestinais eram componente preponderante da problemá-

tica sanitária das cidades que sofriam, mais ou menos intensamente, o

boom populacional e a degradação das condições de vida correlatos ao de-

senvolvimento do capitalismo. Lutz começou a estudá-las quando clinicava

em Limeira, e em 1891 publicaria trabalho fundamental a esse respeito

naquele mesmo periódico alemão (1891, p.241-8).

A etiologia das disenterias era, então, muito nebulosa. Amebas já haviam

sido localizadas em cadáveres de pessoas que sucumbiam a síndromes in-

testinais diversas, mas não se havia conseguido demonstrar uma relação

de causa e efeito com aqueles animais protozoários.

Várias formas que assumem as células do fígado ao
degenerarem e, para comparação, representa-se, na
imagem inferior, uma ameba (Harris, 1898, fig. 5)

À época em que Lutz começou a

investigar a questão, as noções que

se tinha sobre a disenteria eram

muito confusas, e estavam sujeitas

a grandes controvérsias. Os médi-

cos que buscavam as causas do mal

encontravam nas dejeções e nos ór-

gãos dos doentes variados microrga-

nismos, e cada um atribuía ao que

tinha encontrado a condição de

agente etiológico específico.

Dopter (1909, p.1-2) fixa o início

desses estudos em 1859: Vilem

Dusan Lambl (1824-1895), médico

boêmio que se doutorara em Praga

e que trabalhava aí num hospital

pediátrico (Franz-Josefs-Kinder-

Spitale),7  assinalou a presença de amebas nas dejeções e, mais importan-

te, no intestino de uma criança acometida de disenteria.

Segundo Martinez-Palomo (1996), dez anos antes o médico russo G.

Gros havia demonstrado que organismos por ele chamados de Amoeba
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gengivalis parasitavam o homem, em artigo publicado no Boletim da So-

ciedade Imperial de Naturalistas de Moscou sob o título “Fragments

d’helmintologie et fisiologie microscopique”.

De acordo com o biólogo britânico Clifford Dobell (1919), a primeira

observação relativa às amebas como parasitas do intestino humano teria

sido realizada pelo cirurgião Timothy Richards Lewis, em 1870, à época

em que integrava uma comissão formada para investigar o cólera na Ín-

dia, então colônia britânica.

“Hoje, sabemos” – explica Martinez-Palomo – “que existem dois tipos de

amebas intestinais no homem: uma não patogênica, observada por Lewis

(Entamoeba coli), e outra patogênica (Entamoeba histolytica), definida

por Lösch. Tal diferenciação levou várias décadas para se estabelecer”.

Esse autor atribui a descoberta do agente causador da amebíase a um

médico e microscopista de São Petersburgo, Fedor Aleksandrovich Lösch:

em 1873, iniciou o tratamento inicialmente proveitoso de um jovem camponês
chamado J. Markow que padecia de intensa diarréia e enfermidade retal com
sulfato de quinina (e outras drogas) ... Lösch descreveu com perfeição as
amebas encontradas nas fezes do paciente, batizando-as como Amoeba coli (a
maior parte das ulcerações estava no cólon), mas como ... a inoculação de
amebas em cães não deu certo, não ousou afirmar categoricamente que eram
responsáveis pela infecção.8

Seção microscópica de um abscesso do fígado,
mostrando a Entamoeba hystolitica à margem da
cavidade rodeada por células do fígado
necrosadas (Manson-Bahr, 1940, p.548, fig. 62).

O médico russo supôs que apenas agravariam a inflamação intestinal,

por simples irritação mecânica (Dopter, 1909, p.2). Talvez suas dúvidas

proviessem, também, da leitura do trabalho publicado pouco tempo antes

Entamoeba coli, com aumento de 2.500 vezes:
1 – cisto com oito núcleos; 2 – estágio amebóide ativo
com alimentos ingeridos (Manson-Bahr, 1940, p.859,
fig. 190).
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(1869) por Basch, que tinha observado em cortes de intestinos disentéricos

elementos esféricos não caracterizados e filamentos que sugeriam uma

bactéria do grupo Leptothrix. Pouco tempo depois, Rajewsky descreveria

em Centralblatt für die medizinische Wissenschaft (1883, p.273) colônias

de cocos e bactérias nos vasos linfáticos da submucosa.

Nos anos seguintes, Sonsino, Perroncito, Grassi, Calandruccio e

Blanchard corroboraram a ocorrência de amebas nas evacuações

disentéricas, mas seu papel permaneceu problemático uma vez que Grassi

Giovanni Battista Grassi (1854-1925)
(Howard, 1930, prancha 49).

Edoardo Perroncito (1847-1936) em Turim, Itália
(Fundo Emile Brumpt, Instituto Pasteur). O cientista
correspondeu-se intensamente com Lutz a partir de
1883.

as encontrou também em indivíduos

sãos, e Cunningham e Lewis, em

doentes de cólera.

Em 1883, quando estudava essa

doença no Egito, Koch admitiu que

as amebas poderiam desempenhar

papel patogênico específico depois de

encontrá-las não apenas nas

dejeções mas também em cortes de

intestinos disentéricos, em localiza-

ção profunda das paredes intesti-

nais.9  Kartulis, seu discípulo, confir-

mou aquelas observações após exa-

minar grande número de doentes em

Alexandria e na Grécia: encontrou

as amebas nas evacuações, no intes-

tino e em abscessos no fígado

(Dopter, 1909, p.2-3), mas não con-

seguiu dissipar as dúvidas sobre seu

papel patogênico – as inoculações

experimentais em animais de labo-

ratório foram inconclusivas –, nem

demonstrar o parentesco entre a

disenteria ‘tropical’, que estudava, e

os casos descritos na Europa por

médicos que não viam relação com

as amebas.10

Desde então, aumentou significa-

tivamente o número de trabalhos pu-
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blicados a esse respeito, uns confirmando, outros refutando a hipótese de

Koch e Kartulis.

Em Praga, Jaroslav Hlava apresentou, em 1886, os resultados do estu-

do de sessenta casos:11  conseguira reproduzir a doença inoculando mate-

rial disentérico em diferentes animais, mas isolara não apenas amebas

como 19 bactérias diferentes. Chegou a afirmar que somente as primeiras

eram específicas, porém, no ano seguinte, Theodor Albrecht Edwin Klebs

(1887) incriminou um bacilo isolado das paredes intestinais. A conclusão

parecida chegaram Chantemesse e Widal (1888).

 Na clínica de Lösch, em Kiev, Massiutin examinou as evacuações de

cinco pacientes: um com disenteria crônica; dois com “catarro intestinal

crônico”; um, com febre tifóide, e o último com “catarro intestinal agudo”.

Todos tinham amebas. Em artigo publicado em 1889, Massiutin concluiu

que não eram elas as responsáveis pela disenteria. Com a água, penetra-

riam no canal intestinal e lá seu desenvolvimento seria favorecido pelas

ulcerações já existentes, que aqueles protozoários apenas agravariam

(Councilman & Lafleur, 1891, p.400-1; Dopter, p.4).

Em fins daquele ano, Adolpho Lutz passou por Baltimore, nos Estados

Unidos, a caminho do Reino do Havaí, onde ia assumir o cargo de

Government Physician for the Study and Treatment of Leprosy. Naquela

cidade da costa leste norte-americana, populoso entroncamento de vias

que ligavam o norte e o sul do país, acabara de ser inaugurado o Johns

Hopkins Hospital, um dos mais modernos do mundo. Lutz conversou com

o chefe de seus serviços médicos, o patologista William Osler (1849-1919),12

sobre a investigação, ainda inédita, que vinha fazendo a respeito das

amebas.

Johns Hopkins (1795-1873), fundador e patrono do hospital, fora pre-

sidente do Merchands Banks e um dos diretores da Baltimore & Ohio

Railroad. Solteiro, membro da seita quacre, decidira investir parte de sua

imensa fortuna na criação de uma universidade e de um hospital que

servisse à educação e à pesquisa médica, e que se destinasse

prioritariamente aos indigentes da região. Para supervisionar sua cons-

trução, foi contratado John S. Billings (1838-1913), médico das forças ar-

madas, já familiarizado com os ‘hospitais barracas’ adotados durante a

Guerra Civil. O princípio que os inspirava – a prevenção do contágio – era

o mesmo que fundamentava os projetos hospitalares compostos por pavi-

lhões isolados, sujeitos a rigorosas normas de ordenação dos espaços, leitos
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e serviços. A construção daque-

le complexo, formado por 17

pavilhões e quase 600 metros

de corredores conectando-os,

prolongou-se de 1877 até a

inauguração, em 7 de maio de

1889. Já no começo de 1886,

William H. Welch começara a

ministrar os cursos de micro-

biologia e histologia patológi-

ca; no laboratório de patologia,

que chefiava, ingressou no

mesmo ano William Thomas

Councilman (1854-1933).13

Osler, por sua vez, depois que

assumiu a chefia dos serviços

médicos do hospital formou

Johns Hopkins Hospital no início do século XX.
Fonte: mdhsimage.mdhs.org/Library/Images Mellon%20
Images/Z24access/z24-00250.jpg, acesso em 22.6.2005.

uma equipe de médicos assistentes que residiam lá, dedicando-se, em tempo

integral, ao ensino e à pesquisa. Henry A. Laflleur foi um deles, de 1889 a

1891, transferindo-se, em seguida, para a universidade onde se douto-

rara, a McGill, no Canadá.

Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD. Cartão Portal. No verso lê-se: “Instituição de fama mundial, localizada
em Broadway e Monument Street, ocupando mais de quatro quadras da cidade. Começou a funcionar em
1889” (Acervo dos autores).
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Adolpho Lutz começa o trabalho que publicou na Alemanha, em 1891,

mencionando a visita que fizera àquele hospital, de maneira a ressaltar

que, em 1889, lá não se tinha feito ainda nenhum estudo concernente à

amebíase. Porém, já no ano seguinte Osler descreveu um caso de abscesso

hepático com a presença de amebas, sem fazer referência ao brasileiro, o

que motivou este comentário ressentido: “a prioridade das observações do

Novo Mundo cabe ... a mim, devendo Osler avocá-las apenas em relação à

América do Norte”. Alegava Lutz que havia retardado a publicação de

suas investigações “na esperança (infelizmente não realizada) de poder

completá-las com material mais abundante”.

Seu artigo baseava-se em apenas três casos, mas era abrangente e pre-

ciso: não apenas dava uma “visão de conjunto” dos fatos fragmentários

registrados até então em diversos países, como apresentava uma teoria

capaz de conciliar os pontos de vista divergentes a respeito das disenterias.

Num dos primeiros compêndios publicados mais tarde sobre essa síndrome,

então associada a múltiplas etiologias já razoavelmente estabelecidas, o

trabalho de Lutz é qualificado como “muito singular, uma vez que as idéi-

as expostas aí pelo autor são aquelas atualmente tomadas como definiti-

vas a respeito da etiologia disentérica”. Lutz considerava “indubitável” o

papel patogênico das amebas, mas supunha que, ao lado dessa disenteria,

cuja evolução é crônica, com alternativas de cura passageira e exacerbações,
complicando-se com freqüência com abscessos do fígado, há lugar para outra
disenteria, epidêmica, aguda, provocando lesões difteróides do intestino, e
sem nunca ocasionar abscessos do fígado. Em uma palavra, Lutz já tinha
entrevisto nessa época a distinção, admitida  em nossos dias, entre a disenteria
bacilar e a amebiana. (Dopter, 1909, p.4)

O clínico de São Paulo enviou aquelas observações ao CentralBlatt für

Bakteriologie und Parasitenkunde quando se encontrava no Havaí, che-

fiando os serviços médicos do leprosário de Molokai. Demonstrava, efeti-

vamente, que duas entidades mórbidas vinham sendo confundidas, e es-

tabeleceu os critérios para diferenciá-las. Mostrou que alterações patológi-

cas designadas por nomes tão diversos quanto catarro intestinal agudo e

crônico, enterite ulcerosa, abscessos hepáticos e disenteria crônica ou tro-

pical encaixavam-se no quadro mórbido causado pelas amebas. Denomi-

nou-o “enterite com evacuações sanguinolentas”, de modo a diferenciá-lo

da disenteria propriamente dita, que se manifestava como doença infeccio-

sa aguda, capaz de se disseminar por extensas zonas. Tal distinção seria
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Amoeba, pertencente ao Filo
Rhizopoda. (Brusca & Brusca, 2003,
p.121, fig.5.1-C).

comprovada em 1898, quando o bacteriologista

japonês Shiga Kiyoshi (1870-1957) isolou o

agente da disenteria bacilar (Shigella

dysenteriae).

Lutz mostrou que as amebas eram “parasi-

tas genuínos” que viviam dentro e fora do cor-

po humano, mas sujeitos a limites estreitos de

temperatura. Essa era, justamente, uma das

principais dificuldades para estudá-las. Imobi-

lizadas pelo resfriamento, confundiam-se com

outras células, sobretudo nas fezes, tão ricas

em microrganismos. Para poder observar as

amebas demoradamente, Lutz criou um apare-

lho que mantinha a platina do microscópio

aquecida, em temperatura constante (Lutz &

Lutz, 1943), e, assim, conseguiu desvendar

seus mecanismos de adaptação aos hospedeiros humanos, a longa persis-

tência no interior de abscessos hepáticos, e a presença, dentro delas, de

elementos fornecidos pelo organismo hospedador, especialmente hemácias.

Estereoscópio para estudo de protozoários, helmintos e insetos, acoplado a dispositivo para aquecer amebas,
baseado naquele que Lutz desenvolveu na década de 1880 (Acervo Instituto Adolfo Lutz).
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Apesar da importância do periódico alemão que veiculou seu trabalho,

e da envergadura que tinha, muitos autores passaram em silêncio por ele,

como assinala, com surpresa, o já citado Dopter (1909, p.4).

Mais rápido no gatilho, Osler foi, de fato, o primeiro a descrever nos

Estados Unidos amebas, mas num único caso de disenteria crônica. Trata-

va-se de um médico de 29 anos, que contraíra a doença no Panamá, anos

antes, tendo sofrido já vários ataques que culminavam em febre, mal-

estar generalizado e dor na região do fígado. Apesar de observar nume-

rosas amebas no pus de um abscesso desse órgão e nas fezes, Osler con-

cluiu que ainda era cedo para incriminar, com segurança, aqueles

protozoários como os causadores da doença.14

Na verdade, foi Councilman quem primeiro observou as amebas no

paciente de Osler. Com Lafleur, estudou, então, outros catorze casos. No

trabalho que publicaram em 1891 tampouco mencionavam Lutz, não

obstante seu artigo já houvesse sido publicado. Aqueles autores conhe-

ciam bem o alemão, e a omissão se torna ainda mais gritante se conside-

rarmos que tiveram o cuidado de fazer um inventário exaustivo do estado

da arte naquele domínio da investigação médica.

Os patologistas do Johns Hopkins Hospital procuraram isolar e distin-

guir os microrganismos presentes nas evacuações e nos cortes intestinais

dos doentes, e analisaram as lesões que as amebas produziam nos tecidos

que parasitavam. Estabeleceram distinções entre disenterias com base em

seus aspectos clínicos e patogênicos, diferenciando a amebiana das moda-

lidades inflamatórias e difteróides (Dopter, 1909, p.4-5):

Com o nosso atual conhecimento sobre os protozoários, não temos a mesma
capacidade de classificar e reconhecer as distintas espécies de amebas como
no caso dos bacilos. Portanto, é impossível dizer se as amebas encontradas na
eliminação de matéria fecal em determinadas condições são ou não da mesma
espécie.

Denominamos Amœba dysenteriæ o microrganismo primeiramente descrito
por Lösch como Amœba coli, por não parecer este termo muito característico,
já que pode existir bom número de amebas de variadas espécies e que ... não
estão localizadas especificamente no cólon. (Councilman & Lafleur, 1891,
p.405)

Além de sugerir que o hospedeiro humano continha diferentes espécies

de amebas, umas patogênicas, outras não, mostraram aqueles autores que

a amebíase era uma doença caracterizada por “lesões anatômicas bem de-

finidas, e com certa homogeneidade”, afirmando que não havia nenhuma
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semelhança entre as alterações produzidas nos tecidos afetados por bacté-

rias e amebas. Estas chegavam ao intestino grosso através da ingestão de

comidas e bebidas. Não exerciam nenhuma ação no estômago ou no intes-

tino delgado por não encontrarem aí condições favoráveis a seu desenvol-

vimento, uma das quais era a alcalinidade do ambiente. As ulcerações

seriam causadas pela invasão da membrana mucosa. Encontraram amebas

nos vasos linfáticos e sangüíneos, dando a impressão de chegarem ao fíga-

do através desses canais. Também as encontraram, com freqüência, nas

veias do fígado e dos pulmões, “mas não existem evidências de que che-

gam a esses órgãos através da corrente sangüínea ... Outros órgãos não

sofrem metástase, o que deveria acontecer caso as amebas atravessassem

a corrente sangüínea” (ibidem, p.509, 512-4).

Uma célula com amebas retirada da margem de um abscesso do fígado, corada e fixada com diferentes
substâncias (Harris, 1898, fig. 11).

Após a publicação do trabalho de Councilman e Lafleur, que Cox consi-

dera o mais completo entre aqueles produzidos no final do século XIX, as

disenterias tornaram-se tema de considerável relevância nos Estados
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Unidos, e diversos médicos publicaram relatos de casos encontrados nas

zonas em que atuavam. Um destes foi H. Harris,15  professor de patologia

do Jefferson Medical College. Em trabalho de 1898 (p.385-6), citava

Adolpho Lutz, reconhecendo que havia feito “criticas justas às nossas ine-

xatas classificações das afecções intestinais”.

Ponto de vista semelhante ao de Councilman e Lafleur seria defendido

por outros autores. A relação de nomes citados por Dopter (1903, p.4-8) é

enorme,16  e inclui um brasileiro, Francisco Fajardo, que, como veremos,

manteria estreita relação com Adolpho Lutz em outros domínios da

protozoologia. Os trabalhos publicados por esses autores trariam contri-

buições importantes ao conhecimento do ciclo de vida e parasitismo das

amebas, mas a diferenciação entre as patogênicas e as inofensivas demo-

rou alguns anos até consolidar-se.

Ciclo da Entamoeba hystolytica: fig. 16 – trofozoítos nas fezes; fig. 17 – estágio precístico; fig. 18 – cisto
maduro; fig. 19 – desencistando (Storer & Usinger, 1979, p.291, fig. 16 a 19).

Em investigação realizada no Egito, em 1894, Kruse e Pasquale levan-

taram a hipótese de que nos ‘países quentes’ grassaria uma disenteria

causada por espécie patogênica, a Amoeba dysenteriae, diferente de ou-

tras variedades encontradas no intestino de indivíduos saudáveis (Dopter,

1909, p.6-7). À mesma conclusão chegaram os alemães Heinrich Iranaus

Quincke e Ernst Roos (1893).17  O protozoologista Fritz Schaudinn, apesar

de não ter sabido diferenciar as amebas corretamente (Martinez-Palomo,

1996), no trabalho publicado em 1903, estabeleceu o nome da espécie

patogênica válido até hoje: Entamoeba histolytica. Mas só dez anos depois

Walker e Sellards a distinguiriam inequivocamente das amebas de vida

livre, na água, que não causavam disenteria (Entamoeba coli) (Faust et

al., 1975, p.85). Suas experiências foram realizadas em Manila, nas Fili-

pinas, em prisioneiros confinados no presídio de Bilibid. Dos vinte homens

que ingeriram ovos desta última espécie, dezessete foram infectados, mas
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nenhum desenvolveu a doença. Em compensação, dos vinte voluntários

que receberam cápsulas com ovos de Entamoeba histolytica, dezessete fo-

ram infectados já com a primeira dose, e um, três inoculações depois. So-

mente quatro dos dezoito parasitados adoeceram. O experimento mostrou

que o organismo podia ser patogênico em alguns indivíduos, e não produ-

zir sintomas em outros. Mostrou ademais que portadores assintomáticos

podiam transmitir o parasito patogênico a indivíduos saudáveis (Martinez-

Palomo, 1996).

Desde a publicação do trabalho de Adolpho Lutz, outros autores procu-

raram relacionar a disenteria a bactérias, atribuindo papel secundário,

nulo e às vezes até benéfico às amebas. Nessa vertente situam-se os traba-

lhos de Maggiora, que atribuiu a doença ao bacilo piociânico e a um

colibacilo levado a condição anormal de virulência. Laveran também

incriminou colibacilos. Com base em estudo de casos oriundos de Roma,

Tivoli, Siena e até mesmo Alexandria, Celli e Fiocca concluíram, em 1895,

que o responsável pela disenteria era uma variedade daquele microrga-

nismo que denominaram Bacterium coli dysenteriae.  Segundo Bertrand e

Baucher, tratava-se de uma infecção polimicrobiana associada a diversos

germes (vibrião séptico, bacilo piociânico, estafilococos e colibacilo). Em

Saigon, Calmette incriminou o bacilo piociânico (Dopter, 1909, p.5-9).18

A ausência de amebas em casos típicos de disenteria, ou sua presença

em indivíduos saudáveis ou acometidos por outras doenças, fatos assina-

lados por diversos autores, só piorava a confusão reinante naquele domínio

da patologia.

Como dissemos, a unificação daquelas duas vertentes interpretativas

proposta por Lutz em 1891 foi justificada nove anos depois por Shiga

Kiyoshi (1898). Ele fazia parte de uma nova geração de bacteriologistas

recém-incorporados ao Instituto para o Estudo de Doenças Infecciosas,

inaugurado no Japão em 1892 sob a direção de Kitasato Shibasaburo (1852-

1931), brilhante investigador que fora um dos pilares do grupo de Koch,

ao lado de Friedrich A. J. Loefller (1852-1915), Georg T. A. Gaffky e Emil

von Behring (1854-1917). Kitasato transformou aquele instituto – conhe-

cido pelos japoneses como Denken – no principal fermento de transfor-

mação da medicina e da saúde pública em seu país (Yoichiro, 1997).

Refinando as evacuações de vítimas de uma disenteria epidêmica, Shiga

isolou um bacilo semelhante ao coli e ao tífico, que não fermentava os

açúcares; ferramentas diagnósticas recém-desenvolvidas pela bacteriologia
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Shiga Kiyoshi (1870-1957), descobridor
do bacilo disenteria (Yoichiro, 1997).

permitiram que reconhecesse outra proprie-

dade importante do microrganismo: era

aglutinado pelo soro dos disentéricos, mas isso

não acontecia com o de indivíduos acometidos

por outras afecções (Dopter, 1909, p.10-1).

Kruse (1900), na Alemanha, e Flexner

(1901), nos Estados Unidos, logo confirmam

a descoberta de Shiga Kiyoshi. Dissociaram-

se, então, as disenterias do ponto de vista

etiológico: existiria uma, de marcha aguda,

epidêmica, que grassaria especialmente nos

países temperados, e outra, a amebiana, de

caráter crônico, endêmica nas regiões tropi-

cais. Novas dissociações ocorreram em seguida: foi descrita a disenteria

provocada pelo Balantidium coli e aquela causada por espirilos (Le

Dantec). Disenteria passou a designar uma síndrome com etiologias vari-

áveis: “Assim, encontra-se hoje realizada a opinião que Lutz, Councilman

e Lafleur tinham formulado em 1891-1892” – escreveu Dopter (p.10-2),

em 1909, num dos primeiros tratados sobre aquela matéria.

Adolpho Lutz e a febre amarela

É possível que Lutz tenha tido contato com doentes de febre amarela

ou suspeitos de a terem contraído durante o tempo em que clinicou em

Limeira e na cidade de São Paulo, mas não restaram vestígios disso na

documentação com que estamos trabalhando. Seu primeiro contato docu-

mentado com a doença deu-se no começo de 1889, em Campinas, quando

a cidade foi vitimada por uma epidemia de grandes proporções e de

fortíssimo impacto, não só sobre seus habitantes como sobre a opinião pú-

blica de todo o país.

Campinas era um dos principais centros urbanos do Sudeste. “Compe-

tia e em muitos pontos emparelhava com a capital paulista” – observam

Santos Filho e Novaes (p.9), autores do estudo mais minucioso sobre a

epidemia de febre amarela que “arruinou a pujança, paralisou o desenvol-

vimento e abateu a cidade”.

Nas três décadas anteriores, a lavoura cafeeira substituíra os canaviais

na região, e Campinas prosperara como dinâmico empório comercial e
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financeiro. Seus fazendeiros e negociantes detinham boa parte da riqueza

da província de São Paulo, e a investiam em ferrovias que serviam de

indutoras à expansão das lavouras e de novos núcleos urbanos pelo Oeste

Paulista, fronteira de expansão da principal atividade econômica do país.

Providos de uma mentalidade capitalista, que contrastava com a dos fa-

zendeiros das zonas decadentes do vale do Paraíba, os cafeicultores e co-

merciantes de Campinas aplicavam capitais em empresas de serviços pú-

blicos e dotavam a cidade daqueles mesmos melhoramentos que vinham

transformando a vida urbana nas capitais do império e da província: ilu-

minação a gás (1875), linhas de bondes a tração animal (1879), linhas

telefônicas (1884), mas, com atraso, os serviços de água e esgotos, implan-

tados somente em 1891-1892, em larga medida, por efeito da febre amarela.

Campinas tornou-se o centro nevrálgico do Oeste Paulista graças a duas

estradas de ferro: a Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, fun-

dada aí em 1868, e a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. A primei-

ra inaugurou a ligação entre Jundiaí e Campinas em 11 de agosto de

1872, quatro meses após a criação da segunda empresa (30.3.1872). O

comboio desta última levava a bordo o imperador Pedro II e sua comitiva

ao inaugurar-se o trecho entre Campinas e Moji-Mirim, a 27 de agosto de

1875 (Santos Filho & Novaes, 1996, p.13-4).

Inauguração da Cia. Paulista, em Campinas, em 11.8.1872. Litografia de Jules Martin (Walker & Braz, 2001, p.80).
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O recenseamento da população do Brasil realizado em 1872 acusou

31.377 habitantes nas duas paróquias de Campinas: Nossa Senhora da

Conceição e Santa Cruz. Outra fonte estimava em 10 mil habitantes a

população urbana em 1871, e em 32 mil os moradores das propriedades

rurais circundantes, sendo 12 mil livres e 20 mil escravos.19

Santos Filho & Novaes (1996, p.13-6) descrevem, com detalhes, as em-

presas, os equipamentos urbanos e as personalidades que faziam de Cam-

pinas “o principal centro da aristocracia rural paulista”. Referem-se aos

suntuosos palacetes dos ‘barões do café’ que chegaram a questionar a per-

manência da capital da província na cidade de São Paulo. Nomeiam as

casas varejistas e atacadistas que abasteciam todo o Oeste da província,

até mesmo com fundições de ferro e bronze, máquinas agrícolas, peças

ornamentais e outros materiais de construção fabricados localmente.

Campinas tinha catedral, teatros, rinque de patinação, hipódromo, clu-

bes, três grandes hotéis – o Europa, o de França e o Grande Hotel

Brasão da cidade de Campinas.
Fundada na primeira metade do
século XVIII, com o nome de
Bairro Rural do Mato Grosso,
ganhou o nome atual em 1842.
Fonte: www.ngw.nl/int/bra/
images/campinas, acesso em
22.6.2005.

Campineiro – e seis colégios – incluindo-se aque-

le denominado “Culto à Ciência” – que atraíam

alunos de vasta zona de influência, e nos quais

lecionavam alguns importantes propagandistas

da República.20  A Gazeta de Campinas (1869) era

o principal jornal do lugar, mas lá circulavam

também a Sensitiva (1873), a Mocidade (1874),

o Diário de Campinas (1875) e o Correio de Cam-

pinas (1885).

A Santa Casa de Misericórdia foi inaugurada

em 1876; dois anos depois, surgia o Hospital da

Beneficência Portuguesa. Santos Filho & Novaes

(1996, p.21) referem-se, ainda, aos hospitais para

variolosos e morféticos, ambos custeados pela Câmara Municipal. Durante

a crise de 1889, seriam criadas, às pressas, enfermarias especiais ou

lazaretos para isolar as vítimas da febre amarela.

A convicção de que essa doença “não podia subir a serra” (Lutz, 1930),

de que tinha como habitat exclusivo as promíscuas aglomerações urbanas

situadas em planícies litorâneas, quentes e úmidas, fora já abalada em

1876, quando o dr. Valentin José da Silveira Lopes, futuro visconde de

São Valentin, diagnosticara a febre amarela em dois portugueses recém-

chegados do Rio de Janeiro. Tinham se internado na casa de saúde de que
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Lopes era um dos proprietários. O fato não teve maior repercussão por

serem casos importados, mas dois meses depois (30.4.1876) Lopes anun-

ciou pela Gazeta de Campinas que mais oito pessoas tinham sido acometi-

das pela febre amarela. Como todas residiam nas proximidades da estação

da Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais, em casas contíguas ao

terreno onde estacionavam vagões carregados de carvão e mercadorias

provenientes do porto de Santos, supôs Lopes que tinham sido eles os por-

tadores de germes procedentes de navios infeccionados. Seu diagnóstico

alarmou a população e suscitou grande controvérsia não apenas em Cam-

pinas, como entre médicos, políticos e jornalistas da capital da província e

da capital do Império, uma vez que poucos admitiam a possibilidade de

que a febre amarela se manifestasse tão longe da costa (Santos Filho &

Novaes, 1996, p.23-4).

Lopes submeteu uma comunicação a esse respeito à Academia Imperial

de Medicina, lida e comentada na sessão de 5 de junho de 1876 por Antô-

nio Correia de Sousa Costa (1834-1889), professor de higiene da Faculda-

de de Medicina do Rio de Janeiro e presidente da Junta de Higiene Públi-

ca. Seu parecer de que eram, de fato, de febre amarela os casos verificados

em Campinas foi publicado nos Anais Brasilienses de Medicina (“Memó-

ria sobre a febre amarela em Campinas”), sendo Lopes eleito membro cor-

respondente da Academia (28.8.1876).21

Endossaram o ponto de vista do médico campineiro Antônio Felício dos

Santos (1843-1931), Júlio Rodrigues de Moura (1839-1892), João Vicente

Torres Homem (1837-1887) – um dos clínicos mais renomados da capital,

professor de clínica médica de sua Faculdade – e Carlos Ferreira de Souza

Fernandes (1829-1888) – autor de “A febre amarela em Campinas” (Anais

Brasilienses de Medicina, v.28, 1876-1877). Outro aliado foi Augusto César

de Miranda Azevedo (1851-1907), futuro deputado constituinte de São

Paulo (1891), então residente no Rio de Janeiro.

Mas a hipótese da febre amarela em Campinas foi refutada por diver-

sos professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, inclusive José

Martins da Cruz Jobim (1802-1878), seu diretor por muitos anos, lente de

medicina legal, um dos fundadores da Academia de Medicina e ainda se-

nador do Império. Suas idéias sobre a etiologia da doença embasaram o

ponto de vista de Antônio de Souza Campos (1845-1918), primeiro cam-

pineiro a se doutorar em medicina (1872): argumentou este que seria impos-

sível o transporte do elemento que gerava a doença – o ar ‘infeccionado’ de
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Santos impregnado nas cargas transportadas pelos trens – uma vez que,

na passagem pelo Alto da Serra, seria substituído pelo ar frio, mais salu-

bre, das montanhas (Santos Filho & Novaes, 1996, p.26).

A controvérsia não chegou a demover os habitantes do interior da ilu-

são de que estavam a salvo da febre amarela, “até que os fatos vieram

provar o contrário” – observaria mais tarde Adolpho Lutz (1930), que jul-

gava correto o diagnóstico de Lopes em 1876.

A epidemia de 1889, a primeira que grassou em Campinas, teve enor-

me impacto sobre a população, e repercussão nacional.

Quando irrompeu, o terror se apoderou da população e quem pôde, fugiu:

Os fazendeiros ... mudaram para as suas propriedades rurais ou para São
Paulo ... Famílias inteiras abandonaram as suas casas e os seus pertences.
Quem não conseguiu condução, de carro ou a cavalo, foi mesmo a pé, em
busca de refúgio nos sítios vizinhos ou nas cidades mais próximas. Fecharam-
se as residências, as lojas, os armazéns, oficinas, hotéis ... As farmácias não
davam conta do aviamento de receitas. (Santos Filho & Novaes, 1996, p.36-7)

O médico José Maria Teixeira (1854-1895), autor de A epidemia de

Campinas em 1889 (1889), registraria: “A cidade estava abandonada e

quase deserta! Ruas extensas e retas com centenas de casas fechadas e

sem um transeunte” (apud Simões, 1897, p.23). Os moradores remanes-

centes acorriam todos os dias à igreja para “fazer públicas preces ad

petendam pluviam” – observou outra testemunha da crise (ibidem) – com

a esperança de que as lágrimas de Deus pusessem abaixo aquele sinistro

miasma que se apossara da atmosfera da cidade.

Segundo matéria publicada no Freie Presse. Zeitung für Deutsche in

Brasilien, o “negócio dos ladrões” tornou-se muito rendoso naquela cidade

fantasma. O sr. Felipe José, um dos que se afastara dela, descobriu, ao

retornar, que não restava ouro, nem sedas, nem relógios em sua loja. Ou-

tro comerciante que se refugiara em São Paulo, ao retornar, encontrou

seu magazine completamente vazio; “Sem dúvida muitos roubos desse tipo

ainda virão à tona à medida que os fugitivos da epidemia forem voltando

a Campinas”.

Em suas Reminiscências (1930), Lutz alude à opinião corrente de que

três quartos de seus 20 mil habitantes a tinham deixado, “ficando, princi-

palmente, homens que tinham empregos; contudo, muitas pessoas volta-

ram antes do tempo e apanharam a infecção. Dos que não eram imunes e

moravam dentro da cidade, quase todos foram infectados”.
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Segundo Santos Filho & Novaes (1996) e Simões (1897), quem levou a

doença para Campinas foi a suíça Rosa Beck, solteira, com 24 anos de idade,

recém-chegada ao Brasil com a intenção de empregar-se como professora de

francês. Há dúvidas quanto ao porto onde desembarcou e onde contraiu a

doença – Santos ou, mais provavelmente, Rio de Janeiro. Morreu às 2 horas

da madrugada de 10 de fevereiro de 1889. Hospedara-se em casa de patrícios,

no mesmo prédio onde estes mantinham seu negócio, a Padaria Suíça. Da-

quele ponto a febre amarela alastrou-se para o resto da cidade. O segundo

óbito foi um menino de nove anos que freqüentava a padaria. O médico

Eduardo Guimarães, que o atendeu, dois dias antes de seu falecimento, “a

bem da saúde pública” publicou a notícia de que tinha sob seus cuidados um

doente gravemente afetado pela febre amarela; e a incredulidade em rela-

ção a esse evento era tamanha que havia convocado “onze distintos colegas”

para corroborar seu diagnóstico (Correio de Campinas, 23.2.1889, apud

Santos Filho & Novaes, 1996, p.41). O fato de ser a vítima um autóctone,

que nunca se ausentara de Campinas, era assustador: alguma causa local,

ainda desconhecida, era a responsável pela febre amarela. “Tal qual uma

mancha de azeite em papel mata-borrão” (Simões, 1897, p.21) ela se alas-

trou em março; abrandou por alguns dias, recrudesceu em abril, o ‘mês do

terror’; amainou de novo e tornou a recrudescer no começo de maio, decli-

nando até encerrar-se no final de junho.22

Segundo Adolpho Lutz (1930), a mortalidade total foi estimada em cer-

ca de duas mil pessoas, “incluindo os infectados que faleceram em outros

lugares”. O médico Ângelo Simões (1897) diz que a febre amarela atacou

“para mais de 2 mil pessoas em uma população de 3 mil habitantes (que

tantos foram os que permaneceram na cidade, no máximo), produzindo

1.200 óbitos, número este por mim escrupulosamente verificado”.

A fração mais abastada da população, que pôde abandonar a cidade,

foi a menos atingida; as vítimas eram, em sua maioria, brasileiros sem

imunidade contra a doença, seguindo-se os italianos, os portugueses e

imigrantes de outras nacionalidades.

Adolpho Lutz em Campinas

Em março de 1889, a Câmara Municipal converteu em lazaretos algu-

mas casas no bairro da Guanabara, então afastado do centro urbano.

Enfermarias especiais para amarelentos foram criadas também no edifício
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do Circolo Italiani Uniti, na Escola Municipal Correia de Melo, na sede da

Sociedade Portuguesa de Beneficência e ainda na Santa Casa de Miseri-

córdia. Em 1890 seria inaugurado, nas proximidades do cemitério, o

Lazareto do Fundão, transformado depois em Hospital do Isolamento, com

dois pavilhões de madeira para acomodação dos doentes, residências para

o médico e o zelador e instalações destinadas a farmácia e estufa, entre

outras (Lapa, 1996, p.261).

Santos Filho & Novaes (1996, p.44-6) descrevem as medidas de higiene

adotadas pela Câmara:23

As vias públicas receberam camadas de piche e foram irrigadas quase que
diariamente ao anoitecer, enquanto barricas de alcatrão queimavam dia e
noite nas esquinas das ruas centrais. Acendiam-se fogueiras alimentadas
por ervas cheirosas. Acreditava-se que a fumaça ... limpasse o ar dos miasmas
deletérios  ... Todos os móveis e objetos encontrados nos aposentos das vítimas
fatais da febre eram destruídos e queimados ... Para evitar o contágio dos
habitantes da cidade, enterravam-se os cadáveres à noite.24

Como ficaram principalmente os mais pobres, a Câmara adotou medi-

das para socorrer essa população vulnerável não só à doença como à fome

e ao desamparo: custeou a condução em carros de praça dos médicos que a

atendessem gratuitamente, distribuiu alimentos e roupas e autorizou o

fornecimento de remédios pelas farmácias da cidade, por conta da Câmara

Municipal, cujo presidente, José Paulino Nogueira (1853-1915), também

adoeceu com febre amarela.

No começo de abril, quando piorou a situação, este telegrafou ao presi-

dente da província, Pedro Vicente de Azevedo (1844-1902):25  solicitava o

envio urgente de médicos, porquanto a maioria daqueles radicados na ci-

dade – cerca de vinte – havia debandado com suas famílias, e os poucos

que permaneceram estavam extenuados.26  O dr. Francisco Marques de

Araújo Góis, que estava em Santos, em comissão do governo de São Paulo,

rumou para Campinas. Chegou lá em 5 de abril. Impressionado com a

dimensão da crise e com a precária assistência proporcionada a suas víti-

mas, endossou o pedido de reforços médicos. Em fins daquele mês, retornou

a Campinas à frente da Comissão Provincial de Socorro, composta por cer-

ca de 35 pessoas, entre médicos, quintanistas e sextanistas da Faculdade

de Medicina do Rio de Janeiro, farmacêuticos, desinfetadores e emprega-

dos para outros serviços.27
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Adolpho Lutz fazia parte dessa comissão, juntamente com os drs. Claro

Marcondes Homem de Melo (1866-1924), Irineu de Sousa Brito Junior,

Aristides Franco de Meireles, Bráulio Gomes e Luis Felipe Jardim (estes

dois contrairiam a febre amarela mas sobreviveriam a ela). Em suas Re-

miniscências (1930, p.128), Lutz recordaria as semanas que passou na-

quela cidade:

Quando em 1889 fui chamado com urgência de São Paulo para Campinas,
onde já não havia mais médicos, encontrei uma pandemia bem acusada de
febre amarela ... Depois de quatro a cinco semanas, já tinham vindo colegas
do Rio de Janeiro e a epidemia declinava em Campinas.

Lutz refere-se a duas outras comissões médicas – uma enviada pelo

Ministério do Império, a segunda pela Comissão de Imprensa Fluminense,

constituída por diversos jornais do Rio de Janeiro (Gazeta de Notícias, O

Paiz e Jornal do Commercio, entre outros).

A comissão do governo central, então sob controle do Partido Conserva-

dor, era chefiada pelo já referido dr. José Maria Teixeira (1854-1895),

catedrático da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (matéria médica e

farmácia). Os primeiros integrantes do grupo chegaram a Campinas, ao

Epidemia em Campinas e Santos, 1889 – Charges de Angelo Agostini sobre as epidemias de febre amarela
em Campinas e Santos, retratadas com simbologia que antecipa a República, em vias de ser proclamada.
“Parecem duas cidades abandonadas de Deus e dos homens! Vendo que o governo não dá as providências
precisas, a imprensa reúne-se, decidindo esmolar em favor dos míseros habitantes de Campinas e Santos”
(Revista Illustrada, ano 14, n.545, 1889, p.4-5; Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro).
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que parece, no dia 7 de abril, com cem camas e uma “ambulância” sob os

cuidados do farmacêutico Joaquim T. Soares da Câmara. Além de Teixeira,

participaram da comissão os médicos Eufrásio José da Cunha, Francisco

Custório Pereira de Barros,28  Francisco Corrêa Dutra, João de Deus da

Cunha Pinto, Fernando de Barros e Luís Manuel Pinto Neto. (Santos Fi-

lho & Novaes, 1996, p.54-5). Pela Imprensa Fluminense, vieram os médicos

Clemente Miguel da Cunha Ferreira (1857-1947), chefiando a comissão, e

João Batista da Mota de Azevedo Correia (1854-?). Chegaram a Cam-

pinas em 20 de abril, trazendo volume considerável de medicamentos, rou-

pas e alimentos adquiridos graças a doações feitas às vítimas da epidemia

em eventos organizados na capital do Império: um “bando precatório”, uma

corrida de cavalos e um concerto. Permaneceram na cidade até 28 de maio,

quando a epidemia já declinava. Além dos médicos comissionados, vieram

para Campinas, por conta própria, os drs. Baltasar Vieira de Melo e Do-

mingos José Freire Júnior, tendo o primeiro assinado dois atestados de

óbito (Santos Filho & Novaes, 1996, p.58-9, 61, 63).

Esses médicos, sobretudo os da comissão paulista, realizavam visitas

diárias aos domicílios dos doentes, nos quatro distritos em que a cidade foi

dividida. Vistoriavam pântanos, latrinas, poços e depósitos de águas servi-

das, interditando alguns e despejando sobre todos os possíveis focos da

febre amarela – inclusive os caixões de defunto – antissépticos em quanti-

dade, principalmente o preparado ferruginoso,29  o gás sulfuroso e o ácido

fênico. A Câmara Municipal ameaçou arrombar as casas dos campineiros

que haviam fugido, para as desinfetar (Santos Filho & Novaes, 1996, p.45).

“Gastou-se muito dinheiro (não somente em Campinas, como em outras

cidades) com desinfetantes que se despejava nas latrinas e mandava-se

vir de fora água potável, enquanto se deixava os mosquitos criarem-se à

vontade” – registraria Lutz num tempo em que já mudara radicalmente o

modo de encarar a transmissão da doença (Lutz, 1930, p.142).

A água era então um dos agentes etiológicos incriminados. Como ainda

não havia sido canalizada em Campinas, a partir de 17 de abril a Compa-

nhia Paulista de Estradas de Ferro passou a transportar, diariamente, 24

mil litros de Valinhos para os tanques que alimentavam os chafarizes da

cidade, fornecendo a Câmara pipas para o transporte dessa água aos

arrabaldes mais distantes.

Segundo Santos Filho & Novaes, a comissão paulista atestou 27 óbitos,

em abril e maio, número bem pequeno em relação ao total de mortes cau-
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sadas pela epidemia. Desse total, firmado por apenas quatro médicos, a

maior parte (15) levava a assinatura de Adolpho Lutz, “o que mais pacien-

tes atendeu”.30  Os autores citados justificam o número baixo com o argu-

mento de que a função daqueles médicos era “essencialmente de profilaxia

e desinfecção”. Observam que era baixo, também, o número de pacientes

internados nos hospitais em comparação com os medicados em casa: o povo

tinha horror a tais estabelecimentos e, como em muitas outras cidades,

encarava-os como ‘antecâmaras da morte’. Houve, assim, médicos que efe-

tuaram “cerca de noventa visitas domiciliares, diariamente” (Santos Filho

& Novaes, 1996, p.10).

Com o declínio da epidemia, permaneceram em Campinas apenas Góis,

Homem de Melo e dois desinfetadores. Do grupo enviado pelo governo

central, ficaram Correia Dutra, que assumira a chefia da comissão após o

retorno de José Maria Teixeira, e Eufrásio José da Cunha, além dos aca-

dêmicos Vito Pacheco Leão e Alberto de Castro Meneses (Santos Filho &

Novaes, 1996, p.57). Foram os últimos a deixar a cidade, no fim de junho

ou início de julho. Nesse mês, o juiz de direito reabriu os trabalhos foren-

ses, e no dia 15 recomeçaram as aulas. Campinas “ressurgiu das cinzas, e

a Fênix ressurrecta foi de propósito escolhida para símbolo da cidade”.31

A febre amarela espalha-se pelo Sudeste

Retrospectivamente, escreveria Adolpho Lutz (1930) que

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

No mesmo verão ... em Santos, onde nos últimos dez anos não tinha havido
febre amarela, a epidemia foi muito forte. Notou-se que o clube alemão, em
quinze dias, perdeu a quarta parte dos seus associados.

Nessa cidade, apenas no mês de março, houve 580 óbitos por febre

amarela, de acordo com Santos Filho & Novaes (1996, p.38), ou 650 se-

gundo Freire (1890a), quinhentos dos quais estrangeiros. No Rio de Ja-

neiro, a mortalidade em 1889 chegou a 2.408 pessoas (1.926 estrangeiros)
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conforme esta última fonte. Os primeiros autores indicam 2.156 mortes. A

conta sobe se incluirmos aquelas ocorridas em Niterói: 177, dos quais 63

estrangeiros.

Embarque de café no porto de Santos. Fotografia de Marc Ferrez, 1880 (Walker & Braz, 2001, p.45).

Lutz (1930) alude ao aparecimento da febre amarela em Rio Claro e

em Belém do Descalvado. Outras cidades invadidas foram Cataguases (MG),

Barra Mansa (RJ), Vassouras, Resende, Desengano, Serraria, e aí tam-

bém houve fuga de parte da população, inclusive médicos.32

Os surtos nessas cidades puseram a pique, de vez, o conceito de que a

febre amarela era específica às regiões litorâneas intertropicais. Não é à

toa que os médicos buscavam com tanta insistência seu agente químico ou

biológico nos porões dos navios, comparando a eles as habitações insalu-

bres das cidades de porto de mar.

Acompanhando a vaga imigratória que se derramou Brasil adentro após

o colapso da escravidão e por efeito do surto de prosperidade econômica
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ocorrido na passagem da Monarquia para a República, o alastramento da

febre amarela colocou na ordem do dia uma controvérsia que recrudesce-

ria ainda mais com a sucessão de picos epidêmicos na década de 1890: era

o “tifo americano” um mal enraizado em nosso meio ou uma ‘pestilência’

continuamente importada, uma doença que se podia arrancar pela raiz,

através de drásticas intervenções no meio ambiente, ou ainda um mal

contagioso que só admitia paliativos e atenuantes?

“Naquele tempo” – escreve Lutz (1930) – “muita gente ainda acredita-

va no contágio direto e o vômito preto era considerado uma espécie de

essência da febre amarela”. Nenhuma outra doença infecciosa, afirmava

João Batista de Lacerda, transmitia-se com tanta facilidade por meio de

corpos inanimados. O caso paradigmático desse modo de ver o problema

era o do dr. Caio Prado, presidente da província do Ceará, que morreu a

25 de maio de 1889, depois de receber cartas e jornais da pestilenta Cam-

pinas. Esse e outros casos semelhantes seriam usados com freqüência como

provas indiscutíveis do transporte de seu germe pelos mais variados obje-

tos; a matéria infectante aderia a roupas, ao carvão, à película dos frutos,

ao papel das cartas, introduzia-se nos porões de navios, nos vagões dos

trens e viajava, assim, longas distâncias. (Lacerda, 1900, p.16-30; O Brazil-

Medico, 8.6.1899, p.212-4).

Mais tarde, os partidários da transmissão da febre amarela por mosqui-

tos teriam muito trabalho para refutar o “monolito que vive a ser arremes-

sado de encontro à nova doutrina” – o caso de Caio Prado e todos os

congêneres (Quinto Congresso, p.36, 150).

As Reminiscências de Adolpho Lutz foram escritas numa época (1930)

em que a transmissão culicidiana já era fato consumado. Ele então expli-

cava a propagação da febre amarela, após sua “exportação” do Rio de Ja-

neiro para Campinas, pela conjunção de três fatores: a disseminação do

Stegomyia fasciata e de pessoas infectadas em regiões habitadas por gente

que não tinha imunidade à doença.

Em Campinas, houve surtos em 1890, 1892, 1896 e 1897. O pior foi o

de 1896, mas “já não provocou o mesmo movimento de solidariedade. To-

dos se conformaram. Não houve mais debandada de médicos nem campa-

nhas caritativas” (Santos Filho & Novaes, p.35, 10).

Para Adolpho Lutz (1930), foi o transporte de mosquitos infectados pela

estrada de ferro que determinou os surtos de Rio Claro e Belém do

Descalvado em 1889, bem como vários casos isolados em pessoal do correio
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e da ferrovia, inclusive “numa senhora em Valinhos, que era casada com o

chefe da estação e nela morava. Nunca tinha visitado Campinas, enquanto

lá havia febre amarela”. Em anos subseqüentes, a doença

invadiu o estado de São Paulo seguindo primeiramente a estrada de ferro
Paulista. Devastou Limeira, onde eu tinha clinicado durante cinco anos sem
ver estegomias, mas poupou Araras e Jundiaí, onde as vilas ficam muito
distantes das estações. Depois da Paulista, foi invadida a Mogiana, e só muito
tarde tocou também a vez da Sorocabana. O que impediu uma expansão mais
rápida foi, sem dúvida, o fato de que, sem a importação prévia ou simultânea
da estegomia, os numerosos casos, que apareceram entre as pessoas fugidas
de centros epidêmicos, não podiam propagar a febre amarela.

À época em que pipocavam esses surtos, as explicações que se impu-

nham como as mais inovadoras eram as que os relacionavam não mais a

miasmas indissoluvelmente ligados a determinados ambientes, e sim a

microrganismos capazes de viajar por diferentes ambientes e de indivíduo

a indivíduo, por intermédio do ar e de outros veículos. A corrente majoritá-

ria acreditava que o germe sofria alguma transformação no meio exterior

antes de se tornar infectante, somente em algumas zonas geográficas e

em determinada estação do ano.

Em busca do micróbio da febre amarela

Quando Adolpho Lutz iniciou sua carreira, no começo da década de

1880, os micróbios começavam a se tornar os pivôs de candentes discus-

sões sobre a doença que constituía o principal problema da saúde pública

brasileira. Em dezembro de 1879, quando as ruas e casas do Rio de Janei-

ro reverberavam o sol inclemente da ‘estação calmosa’ ou submergiam

debaixo de suas chuvas torrenciais, o dr. Domingos José Freire, catedráti-

co de química orgânica da Faculdade de Medicina daquela capital,33  anun-

ciou pelos jornais a descoberta de um micróbio que julgava ser o causador

da febre amarela. Nos “humores” dos doentes havia encontrado grânulos

e vibriões que, ao se desenvolverem, tomavam a forma de corpúsculos ne-

gros. Seus detritos e os esporos que liberavam, em número incalculável,

dariam ao vômito dos amarelentos sua característica cor negra (Gazeta de

Noticias, 29 e 30.2.1880).

No primeiro semestre de 1883, Freire desenvolveu uma vacina contra a

doença, atenuando por meio de técnicas recém-concebidas por Louis Pasteur

a alga microscópica que denominou Cryptococcus xanthogenicus. Excetu-
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Charge de Angelo Agostini sobre o Dr. Domingos Freire, médico que produziu uma vacina contra a febre
amarela (Revista Illustrada, 1889, ano 14, n.533, p.8. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro).

ando-se a anti-variólica, não havia outro profilático dessa natureza para

doenças humanas. As realizações de Pasteur, nessa área, restringiam-se

ainda às vacinas contra o cólera das galinhas (1880) e o antraz ou

carbúnculo hemático (1881). Seu ingresso nas patologias humanas, com a

vacina anti-rábica, envolveria complexas injunções sócio-técnicas somen-

te superadas em 1886, como mostram, entre outros, Geison (1995), Debré

(1995) e Salomon-Bayet (1986).
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Uma crise envolvendo a anti-variólica na Bahia catapultou Freire à

presidência da Junta Central de Higiene Pública, em fins de 1883, tor-

nando, assim, mais fácil a difusão pelos cortiços do Rio de Janeiro de sua

vacina contra a febre amarela.34  A surpreendente receptividade que teve

primeiro entre os imigrantes, depois entre os nativos deveu-se ao medo

que a doença inspirava e, também, ao apoio dos republicanos e

abolicionistas aos quais Freire era ligado.

Na imprensa e na Academia Imperial de Medicina houve reações con-

traditórias, especialmente depois que a vacina recebeu o apoio tácito do

imperador Pedro II e a entusiástica adesão de um “discípulo” de Pasteur,

Claude Rebourgeon, veterinário francês contratado pelo governo brasi-

leiro para iniciar, no Rio Grande do Sul, a produção da vacina animal

contra a varíola. Rebourgeon apresentou a descoberta de Freire às acade-

mias de Medicina e das Ciências de Paris (Freire & Rebourgeon, 1884),

onde obteve reações favoráveis de parte de personagens importantes da

medicina francesa, como o patologista Alfred Vulpian e o veterinário Henry

Bouley.

Diga-se de passagem que tinham sido mal-sucedidas tanto as tentati-

vas feitas por Pasteur, em 1881, para identificar o micróbio da febre ama-

rela, como as do imperador Pedro II, de trazê-lo ao Brasil para decifrar a

doença (Vallery-Radot, 1951).35

Entre 1883 e 1894, pelo menos 12.329 imigrantes e nativos da capital e

de outras cidades brasileiras foram inoculados com a vacina de Freire, que

alcançou Porto Rico, Jamaica, as Guianas e outras colônias da França

(Benchimol, 1999, p.119-68). A propagação daquele ‘invento’ deveu-se,

em parte, à trama cada vez mais densa de relações que enredavam o

bacteriologista brasileiro a interesses coloniais e comerciais, a outros caça-

dores de micróbios, a associações médicas e científicas e a autores de trata-

dos que sistematizavam resultados alcançados pela microbiologia.

Durante sua estada na Europa, entre dezembro 1886 e julho 1887,

Freire submeteu duas comunicações à Academia de Ciências de Paris, em

co-autoria com Rebourgeon e um pesquisador do Museu de História Natu-

ral daquela cidade chamado Paul Gibier (Freire, Gibier & Rebourgeon,

1887a e b). Este e outros fatos ocorridos na capital francesa repercutiram

com força na capital brasileira e, ao regressar a ela, Domingos Freire foi

recebido como herói da “ciência nacional” por estudantes e professores das

escolas técnicas e superiores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,
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por jornalistas de diversos periódicos, militantes dos clubes republicanos e

sociedades abolicionistas. Semanas depois, viajava para Washington, para

participar do IX Congresso Médico Internacional, que aprovou resolução

recomendando sua vacina à atenção de todos os países afetados pela febre

amarela.36

A dilatação social e geográfica da vacina pode ser medida pela quanti-

dade e qualidade dos nomes que abonavam os dados estatísticos apresen-

tados por Freire, ou que relatavam sintomas pós-vacinais, avalizando a

ação imunizante de seu líquido profilático; e, ainda, pelo número de médi-

cos e autoridades envolvidos em sua disseminação.

Em 1883-1884, um punhado de moradores de Vassouras se vacinou.37

Em 6 de fevereiro de 1889, quando a Câmara Municipal dessa cidade se

reuniu para deliberar sobre os meios de evitar a importação da doença,

que já a flagelara por duas vezes, foi unânime a decisão de recorrer à

vacina. Os termos da carta enviada a Freire mostram a que ponto chegara

sua fama. Rogavam-lhe que facilitasse à população atemorizada o acesso

“(a)os meios individuas de profilaxia, mais seguros sem dúvida que os meios

gerais, e cuja descoberta e vulgarização são devidas a ... vosso vasto talen-

to, que soube conquistar não só as bendições da pátria reconhecida ... mas

também um lugar proeminente entre os benfeitores da humanidade”.38

Joaquim Caminhoá (filho), auxiliar de Freire, vacinou lá 199 pessoas.

Os apelos enviados pelas Câmaras de Pomba, Macaé e Niterói não fo-

ram diferentes. A primeira pediu a remessa do líquido vacínico em junho,

depois que o flagelo se abateu sobre a vizinha Cataguases (MG), onde as

vacinações foram feitas pelo dr. Araújo Lima. Em Macaé, quem executou

o serviço foi o médico da Câmara e delegado da Junta de Higiene, dr.

Carneiro Mattoso. Em Niterói, foram praticadas 163 vacinações, boa parte

pelo próprio Freire, no prédio da Câmara, em presença de seu presidente,

Prosper David, do médico Victor David e dos vereadores. As ruas ficaram a

cargo do inspetor de higiene da província do Rio de Janeiro, dr. Henrique

Baptista. Encerrada a campanha, a Câmara ofereceu ao cientista um de

seus salões para que prosseguisse a “obra humanitária” durante todo o

ano de 1889. Em Juiz de Fora e Serraria (MG), quem vacinou foi um

clínico local, dr. Avelar Andrade: trinta e cinqüenta pessoas, respectiva-

mente. As 54 inoculações feitas em Resende (RJ), todas em nacionais, de-

veram-se, também, à iniciativa de dois médicos locais, os drs. Gustavo

Gomes Jardim e Carlos Augusto de Oliveira e Silva. Em Desengano (ES),
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Angelo Agostini denuncia, com humor, um dos flagelos da cidade, a falta d’água, que assumia proporções
críticas no verão, quando a febre amarela aparecia. Esta assiste à discussão entre o presidente da Junta de
Higiene (Freire) e a comissão de saúde sobre as vantagens da “vacinação micróbica”. Agostini ridiculariza
as precauções tomadas pelos vizinhos do Prata contra o contágio oriundo do Brasil. Os passageiros são
esguichados com ácido fênico e água de Labarraque e postos a secar por cima de plantas aromáticas e
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desinfetantes. Galés e condenados à morte abrem as cartas vindas do Brasil e as exibem de longe
aos destinatários. Quando o vento sopra do Norte, a direção do Brasil, os sinos dão o alarme para que os
habitantes se protejam. Pulando fogueiras, por exemplo, para se purificarem dos miasmas
(Revista Illustrada, 1889, ano 8, n.362, p.4-5. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro).
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a epidemia foi combatida pelo dr. Henrique Baptista, com o auxílio dos

drs. Rodrigues Guião, delegado de higiene, e Edmundo Lacerda, clínico do

lugar. Dos 425 habitantes, 102 receberam o suposto ‘vírus atenuado’ da

febre amarela (24%).

Este chegou a Santos. No prédio da Câmara, 133 pessoas foram inocu-

ladas em fevereiro de 1889 pelo dr. Barata Ribeiro, professor da Facul-

dade de Medicina do Rio de Janeiro, sob as vistas dos notáveis da cidade.39

Em 9 de março, o já mencionado José Paulino Nogueira, presidente da

Câmara Municipal de Campinas, pediu ao Inspetor de Higiene Pública da

Província de São Paulo a remessa, com a “máxima urgência de quantidade

de fluido vacínico contra a febre amarela, que é solicitado por alguns

munícipes” (Santos Filho & Novaes, 1996, p.46).

Campinas foi a cidade onde se praticou o maior número de inoculações:

651. Isso se deve à gravidade da crise sanitária, à falta de recursos

terapêuticos eficientes para socorrer suas vítimas e, ainda, certamente, à

acolhida que Freire teve entre os republicanos e liberais da cidade. Ele este-

ve lá junto com Clemente Ferreira e Azevedo Correa, os médicos da comis-

são enviada pela Imprensa Fluminense. Consta terem sido homenageados

com um banquete republicano em junho de 1889. No auge da epidemia, as

vacinações foram feitas por Soares da Câmara, o farmacêutico comissionado

pelo governo central, e principalmente pelo dr. Angelo Simões (1860-1907),

diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia, médico, também, do hospital

da Beneficência Portuguesa e, na opinião de Santos Filho & Novaes (1996,

p.81-2), “figura exponencial” da medicina em Campinas na década de 1880.

Simões formaria entre os mais fiéis seguidores de Domingos Freire. Seus

dados em favor da vacina eram avalizados pelo presidente da Câmara, o

delegado de polícia, um padre, o cônego, o diretor do Correio de Campinas e

os redatores da Gazeta de Campinas e do Diário de Campinas.40

De dezembro de 1888 a junho de 1889, período em que a febre amarela

se propagou por todas aquelas localidades interioranas, muitas atingidas

pela primeira vez, foram vacinados, ao todo, 3.576 indivíduos, dos quais

988 eram estrangeiros e 2.537, brasileiros (70,94%). A mortalidade média

entre os vacinados foi de 0,79%, caindo a zero em Santos, Resende, Serra-

ria e Cataguases. “Em presença desses sucessos evidentes ... quem ousaria

duvidar da eficácia de nosso meio profilático e da verdade das fecundas

doutrinas fundadas por nosso eminente mestre Pasteur?”, indagava Do-

mingos Freire (1896, p.22, 25).
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1883-84 1884-85 1885-86 1888-89 1889-90 1891-92 1892-93 1893-94

Rio de Janeiro (cidade) 418 3.051 3.473 2.138 97 818 158 290
Niterói 163 81
Vassouras 196
Resende 54 39
Juiz de Fora e Serraria 80
Desengano 102
Santos 133 25
Campinas 651 215
Cataguases 59
Miracema 51
Barra Mansa 28
Paraíba do Sul 34

TOTAL: 418 3.051 3.473 3.576 363 1.000 183 290

Fonte: Freire (1896).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS INOCULAÇÕES REALIZADAS POR FREIRE

À medida que as camadas médias urbanas aderiam a seu invento, mais

vulnerável se tornava à crítica dos adversários, já que se ampliava a defa-

sagem estatística entre a população vacinada – nativos, negros e imigran-

tes considerados “aclimatados”, portanto imunes à febre amarela – e a

população dos suscetíveis a ela, constituída principalmente por imigrantes

recém-chegados. As mudanças na composição social dos vacinados estão

relacionadas a mudanças na forma pela qual a vacina se difundia. Numa

época de crescente ceticismo em relação tanto aos remédios para a febre

amarela como à viabilidade do saneamento da capital brasileira, aquele

produto biológico se tornava componente muito bem-vindo na relação dos

clínicos com seus pacientes, e dos estabelecimentos filantrópicos com seus

protegidos.

Não há como saber a posição adotada por Adolpho Lutz perante a vaci-

na de Freire. É certo que testemunhou seu uso em Campinas, e tudo indica

que começou a analisar a questão, com sua característica minúcia e rigor,

num artigo não assinado, mas cuja autoria lhe foi atribuída pelos

organizadores de seu arquivo, os filhos Bertha e Gualter Adolpho Lutz.

“Sobre a questão da eficácia da vacinação contra a febre amarela” parece

ser o primeiro artigo de uma série, mas não conseguimos localizar edições

subseqüentes do periódico em que foi publicado para sabermos se Lutz

prosseguiu a análise iniciada, ainda em São Paulo, em 11 de maio de 1889.
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O artigo saiu em Freie Presse. Zeitung für Deutsche in Brasilien [Im-

prensa Livre. Jornal para alemães no Brasil], periódico fundado naquele

ano mesmo, com três edições por semana. Tinha representantes não ape-

nas em Campinas – Guilherme Trippe, residente e/ou com negócio na Rua

Lusitana nº 99 – mas também em nove outras cidades paulistas – Araras,

Botucatu, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos,

São Carlos do Pinhal e Sorocaba – e ainda em Curitiba, Joinville e Leipzig,

a cidade das grandes casas editoras da Alemanha.41

Em 1889, Domingos Freire e seus aliados empenharam-se por obter o

respaldo do Estado à generalização da vacina. A resolução aprovada em

Washington foi, por diversas vezes, invocada para legitimar o teste final

em toda a população.42  As vacinações foram, em larga medida, impulsio-

nadas pelos movimentos abolicionista e republicano, seus grupos organi-

zados e sua ampla rede de simpatizantes. O apoio da Sociedade de Medici-

na e Cirurgia do Rio de Janeiro refletia a apropriação da vacina não ainda

pela higiene oficial mas principalmente pela prática molecular da clínica

médica.

A proclamação da República, em novembro daquele ano, aconteceu no

momento em que se iniciava outra epidemia de febre amarela, e enquanto

o novo governo negociava a federalização dos serviços de saúde, a vacina

transformou-se em instituição governamental – o Instituto Bacteriológico

Dr. Domingos Freire.43

No entanto, o microrganismo que essa vacina atenuava não era o úni-

co incriminado como agente da febre amarela. Na verdade, a passagem da

Monarquia à República coincide com uma transição entre dois ciclos de

teorias concernentes à etiologia da doença, transição que não se restringe

ao Brasil e que nada tem a ver com os processos que conduziam à mudan-

ça de regime político em nosso país. Apesar disso, os institutos bacteriológi-

cos que se corporificaram no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos primeiros

anos do novo regime, adotariam posições antagônicas a esse respeito.

O mexicano Manoel Carmona y Valle era um dos concorrentes do

bacteriologista brasileiro, e chegou a desenvolver uma vacina, de largo

uso em seu país, com o cogumelo que encontrou na urina dos doentes.44

Carlos Juan Finlay propôs outro fungo, o Micrococcus tetragenus, como

alternativa à alga de Freire, à época em que usava, em Cuba, mosquitos

previamente infectados em amarelentos como imunizantes vivos contra a

doença.45
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No Brasil, o principal competidor de Freire era João Batista de Lacerda,

por longo tempo (1895-1915) diretor do Museu Nacional do Rio de Janei-

ro.46  Em 1883, quando aquele ultimava a preparação da vacina, Lacerda

incriminou como o verdadeiro agente da febre amarela o Fungus febris flavae.

Esse microrganismo e outros similares descritos na época tinham uma ca-

racterística em comum: o polimorfismo, isto é, a capacidade de mudar de

forma e função por influência do meio, sobretudo dos fatores climáticos. Zo-

ólogos, botânicos e bacteriologistas tinham opiniões conflitantes a esse res-

peito.47  Pasteur e Koch consideravam o polimorfismo incompatível com pro-

cedimentos experimentais rigorosos e com a noção de especificidade etiológica

– um microrganismo singular como agente de cada doença –, mas diversos

investigadores reconheciam aquela propriedade nos fungos, algas e bacté-

rias que estudavam. A questão tinha a ver com a classificação ainda muito

problemática dos ‘infinitamente pequenos’. O termo genérico “micróbio” aca-

bara de ser cunhado com o propósito, justamente, de contornar as confusas

categorias taxonômicas usadas nos textos científicos da época, que prejudi-

cavam a discussão da teoria dos germes entre os não especialistas, inclusive

os clínicos e higienistas (Benchimol, 1999, p.191-200).

João Batista de Lacerda no Laboratório de
Fisiologia do Museu Nacional, em 1902
(Acervo Iconográfico do Museu Nacional).

O polimorfismo foi o cimento utilizado por

Lacerda para compor sua mais abrangente

teoria sobre “O micróbio patogênico da fe-

bre amarela”, apresentada à Academia Na-

cional de Medicina e ao Congresso Médico

Panamericano em 1892-1893: todas as des-

crições produzidas até então dariam conta

apenas de diferentes fases ou formas de um

fungo extremamente proteiforme.

A vazante do ciclo de descobertas des-

ses microvegetais começou com a conver-

são de vários caçadores de micróbios à hipó-

tese formulada, ao que parece, por Robert

Koch, de que a febre amarela era causada

por bacilo similar ao do cólera, por ele des-

coberto no Egito e na Índia em 1883, uma

vez que o principal sintoma da primeira

doença, o chamado ‘vômito negro’, também

se localizava no intestino.
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À mesma época em que Lacerda defendia aquele fungo que mudava de

forma o tempo todo, George Sternberg, presidente da American Public

Health Association e Cirurgião General dos Estados Unidos, produzia

demolidor inquérito sobre as teorias e vacinas em voga no continente (United

States Marine Hospital Service, 1890). Ao mesmo tempo, buscava evidên-

cias em favor de um microrganismo parecido com o Vibrio comma. A tábula

rasa criada por ele no campo então atulhado de fungos e algas abriu cami-

nho aos bacilos, que competiriam pela condição de agente causal da febre

amarela na década de 1890.48

O Instituto Pasteur, que mantivera prudente reserva, corroborou o in-

quérito norte-americano (Annales de l’Institut Pasteur, n.4, 25.4.1890,

p.253), e ele foi aceito por grande parte da comunidade científica interna-

cional como prova de que os sul-americanos haviam fracassado em suas

tentativas de isolar o micróbio e produzir uma vacina eficaz. Outras fontes

mostram, porém, que Sternberg conduziu de forma tão inábil sua investi-

gação no Rio de Janeiro que ajudou a robustecer o prestígio de Domingos

Freire junto aos nacionalistas, positivistas e republicanos do país.

Um dos ‘caçadores de micróbios’ que buscava comprovar a hipótese de

Koch era Felix Le Dantec. Médico da marinha francesa, estivera em Caiena,

em 1887, durante uma epidemia de vomito. A cultura desse líquido orgâ-

nico lhe fornecera três variedades de bacilos, e ele os reencontrara na mucosa

estomacal e no intestino grosso. Indagara então: “A febre amarela é uma

doença microbiana de localização estomacal? Os micróbios do estômago

são apenas produtos secundários?”. Consciente de que não cumprira as

regras postuladas por Koch para provar a relação causal entre o agente

microbiano e a doença, limitava-se a reiterar “o papel considerável, de-

sempenhado pelo tubo digestivo na evolução da febre amarela”, assegu-

rando que daí já se podiam extrair “indicações preciosas para a terapêuti-

ca” (apud Bérenger-Féraud, 1890, p.733).

Em 15 de dezembro de 1892, Le Dantec tomou posse como diretor do

Instituto Bacteriológico de São Paulo, uma das repartições do Serviço Sa-

nitário instituído naquele estado seis meses antes. As autoridades paulistas

tinham obtido do próprio Pasteur a indicação de seu nome, por intermédio

do cientista francês Henrique Gorceix, diretor da Escola de Minas de Ouro

Preto. Le Dantec prometeu implementar um programa ambicioso para inau-

gurar a bacteriologia em São Paulo, contudo, menos de um ano depois

(5.4.1893), retornou à Europa “sem mais outro serviço” – observaria
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acidamente o secretário do Interior, Cesário Mota

Junior – “que o de fazer algumas preparações

sobre o assunto da febre amarela, preparações

que levou consigo ao retirar-se, sendo, ao que pa-

rece, este seu único intuito ao vir ao Brasil” (Le-

mos, p.16-9).49

Quando Le Dantec regressou à França, Adolpho

Lutz, nomeado subdiretor em 18 de março de 1893,

assumiu o comando da pequena equipe formada

por três ajudantes e dois serventes, com a ajuda

dos quais daria cabo de pesadas incumbências:

o estudo da microscopia e bacteriologia em geral

Felix Alexander Le Dantec, em
desenho de Alicia Büller Souto
(Museu Emílio Ribas).

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. (Lemos, 1954, p.16)

Efetivado no cargo somente em 18 de setembro de 1895, Lutz exerceu-

o por 15 anos, até transferir-se para o Instituto Oswaldo Cruz, em novem-

bro de 1908. Nesse período, realizou com seus auxiliares investigações de

grande relevância sobre as doenças infecciosas que grassavam endêmica

ou epidemicamente no estado, e enfrentou duras controvérsias com parce-

la majoritária do campo médico e outros atores sociais.

Instituto
Bacteriológico de
São Paulo, início
do século XX
(Coleção Secretaria
da Agricultura
Comércio e Obras
Públicas do Estado
de São Paulo,
Centro de Memória,
Unicamp).
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A febre amarela foi um dos seus objetos de estudo, tendo se norteado,

também, pela convicção de que havia “muita probabilidade” de se encon-

trar o organismo causador no tubo digestivo.

Num primeiro momento, Lutz seguiu as pegadas de seu antecessor. As

investigações histológicas e bacteriológicas realizadas em 1893 com mate-

riais colhidos nas autópsias de cinco indivíduos falecidos de febre amarela

levaram-no, por várias vezes, a “um bacilo do tubo gastrintestinal, que

parece ser o anteriormente isolado por Le Dantec do vômito preto neste

mesmo laboratório”. Lutz e seus ajudantes encontraram espécies muito

parecidas no estômago e no intestino de pessoas falecidas, cultivaram es-

ses organismos e fizeram demoradas análises com o objetivo de diferenciá-

los. Escreveu então o diretor do Bacteriológico:

podemos dizer que até agora o bacilo de Le Dantec não foi encontrado senão
em casos de febre amarela. Mas só outra epidemia dessa moléstia poderá nos
fornecer material suficiente para o esclarecimento desta importante questão,
de um modo definitivo.50

No começo de 1894,51  o Hospital de Isolamento da capital paulista rece-

beu diversos casos, em sua maioria provenientes do Rio de Janeiro, de

Santos e de Porto Ferreira. Foram autopsiados oito indivíduos falecidos

em São Paulo, um em Belém do Descalvado, outro em Santos.

O exame dos cortes de vísceras desses cadáveres, assim como do vômito

e das fezes de doentes, deram resultados quase sempre negativos. Lutz

julgou sem importância as bactérias encontradas, supondo que houves-

Hospital de Isolamento de São Paulo. Pavilhão de Observação, fachada lateral (Algumas instalações do
Serviço Sanitário de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1905. Acervo Museu Emílio Ribas).
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sem invadido os tecidos depois da morte. Numerosas culturas foram feitas

a partir do sangue das vísceras e do conteúdo do estômago e intestino, mas

não apresentaram germe que pudesse ser considerado novo para a ciên-

cia. Lutz chegou à conclusão de que o bacilo de Le Dantec, sempre ausente,

era “introduzido com certos alimentos (leite?) ou medicamentos”. Várias

vezes foram isoladas colônias semelhantes às do Bacterium coli commune.

Por falta de doentes em São Paulo, os estudos só puderam prosseguir

em fevereiro de 1895, no Hospital de Isolamento de Santos, onde Arthur

Vieira de Mendonça permaneceu dez dias, e o próprio Lutz, cinco dias.52  Aí

puderam observar pessoas no começo da doença, e cultivar materiais ex-

traídos dos órgãos das que viriam a falecer em conseqüência dela.

Ainda dessa vez, não encontraram nenhum parasita “constantemente

presente”, nem pelo exame microscópico direto nem depois de empregar,

nos preparados e cortes histológicos, os processos conhecidos de coloração e

alguns recém-descobertos “e pela primeira vez empregados no estudo da

febre amarela”. Inoculado em vários meios de cultura, o sangue na maior

parte das vezes conservou-se estéril por mais de quinze dias. “Raras vezes

desenvolveram-se variedades de sarcinas brancas ou amarelas, que se

podem considerar como contaminações acidentais”. As culturas feitas a

partir do sangue de doentes que se achavam no último período da febre

amarela deram, às vezes, microrganismos parecidos com Bacillus coli-

communis, e com estreptococos e outras variedades de cocos “ainda não

determinadas”.

Nos cortes da parede do estômago e do intestino, assim como na mucosa

do duodeno e do íleo verificaram, com freqüência, “bacilos invadindo, em

grande número, o epitélio mais ou menos necrosado e não raras vezes a

submucosa” – principalmente o Bacillus mesentericus vulgatus, o subtilis

e o albuminis. Chegaram à conclusão de que se tratava

de invasão post mortem por espécies banais, cujos esporos resistentes estão
sempre presentes no estômago e se desenvolvem principalmente onde há um
amolecimento péptico da mucosa ... Temos encontrado processos semelhantes
em caso de moléstias completamente diferentes da febre amarela.

No relatório que redigiu em fevereiro de 1895, Adolpho Lutz continuava

a julgar provável a hipótese de que o agente da febre amarela residisse no

tubo digestivo, como o do cólera, mas, até aquele momento, não conseguira

isolar nenhum organismo diferente dos encontrados em outras doenças:
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Foi à custa de muito trabalho ingrato que chegamos a obter estes resultados,
a maioria negativos perfeitamente de acordo com aqueles obtidos por  Sternberg.
Julgamos que o problema da febre amarela não só ainda espera a solução,
mas também consideramos esta como bastante difícil ... Ou seu germe é tão
pouco característico que se confunde com os germes banais, ou só pode ser
encontrado em bastante abundância durante um período muito limitado, ou,
finalmente, falta-nos ainda o método para reconhecê-lo e cultivá-lo.

Em 1897 arrefeceu a febre amarela no estado de São Paulo, tendo sido

internados no Hospital de Isolamento somente 41 doentes, nos primeiros

cinco meses do ano. Lutz e seus ajudantes autopsiaram sete dos 28 indiví-

duos que faleceram aí, procedentes de Rio Claro (3), Dois Córregos (2),

Araraquara (1) e Leme (1). Outros cinco casos que terminaram pela cura

forneceram materiais para exames bacteriológicos do conteúdo do estôma-

go e do intestino, da bile, urina, de raspagem do baço, do sangue e outros

líquidos orgânicos (Lutz, 1898). Os resultados foram frustrantes, como das

outras vezes.

O bacilo de Sanarelli na ordem do dia

Na fachada do Instituto Bacteriológico Domingos Freire, no Rio de Ja-

neiro, já tremulava uma bandeira tricolor em que o preto simbolizava o

vômito, o amarelo, a icterícia e o vermelho, as hemorragias, reforçando a

imagem de um baluarte erguido para a defesa de uma descoberta que

tantos cobiçavam. A bandeira foi hasteada no momento em que a impren-

sa insuflava a expectativa da iminente revelação dos segredos da febre

amarela por Giuseppe Sanarelli, bacteriologista de renome que o governo

uruguaio contratara para fundar e dirigir o Instituto de Higiene Experi-

mental, inaugurado em Montevidéu a 16 de março de 1896. Com 31 anos

de idade, Sanarelli já trabalhara no laboratório de Camilo Golgi (1844-

1926), na Universidade de Pavia, no de Max von Petenkoffer, em Muni-

que, e no laboratório de Elie Metchnikoff, no Instituto Pasteur de Paris. Aí

realizara estudos sobre a imunidade na febre tifóide e no cólera, que tor-

naram seu nome respeitado na comunidade científica internacional

(O Brazil-Medico, n.24, jun. 1896, p.218).

Três meses após a inauguração do instituto de Montevidéu, o bacterio-

logista italiano viajou para o Rio de Janeiro para obter as matérias orgâ-

nicas de que necessitava para estudar a febre amarela. Em janeiro de

1897, seu caldeirão fervia. Nos salões e cafés da capital brasileira, era
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assunto obrigatório de conversa a notícia de que concluíra suas investiga-

ções e mandara à Academia de Medicina de Roma um pli-cacheté – uma

comunicação lacrada – para assegurar a prioridade da descoberta. No pe-

ríodo decorrido entre essa iniciativa e o descerramento da descoberta, por

mais de uma vez adiado, deu-se o ingresso na cena pública de vários ou-

tros postulantes ao título de descobridor da causa e/ou cura da febre amarela.

Vista geral de Montevidéu tomada da serra. Desenho de Taylor, a partir de uma fotografia (Reclus, 1894, p.567).

Wolf Havelburg anunciou seus resultados parciais numa conferência

proferida em 22 de abril de 1897 no Hospital dos Lázaros, que possuía,

diga-se de passagem, um dos mais bem equipados laboratórios bacterioló-

gicos do Rio de Janeiro. O bacilo que encontrara no estômago e no intes-

tino dos doentes de febre amarela causava uma doença típica quando ino-

culado em coelhos e cobaias. Injetara sangue de convalescentes nesses

animais, e eles resistiram à injeção subseqüente de cultura mortal, o que

provava a viabilidade da soroterapia.53  Assistida por representantes de

todas as instituições médicas da capital, autoridades do governo, jorna-

listas e outros cavalheiros que ainda se esforçavam por acompanhar as

novidades das ciências, já por demais complexas, a conferência de

Havelburg (1897) “destampou” outras investigações sobre a febre amarela.

Eduardo Chapot Prévost (26.1.1897, Recortes/COC) quebrou o silêncio

que vinha guardando por receio de divulgar estudos que julgava “insufi-
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cientemente corroborados para merecerem publicação, principalmente em

assunto tão escabroso, tão controvertido, tão difícil”. Fizera suas pesquisas

em colaboração com Francisco Fajardo,

ora passando dias inteiros no Hospital São Sebastião a fazer autópsias ou
exames químicos e microscópios do sangue, do vômito, da urina, das fezes, a
fazer culturas em placas e em tubos dos líquidos, humores e fragmentos de
órgãos, em diversos meios ... ora seguindo a marcha da moléstia junto ao
leito do doente ... ora passando noites sucessivas até duas e três horas da
madrugada a estudar ao microscópio os preparados feitos durante o dia.

Prévost e Fajardo verificaram também a presença constante de um

bacilo, isolaram-no em culturas puras e inocularam-no em porquinhos-

da-índia, cães e galinhas que morreram com lesões análogas às da febre

amarela humana.

Dr. Eduardo Chapot Prevóst
(1864-1907), médico brasileiro
celebrizado ao realizar a separação
das xifópagas Maria e Rosalina
(Acervo COC, DAD, FOC [P],
Chapot-Prévost, E-1).

Outro que exibiu estudos incompletos, em

março de 1897, foi Johannes Paulser, assisten-

te do Instituto Bacteriológico de São Paulo. Ele

procurou isolar todos os germes encontrados nos

órgãos das vítimas da epidemia que grassou

naquele estado, no verão de 1895-1896, com o

objetivo de identificar os que apareciam com

regularidade. Acabou incriminando uma espé-

cie de bolor e duas espécies de levedura que

floresceram em suas culturas, e que encontrou

nos 25 cadáveres autopsiados com a ajuda de

Arthur Vieira de Mendonça (Jornal do Com-

mercio, 8.3.1897; O Brazil-Medico, mar. 1897,

p.78-86). O bolor de Paulser forneceu a João

Batista de Lacerda a oportunidade para recolocar em circulação o fungo

polimorfo que apresentara em 1892-1893 à Academia Nacional de Medici-

na e ao Congresso Médico Pan-Americano (Jornal do Commercio, 10.3.1897).

Adolpho Lutz exonerou o assistente dois meses antes de ele divulgar sua

descoberta pela imprensa. “Com efeito”, lê-se em O Paiz (18.3.1897), “o tra-

balho do dr. Paulser tinha impressionado mal o grupo de médicos que nesta

capital se entregam à bacteriologia, e é pois com júbilo que agora vemos

dele afastada a responsabilidade do nome brilhante de Lutz.” 54

Esta nota, agora o sabemos, foi redigida por Fajardo, que, na mesma

data, enviou ao “Amigo e Mestre” a página de O Paiz, “com o lugar da



    93 FEBRE AMARELA, MALÁRIA E PROTOZOOLOGIA

publicação marcado em azul”. E perguntava: “Queira dizer-me si está con-

forme?”.55  Nessa carta, o bacteriologista carioca comunicou a Lutz que re-

cebera notícias de Sanarelli: “vai fazer sua comunicação em maio próximo;

é decisivo em relação ao micróbio. Se eu tivesse tempo iria antes disso a

Montevidéu”.

Em janeiro de 1897, quando a imprensa do Rio de Janeiro começou a

ventilar aquela questão, um jornalista externou “grande ansiedade” em

conhecer os resultados a que já tivesse chegado o “sábio fluminense”

(11.1.1897, Recortes/COC), mas este era o mais cauteloso investigador e,

com certeza, o mais avesso à publicidade.

Um indicador da importância que a febre amarela adquirira no Insti-

tuto chefiado por ele são os dados relativos às autópsias: de 1893 a 1908,

seus bacteriologistas abriram 121 cadáveres de amarelentos e 92 de víti-

mas da febre tifóide (o cólera morbus vinha em terceiro lugar, com 62). A

defasagem aumenta quando se examina apenas o período de 1894 a 1897:

realizaram 86 necropsias para a febre amarela e 67 para a tifóide. Em

1896, foram necropsiadas 43 vítimas da primeira doença e apenas 18 da

segunda.56

Em comunicação endereçada exclusivamente ao diretor do Serviço Sa-

nitário de São Paulo, Lutz faria, em meados de 1897, um balanço de seus

estudos sobre a etiologia da febre amarela.  Não encontrara germe algum

que pudesse incriminar, nem nos órgãos de doentes falecidos de febre ama-

rela bem caracterizada, nem no sangue tirado durante a vida:

Os poucos resultados positivos explicaram-se perfeitamente pela possibilidade
da invasão de germes de infecção secundária ou pelo princípio de decomposição
cadavérica ... As culturas, feitas independentemente pelo pessoal do nosso
laboratório em muitas autópsias de febre amarela, revelaram formas
correspondentes às espécies conhecidas como produtoras de infecções
secundárias em outras moléstias (como, por exemplo, a febre tifóide),
principalmente micróbios parecidos ou idênticos ao bacilo coli commune e
aos cocos piogênicos. (Lutz, 1897)

Evitando a discussão sobre “certos trabalhos feitos com métodos defei-

tuosos e sem os conhecimentos considerados indispensáveis”, Lutz se limi-

tava a constatar que “os pretendidos resultados positivos, alegados nesses

trabalhos, não foram verificados por outros investigadores”. Em artigo

publicado na Revista Médica de São Paulo, externaria a opinião de que o

bacilo descrito por Havelburg parecia ser apenas “uma das inúmeras varie-

dades do Bacillus coli communis, que, como verificamos, freqüentemente
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é muito virulento para os animais, quando isolado de casos de febre ama-

rela” (Lutz, 1898).

Num relatório escrito anteriormente,57  Lutz havia registrado que as

lesões anatômicas observadas nas vísceras pelos proponentes das teorias

etiológicas em circulação vinham sendo “muito exageradas por terem os

autores examinado peças mal conservadas, ou retiradas de cadáver muito

tempo depois da morte. Deste modo as alterações devidas à decomposição

que na febre amarela sobrevém muito depressa, foram adicionadas às da

moléstia”. Nos rins que se encontravam nessas condições Lutz via sempre

“coágulos de albumina e cilindros no lume dos tubos renais, mas nas peças

bem conservadas os epitélios acham-se todos colocados no seu lugar pró-

prio, e os núcleos tingem-se com facilidade”. Isso também acontecia com o

fígado: “as células contêm sempre grande número de grânulos de pigmen-

to amarelo; estes, em certos processos de coloração conservam a cor de

anilina empregada, mas só um observador pouco cauteloso pode confundi-

los com microrganismos”. A observação clínica mostrava que as vísceras

depressa reassumiam suas funções, passado o momento crítico da doença,

o que parecia demonstrar que as lesões não eram muito profundas: “tudo

indica que, antes, se trata dos efeitos de uma intoxicação por toxinas, do

que uma localização do processo infeccioso no parênquima das vísceras”.

Esta linha de investigação anatomopatológica levou Adolpho Lutz a

orientar o estudo feito por um de seus assistentes – o dr. José Martins

Bonilha de Toledo – sobre a urina na febre amarela. Com especialização

em química biológica na Bélgica, Toledo realizou detalhadas análises quí-

micas e microscópicas da urina de treze indivíduos vitimados pela doença.

Concluiu que a lesão renal era uma constante, diretamente proporcional à

gravidade do caso, confirmando a suspeita de que se devia a uma toxina

secretada pelo micróbio ainda desconhecido que causava a febre amarela.

Em janeiro de 1897, Bonilha de Toledo publicou aquelas observações so-

bre as alterações renais, as variações dos cloruretos, fosfatos e da uréia

nas micções dos amarelentos. Dava apenas pistas para o esclarecimento

da questão etiológica, mas firmava pontos ainda obscuros do diagnóstico e

prognóstico da doença.58

Graças à sua circunspecção e prudência, e graças, também, à densida-

de relativa do laboratório que chefiava, superior à dos que funcionavam

no Rio de Janeiro, Adolpho Lutz, o “sábio fluminense”, dono de credenciais

tão sólidas quanto as de Giuseppe Sanarelli, o “sábio italiano”, destacou-se
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como principal “verificador” dos micróbios, soros e vacinas propugnados

pelos bacteriologistas que competiam tão impetuosamente. Sobretudo um

personagem que buscou a vitória pelas vias mais anômalas, indo mais

longe que os demais na manipulação da imprensa, na busca de vantagens

econômicas e na mobilização de aliados surpreendentemente fortes du-

rante o tempo em que permaneceu em evidência.

Em 11 de novembro de 1896, o médico gaúcho Felipe Pereira Caldas

subiu à tribuna da Academia Nacional de Medicina para falar do soro que

desenvolvera contra a varíola (O Brazil-Medico, nov. 1896). Nos jornais

que circularam naquele dia fervilhavam notícias (desmentidas) de que

Sanarelli acabara de desvendar o segredo da febre amarela. Dias antes,

imitando o gesto do italiano, Caldas entregara à Academia comunicação

lacrada para assegurar a prioridade sobre a descoberta do soro contra a

febre amarela. Em janeiro de 1897, quando Havelburg fez aflorar a com-

petição pela descoberta do micróbio amarílico, Carlos Seidl testou as pri-

meiras doses do soro Caldas no hospital que dirigia, o São Sebastião, no

Caju. O lobby gaúcho, liderado pelo dr. Severo Macedo, conclamou o vice-

presidente da República, o médico baiano Manuel Victorino Pereira, a

patrocinar nova viagem de Caldas ao Rio de Janeiro, pois julgava essen-

cial que a prioridade da descoberta fosse de um cientista brasileiro.

Felipe Caldas e seu profilático alcançaram o auge da fama em meados

de 1897, precisamente quando Giuseppe Sanarelli anunciava, em Monte-

vidéu, a descoberta do bacilo icteróide e o prosseguimento de seus traba-

lhos com vistas à obtenção de um soro curativo. Em mensagem lida em 26

de junho, Prudente de Morais informou ao Congresso Nacional que a Aca-

demia de Medicina, por unanimidade de votos, solicitara ao governo o en-

saio em larga escala do soro Caldas na capital da República e em outras

localidades durante a próxima epidemia de febre amarela (Diário Oficial,

1.7.1897; O Brazil-Medico, 1.5.1898, p.145). A mensagem era acom-

panhada de declaração de Nuno de Andrade, diretor de Saúde Pública,

segundo a qual

o soro antiamarílico do dr. Caldas não é uma fantasia de descobridor visionário,
mas um remédio capaz de ter franca entrada na terapêutica da febre amarela,
e cujo proveito integral só será definitivamente medido após a verificação de
sua utilidade em considerável número de casos.

Em agosto de 1897, foi objeto de um parecer arrasador firmado por

Adolpho Lutz, Arthur Mendonça e Bonilha de Toledo. Efetuada exclusi-
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vamente em laboratório, a verificação oferecia contraste gritante com os

resultados do estudo clínico dos médicos cariocas. Lutz pôs entre aspas as

declarações de Caldas para destacar os aspectos questionáveis de seu mé-

todo e de seu produto: a dupla ação atribuída a ele (preventiva e cura-

tiva); a possível contaminação dos materiais colhidos no Rio de Janeiro e

transportados até Rio Grande; a indeterminação do micróbio correlacionado

à febre amarela.

Perguntado se não empregava um dos métodos conhecidos para isolar o
germe, respondeu negativamente, pois que “só dispunha do soro líquido, no
qual, segundo sua opinião, nasciam unicamente germes que julga ser os
da febre amarela”. Perguntado se os animais inoculados apresentavam os
sintomas da febre amarela, respondeu que não (Lutz & Toledo, 1897).

Embora não aniquilasse a invenção gaúcha, que ocuparia intermiten-

temente as manchetes dos jornais até 1902, o parecer da equipe de Adolpho

Lutz desobstruiu o caminho para a mais entusiástica aceitação da desco-

berta do bacilo icteróide, anunciada por Giuseppe Sanarelli em 10 de ju-

nho de 1897, no Teatro Solis, em Montevidéu.

Adolpho Lutz e Arthur Vieira de Mendonça viajaram para aquela

capital em junho como delegados do governo paulista. Logo chegaram

João Batista de Lacerda, representante do governo brasileiro, com Fran-

cisco Fajardo, Chapot Prévost e Virgílio Ottoni, delegados da Sociedade

de Medicina e Cirurgia (Rio de Janeiro) e do Grêmio dos Internos dos

Hospitais.59

Um parêntese. Na volta dessa viagem, Lutz passaria por Buenos Aires

para conhecer o patologista Robert Johann Wernicke (1854-1922) e seu

discípulo Alejandro Posadas (1870-1902). Examinaria de perto as prepa-

rações microscópicas e os casos clínicos que tinham dado origem à comuni-

cação publicada pelo primeiro no Centralblatt für Bakteriologie und

Parasitenkunde (v.12, p.859-61, 1892) com o título “Ueber einen

Protozoenbefund bei mycosis fungoides”, e por Posadas, no Circulo Médi-

co Argentino (v.15, p.585-97, 1892): “Un nuevo caso de micosis fungoidea

con psorospermia”. A visita de Lutz tinha relação com estudos que fazia

em São Paulo, e que culminariam com a publicação, em 1908, do trabalho

que seria reconhecido como sua principal contribuição à dermatologia bra-

sileira: a descoberta no país, pela primeira vez, de uma doença que se

caracterizava por graves lesões na boca, hoje conhecida, entre outros no-

mes, por doença ou micose de Lutz.60
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Em Montevidéu, assistiu à conferência feita por Sanarelli para “um

público misto de profissionais e leigos”, que incluía o presidente da Repú-

blica, a alta administração e a alta sociedade do Uruguai e delegações

médicas de vários países americanos.61  Fez diversas visitas ao laboratório

do bacteriologista italiano para colher informações técnicas suplementa-

res sobre os fatos por ele anunciados. No relatório que apresentou em agosto

de 1897 ao diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, Lutz (1897a) afir-

mou que não podiam ser negados “senão sobre a base de outras observa-

ções e, na falta destas, devem ser aceitos pela garantia de seu autor. A

habilidade e competência deste são provadas pelos seus trabalhos anterio-

res, e tivemos ampla ocasião de verificá-las pessoalmente”.62

Da esquerda para a direita, doutores José Sanarelli, José Scosería e Juan Morelli
(Acervo do Instituto de Higiene da Universidad de la República, Faculdad de Medicina, Montevideo, Uruguay).
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Sanarelli teria confirmado a freqüência das infecções secundárias cons-

tatada por Lutz. “Chega até a atribuir-lhe um papel mais importante na

grande mortalidade desta moléstia, do que nos parece justificado pelas

observações anatômicas e clínicas.”

O italiano isolara seu bacilo a partir do sangue extraído dos órgãos de

amarelentos mortos, que a Lutz dera sempre resultados negativos. Este

explicava a contradição pelas seguintes circunstâncias: era tão difícil de

encontrar o germe que Sanarelli só conseguira isolá-lo na metade dos ca-

sos examinados, “proporção muito desfavorável quando comparada com a

das outras moléstias microbianas” (O Brazil-Medico, 15.12.1898, p.416-7).

Dotado de forma “banal”, não se diferenciava dos bacilos do tifo abdominal

e do Bacillus coli communis. Em condições normais, sequer produzia colô-

nias em placas de gelatina e, por isso, teriam sido mal sucedidos os traba-

lhos feitos até então com este meio de cultura, considerado o melhor para

diferenciar as espécies microbianas. Além disso, a presença de outras

bactérias impedia o desenvolvimento do bacilo incriminado por Sanarelli:

“O próprio autor considera um caso muito feliz tê-lo encontrado em cul-

tura quase pura no segundo dos casos observados por ele. Julga que, ainda

hoje, o isolamento desse germe continua a ser difícil e, em certos casos, até

impossível” (Lutz, 1897a).

Sendo tão pouco característico, não teria chamado sua atenção “se não

fosse o estudo extenso, verdadeiramente colossal, feito por ele sobre a ação

patogênica de todas as bactérias então isoladas” (O Brazil-Medico,

15.12.1898, p.416-7).

Em obediência às regras postuladas por Koch, Sanarelli verificara a

ação patogênica do bacilo icteróide em várias espécies de mamíferos. Con-

seguira induzir

processos mórbidos típicos para cada espécie, mas diferentes de uma para
outra. Esses processos reproduzem ... parte dos fenômenos observados no
homem acometido de febre amarela. Assistimos a um certo número dessas
experiências e vimos peças anatômicas provenientes de outras; tivemos, assim,
ocasião de verificar, em vários pontos, a exatidão das descrições de Sanarelli,
e, como os outros fatos foram presenciados por pessoas competentes, podem
ser considerados como estabelecidos. (Lutz, 1897a)

Na opinião de Lutz, a probabilidade de que aquele bacilo fosse o causa-

dor da febre amarela tornara-se uma certeza após cinco experiências fei-

tas no próprio homem:
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Não podemos falar de observação pessoal, mas os médicos que tiveram ocasião
de observá-las reconheceram os sintomas típicos da febre amarela. As curvas
de temperatura provenientes desses casos certamente correspondem
completamente às da febre amarela espontânea. De mais, em Montevidéu
não se tem levantado uma só voz para contestar essas experiências, que
foram julgadas absolutamente comprovantes e decisivas.

Em 22 de julho de 1897, os delegados do Rio de Janeiro subiram à

tribuna da Academia Nacional de Medicina para relatar aquela descober-

ta a uma platéia “excepcionalmente” numerosa, formada por médicos, es-

tudantes e espectadores de “diversas classes sociais” (O Brazil-Medico, ago.

1897, p.283-5). Lacerda falou do orgulho que sentiam os uruguaios pelo

Instituto de Higiene, “sem igual na América do Sul”, e descreveu as inves-

tigações que culminaram no isolamento de um bacilo extremamente viru-

lento e as experiências subseqüentes de inoculação numa ordem zoológica

de crescente complexidade: roedores, ruminantes, símios, por último o ho-

mem. Relatou, por fim, as contraprovas que obtivera no laboratório da

Diretoria Geral da Saúde Pública, com ajuda do dr. Emilio Gomes e a

assistência de Chapot Prévost, Affonso Ramos, Zacharias Franco e Anto-

nio Pimentel. Naquela mesma sessão da Academia e, dias depois, na Socie-

dade de Medicina e Cirurgia, Francisco Fajardo apresentou os resultados

igualmente positivos das inoculações que efetuara com Miguel Couto no

Laboratório Militar de Bacteriologia.63

A semelhança do bacilo icteróide com bacilos banais, aliada à dificulda-

de de o isolar e cultivar inviabilizavam, por ora, um método seguro para o

diagnóstico diferencial, muito importante para os clínicos e higienistas,

sobretudo em conjunturas epidêmicas. Dos trabalhos de Sanarelli resulta-

vam, porém, algumas diretrizes úteis para a saúde pública, que Adolpho

Lutz resumiu da seguinte forma. Primeiramente, legitimavam as práticas

correntes de destruição do bacilo por meios químicos e pelo calor. O bacilo

era raro no sangue e nas secreções dos doentes, o que explicava o reduzido

perigo do contágio direto e, mesmo, de transmissão indireta nas infecções

leves e no primeiro período da doença, que formavam o grosso dos casos.

Em compensação, um caso grave ou fatal, sobretudo no período hemor-

rágico, criava “verdadeira epidemia”. Reconhecido a tempo, e tomadas as

medidas necessárias de isolamento e desinfecção, conseguir-se-ia evitar

que as habitações dos doentes se tornassem focos epidêmicos. O germe que

escapava com o sangue dificilmente chegava a uma dessecação completa,

e assim podia permanecer vivo por longo tempo, em roupas, colchões e
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outros objetos, ou misturado ao pó e à terra, sobretudo nas frinchas de

assoalhos mal conservados, esperando a ocasião favorável para se tornar

infeccioso e invadir os humanos suscetíveis à doença. Lutz julgava que o

bacilo icteróide podia ser transmitido através de excrementos e vômitos, e

também pelo ar e a água.

Ao contrário do que vinha afirmando a imprensa, em Montevidéu

Sanarelli negou categoricamente que houvesse resolvido o problema da

soroterapia, que, em sua opinião, apresentava “grandes dificuldades”. Essa

foi a direção que tomaram seus estudos no segundo semestre de 1897. Em

fevereiro de 1898, começou os estudos de campo em São Paulo. Já havia

remetido doses do soro a clínicos sul e norte-americanos, pedindo-lhes, em

troca, as anotações relativas aos casos tratados. Sua principal recomen-

dação era que fosse aplicado apenas no começo da doença, pois em perío-

dos adiantados não evitaria a morte, nem repararia as graves alterações

anatômicas e funcionais provocadas pela acumulação do “veneno amarílico”

no organismo.64  A ineficácia em fase adiantada da doença fora constatada

nas primeiras inoculações experimentais feitas no homem por Seidl, Fajardo,

Miguel Couto e Paretti de la Roca no Hospital São Sebastião, em dezembro

de 1897.

O teste de campo em São Carlos do Pinhal foi supervisionado por comis-

são presidida por Joaquim José da Silva Pinto, diretor do Serviço Sanitá-

rio de São Paulo, e integrada por Adolpho Lutz, Vital Brazil, Arthur Men-

donça, Cândido Espinheira (diretor do Hospital de Isolamento da capital

paulista) e pelos inspetores sanitários Ferreira, Vieira de Mello, Estevão

Leão Bourroul e um sr. Rodrigues Souza, que não era médico.

Naquele centro cafeeiro vitimado pela febre amarela encontraram as

ruas desertas e muitas casas abandonadas. Como em Campinas, em 1889,

quase todos os habitantes haviam fugido. O hospital de isolamento estava

às moscas, pois a maioria dos doentes, “imbuídos do insensato e tradicional

preconceito contra o lazareto”, preferia convalescer ou morrer em suas pró-

prias casas. Pequenas doses do soro foram aplicadas em duas crianças,

que se restabeleceram, mas não foram satisfatórios os resultados da primeira

série de inoculações que abrangeu mais seis doentes, todos no primeiro

período (Revista Médica de São Paulo, 15.3.1898, p.22-4). Nova série foi

iniciada em 17 de fevereiro de 1898, com 14 doentes em estado grave, dos

quais quatro morreram. Um deles era um rapaz português “rebelde a todo

tratamento, violento contra o pessoal, e no qual com grande custo conse-
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guimos praticar à força poucas injeções subcutâneas”. Sanarelli perdeu,

ao todo, seis dos 22 inoculados, o que dava a taxa de mortalidade pouco

animadora de 27%.65

Adolpho Lutz e seus auxiliares confirmaram a presença do bacilo

icteróide no sangue dos doentes, e usaram este fato para refutar as obje-

ções ainda levantadas por clínicos fiéis à antiga tradição segundo a qual a

doença não abandonaria o litoral para se internar a oitocentos ou nove-

centos metros acima do nível do mar. Lutz corroborava, assim, a primeira

parte da descoberta de Sanarelli, mas era taxativo com relação à segunda:

“a terapêutica da febre amarela não encontra solução na soroterapia” (Re-

vista Médica de São Paulo, jun. 1898, p.84-7). À mesma conclusão chegou

Affonso Ramos, chefe do laboratório bacteriológico da Diretoria Geral de

Saúde Pública, no Rio de Janeiro (O Brazil-Medico, 1.8.1898, p.256, 258).

Em outras ocasiões, o bacilo icteróide seria um dos meios usados para

dissipar dúvidas quanto à identidade de febres que pudessem ser confun-

didas com a amarela, especialmente a febre tifóide e a malária. Em 17 de

abril de 1898, três meses após as mal-sucedidas experiências com o soro de

Sanarelli, Lutz foi chamado a dar um parecer sobre a doença que grassava

no Núcleo Oficial de Colonização Campos Salles, criado no ano anterior

pelo governo do estado, às margens da ferrovia que ligava Campinas à

Fazenda Funil, às margens do rio Jaguari. O empreendimento, executado

pela Companhia Carril Agrícola Funilense, contara com empréstimo auto-

rizado pela Câmara Municipal de Campinas (Lei nº 47, de 4.1.1896), exi-

gindo-se da Companhia a aquisição de terras contíguas ao leito da via

férrea e sua cessão ao estado para o assentamento de colonos europeus. A

coexistência de comunidades imigrantes de diversas nacionalidades no

núcleo colonial Campos Salles explica a denominação que seria dada à

estação ferroviária (1905), depois ao distrito de Campinas (27.11.1906) e, por

fim, ao município autônomo (30.11.1944): Cosmópolis, “cidade do mundo”.

Em 1898, encontrava-se em estágio muito incipiente de sua história. O

encarregado da colônia, o imigrante Adolpho Laufer, prestava contas ao

Inspetor de Terras, Colonização e Imigração do Estado de São Paulo.66  Em

agosto, obteria licença para estabelecer uma “Escola Allemã” num dos lo-

tes do núcleo. A maioria dos colonos falava alemão, e foi certamente este o

idioma usado pelo diretor do Instituto Bacteriológico para se inteirar, com

os suíços recém-chegados, das notícias da terra onde os Lutz deitavam

raízes. Em 1897, tinham se instalado em “Campos Salles” as famílias de
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José Fumstein, Gothelf Lucker e José Pfeifer. Em 1898, chegariam as de

Antonio Blaser, Roberto Maerki, Gustavo Epprecht, Alberto Fertz e

Heinrich Mauer, perfazendo estas famílias um total de 42 dependentes.

Tinham sido atraídos para aquela colônia por informações veiculadas em

jornais da Suíça, que até os orientavam a requerer ajuda de custo para a

viagem (o imigrante tinha passagem livre até o lugar). Sua população

chegaria a 53 famílias, ou 280 pessoas, em janeiro de 1900, e a 132 (624

pessoas) em 31 de dezembro daquele ano, representando então os

germânicos 68,41% do total.67  Produziam mel de abelhas, milho, feijão,

batata inglesa, mandioca e arroz para consumo interno, e ‘exportavam’ os

três primeiros produtos, além de cera e manteiga. Somente em março de

1899 a colônia teria um médico para cuidar das febres que acometiam com

freqüência seus moradores, o dr.  João Francisco Pereira.

Núcleo Colonial Campos Salles: máquina de beneficiar arroz. Campinas (SP), c.1900 (Coleção Secretaria da
Agricultura Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, Centro de Memória, Unicamp).

Lutz e Arthur Mendonça examinaram, de início, dois doentes de “Cam-

pos Salles” que estavam na capital, um no Hospital de Isolamento, outro

na Santa Casa. Suspeitaram que este estivesse com febre amarela. Na

tarde de 18 de abril de 1898, seguiram para Campinas com todos os equi-

pamentos necessários aos exames microscópicos. Passaram o dia seguinte

visitando doentes que residiam em casas distantes umas das outras.
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Encontraram um italiano com sintomas do último período de febre ama-

rela: icterícia, hemorragia do nariz e da boca, vômito preto, estado comatoso.

Também fora acometido pela doença um menino suíço que dias antes esti-

vera num rancho habitado por portugueses, entre os quais houvera dois

casos de febre, um deles fatal.

Núcleo Colonial Campos Salles: casa de colono com gado vacum. Campinas (SP), c.1900. As imagens
lembram muito aquelas que seriam consideradas típicas dos ambientes da febre amarela silvestre a partir da
década de 1930 (Coleção Secretaria da Agricultura Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo,
Centro de Memória, Unicamp).

Núcleo Colonial Campos Salles: casa de colono. Campinas (SP), c.1900 (Coleção Secretaria da Agricultura
Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, Centro de Memória, Unicamp).
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O sangue daqueles doentes foi inoculado em tubos de ágar e caldo

lactosado e mostrou nítido “poder aglutinante sobre as culturas de bacilo

de Sanarelli” isolado em São Carlos do Pinhal. Em todos os casos exami-

nados no Núcleo Colonial Campos Salles, Lutz e Mendonça tiveram a preocu-

pação de confirmar a ausência, no sangue, do hematozoário de Laveran,

de modo a excluir o diagnóstico de impaludismo.

Saúde pública na década de 1890

No relatório sobre sua comissão em Montevidéu (1897a), Lutz assina-

lara duas características do bacilo de Sanarelli que ajudavam a diferenciá-

lo de outros, muito parecidos. A primeira era a forma que tomavam as

colônias nas culturas de ágar – semelhantes a selos de lacre, forma até

então não observada em outros micróbios. A segunda característica singu-

lar era que as colônias só se desenvolviam na gelatina quando nela crescia

um bolor. “Dir-se-ia” – escreveu o bacteriologista italiano – que “exerce

uma espécie de raio de influência dentro de cuja órbita é somente possível

o desenvolvimento das colônias icteróides”. O estranho parasitismo seria

“a causa principal da febre amarela a bordo dos navios” (Sanarelli, 1897,

t.63, p.190-1). Lutz supôs que essa simbiose se devesse a uma modificação

do meio nutritivo ocasionada pelo bolor que favorecia o bacilo. 

Ao regressar de Montevidéu, João Batista de Lacerda começou a investi-

gar a vida simbiótica do micróbio de Sanarelli com o bolor que classificou

como Aspergillus icteroide. Verificou que seus esporos desprendiam-se dos

filamentos micelianos e rolavam no ar, ao sabor dos ventos, servindo de

“muletas” para que o bacilo deixasse os ambientes confinados e proliferasse

à distância (Lacerda, 1900, p.16-30; O Brazil-Medico, 8.6.1899, p.212-4).

De posse da “chave do problema sanitário do Rio de Janeiro”, deixou o labo-

ratório e foi procurar o bolor e o bacilo em casas recém-habitadas por doen-

tes. Na rua das Laranjeiras, encontrou-os em simbiose, mas sempre sobre

dejeções de moscas. “Eis, senhores, a que assustadora e terrível perspectiva

nos conduziram essas observações” – declarou à Academia de Medicina, em

27 de julho de 1899. As habitações do Rio formavam vasta sementeira do

germe. Como era veiculado também pelas moscas, nessa rede eram apanha-

dos não só os “imundos” cortiços e estalagens, como as casas “asseadas e

aristocráticas”.68  A drenagem do solo, a revisão dos esgotos, a construção de

extenso cais no litoral da cidade, o calçamento e a arborização das ruas e
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praças, a abertura de avenidas, todos os itens, enfim, do projeto de renova-

ção urbana para a capital federal proposto na década de 1870 e reiterado

em 1896 (Abreu, 1998; Benchimol, 1992) redundariam, por certo, em seu

embelezamento, mas não extinguiriam a febre amarela:

Em vez de fazermos a revisão dos esgotos vamos fazer já a revisão total das
casas. Não precisamos chegar aos extremos a que chegaram os americanos
em Cuba de consumi-las pelo fogo. Seria esse um processo ... só aplicável em
país conquistado. A experiência já nos mostrou onde e como o germe da moléstia
se acoita no interior das casas; vamos lá dentro delas buscá-lo e destruí-lo.
(Lacerda, 1900, p.53)

Este foi o princípio que norteou as ações da saúde pública no Rio de

Janeiro e nas cidades paulistas no final do século XIX. Bom exemplo disso

é a epidemia que grassou em Campinas em 1897, a quinta e última do

oitocentos.

Já se tinha tentado de tudo para debelar a doença naquela cidade. A

instalação de redes de água e esgotos em 1891 e 1892 não impediu que

irrompesse neste último ano e continuasse a crepitar endemicamente nos

anos seguintes. As autoridades municipais adotaram, então, novas medidas

em prol da higiene pública, a começar pelo entupimento de cerca de 3 mil

fossas e poços que as canalizações recém-instaladas tinham tornado des-

necessários (Santos Filho & Novaes, 1996, p.251).

A cidade foi dividida em três distritos sanitários, cada um a cargo de um

delegado municipal de higiene. Drenaram-se córregos, arborizaram-se ruas,

fecharam-se cortiços. Um serviço de visitas domiciliárias passou a exigir a

caiação das casas duas vezes por ano, procedendo à desinfecção daquelas

onde houvessem falecido doentes de febre amarela. Ainda assim, nova

epidemia irrompeu em 1896, tendo havido 1.700 casos notificados. O go-

verno do estado assumiu, então, o comando do saneamento nessa e em

outras cidades atingidas pela doença.69

Em 23 de julho de 1896, no período pós-epidêmico, o dr. Emilio

Marcondes Ribas chegou a Campinas à frente de uma Comissão Sanitária

composta pelos drs. Theodoro Bayma, E. C. de Souza Brito, Eduardo Lopes

da Silva e Las Casas dos Santos. Em 4 de agosto, o intendente dr. Manuel

de Assis Vieira Bueno entregou-lhe formalmente a direção dos serviços

sanitários. O Lazareto do Fundão foi transformado em hospital de isola-

mento, e o espaçoso edifício onde funcionava o Mercado Grande sofreu

adaptações de modo a funcionar como Desinfetório Central.70
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Concomitantemente, uma Comissão de Saneamento, de âmbito esta-

dual, dirigida pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito

(1864-1929), executava em Campinas um novo projeto de abastecimento

de água e canalizava os riachos que cortavam a cidade, propondo, ainda,

a construção de novo coletor de esgotos e a incineração do lixo.71

Tais providências não impediram que ocorresse outra epidemia. Ela teve

início em 5 de janeiro de 1897, chegou ao auge em abril e extinguiu-se no

começo de julho. Houve desta vez 694 casos notificados, com 325 óbitos

(Lapa, 1996, p.259-60). “A população não a esperava”, observam Santos

Filho & Novaes (p.262), tanto que os festejos carnavalescos realizaram-se

em princípios de março, “com esplendor”. Dessa vez, poucos foram os que

abandonaram a cidade. No auge da epidemia, a Câmara Municipal che-

gou a cogitar no uso da ‘vacina’ de Felipe Caldas, e foi então que ela come-

çou a ser examinada por Adolpho Lutz no Instituto Bacteriológico.

As ações de Emilio Ribas (1896-1897) visaram, prioritariamente, o in-

terior das habitações, por mais de uma vez assemelhadas, no relatório que

escreveu em 31.1.1898, a “velhos porões de navios ... cheios de estrangei-

ros recém-chegados”. Os estudos de Sanarelli e Lacerda o tinham conven-

cido de que

os focos permanentes de febre amarela só se formam no interior das
habitações, devendo a permanência e tenacidade do germe amarelígeno

Desinfectório Central, em Campinas (SP), entre 1896 e 1906 (Coleção Geraldo Sesso Júnior, Centro de
Memória, Unicamp).
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explicar-se pela presença de bolores, o que sói acontecer nas casas edificadas
em terrenos cujo preparo foi negligenciado, faltando as mais das vezes a
própria declividade para escoamento das águas de lavagens que penetram
pelas juntas dos soalhos – casas compostas de uma série de alcovas, com a
natural deficiência de ar, luz e ventilação.

Os “primeiros focos” assim formados em diversas localidades do interior

de São Paulo se tinham multiplicado e irradiado, dando origem às repeti-

das epidemias que as autoridades sanitárias não conseguiam debelar.

A prioridade conferida por Ribas à polícia sanitária das habitações e à

rigorosa desinfecção de seus espaços interiores baseava-se em observações

que fizera em outros lugares, principalmente Jaú. A febre amarela que

grassara aí em 1896 fora ocasionada pela “revivescência dos germes dei-

xados em 1892, e não foi importada como se dizia”.

Ribas estimava que houvesse em Campinas, em 1897, pelo menos 4.200

prédios, sem incluir os dos bairros periféricos. O centro urbano e seus arra-

Desinfectador em serviço no interior de uma casa
infeccionada. (Algumas instalações do Serviço
Sanitário de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1905.
Acervo Museu Emílio Ribas).

baldes foram redivididos em cinco

distritos de forma que cada inspe-

tor sanitário conseguisse visitar todo

o distrito, sistematicamente, uma

vez por mês, ‘policiando’ cerca de

novecentas casas.

Das 9 horas da manhã às 6 da

tarde, os médicos da comissão sani-

tária cuidavam de seus respectivos

distritos, e à noite um deles ficava

de plantão, com duas turmas de

desinfetadores e mais o pessoal ne-

cessário para as remoções de doen-

tes e enterramentos. À medida que

os inspetores sanitários procediam

às visitas domiciliares, as turmas de

desinfetadores pulverizavam o in-

terior dos domicílios com sublimado

corrosivo a 2 por mil; nos objetos

metálicos, empregavam soluções

fenicadas a 2%; em latrinas, ralos

de esgotos e instalações similares,

o antisséptico utilizado era uma
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solução de sulfato de cobre a 3% ou leite de cal. Nos estábulos, cocheiras e

praças, pulverizavam soluções de cresil ou de ácido fênico bruto na pro-

porção de 4%. Pela estufa fixa instalada, a princípio, no Hospital do Fundão,

depois no Desinfetório Central (da firma alemã Geneste & Herscher) passa-

ram nada menos que 12.089 peças de roupa entre julho de 1896 e janeiro

de 1898.

Das casas ao subsolo: onde reside a febre amarela?

“Se algum dos ministros da ex-monarquia ... tivesse limado em um pon-

to a cadeia de bronze a que jazia e jaz atada a salubridade pública”, escre-

veu em 1893 o dr. José Lourenço, “quebrar-se-ia o encanto ... cessando a

antipatriótica procrastinação da mais importante questão social.” Esse ponto

de vista contrastava com o programa genérico e abrangente que os higie-

nistas subscreviam à época em que procuravam alvejar simultaneamente

senão todos, muitos dos elos da cadeia da insalubridade urbana associada

à produção dos miasmas. Nas décadas de 1880 e, principalmente, 1890, os

higienistas e bacteriologistas do Rio de Janeiro e de São Paulo passaram a

sustentar concepções cada vez mais divergentes acerca do modo como se

originavam e difundiam as epidemias de febre amarela e, conseqüente-

mente, acerca das medidas adequadas ou prioritárias para sanear as cida-

des, porquanto estavam todos de acordo num ponto: a doença constituía a

chave da insalubridade urbana, que se confundia com a insalubridade do

país. A corrente mais em evidência no período usava a teoria proposta pelo

higienista bávaro Max von Pettenkoffer para o cólera e a febre tifóide:

entre o solo do Rio de Janeiro e nossa epidemia nacional haveria relação

Max von Pettenkofer (1818-1901)
(Johann & Junker, 1970, fig. 28).

idêntica à que ligava o solo de Munique àquelas

doenças.

Principal adversário de Koch na Europa, no

tocante à etiologia do cólera, Pettenkoffer era um

renomado representante da corrente de pensa-

mento que Rosen (1994) denominou “contagio-

nismo contingente”. Segundo a Boden Theorie

(teoria do solo), para que ocorresse uma epidemia

eram necessários quatro fatores: além do germe,

determinadas condições relativas ao lugar, ao

tempo e aos indivíduos. Por si só, o germe não
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causava a doença, o que excluía o contágio direto. A suscetibilidade indivi-

dual era importante, mas variáveis relacionadas ao clima e ao solo eram

indispensáveis para explicar tanto os acometimentos como as imunidades

de indivíduos e regiões: tais variáveis agiam sobre o germe, que amadure-

cia e se transformava em matéria infectante, de maneira análoga à trans-

formação da semente em planta.

A teoria de Pettenkofer adequava-se muito bem aos traços mais notá-

veis da febre amarela: a sazonalidade e sua especificidade geográfica.

Os bacteriologistas que a investigavam estavam convencidos de que

seu germe, fosse qual fosse, cumpria importante etapa de seu ciclo vegetativo

no meio circundante. Combinação ainda desconhecida de fatores determi-

nava a latência durante certos períodos e a virulência em outros. Tal su-

posição foi uma das pedras angulares das teorias formuladas no período.

As equações mais ou menos envolviam, em proporções diversas, fatores

telúricos (solo, matérias orgânicas em putrefação, águas estagnadas, mor-

ros e valas, entre outros), fatores climáticos (atmosfera, umidade, calor, chu-

vas, ozônio e pressão barométrica) e fatores sociais (navios, habitações, ce-

mitérios, matadouros, mercados, ruas e canos de esgotos, por exemplo).

Para os partidários de Pettenkoffer no Rio de Janeiro, a insalubridade

urbana deitava raízes no “pântano abafado” que existia debaixo da cida-

de, repleto de matéria orgânica em putrefação. Quando exposto às oscila-

ções do lençol d’água subterrâneo, durante as chuvas de verão, ativavam-

se os germes lá depositados e eclodiam as epidemias. (Benchimol,1999,

p.249-98; Hume, 1925, 350-93).

Na transição da Monarquia para a República, muito se escreveu e fa-

lou a respeito da nocividade do lençol d’água subterrâneo do Rio de Janei-

ro, com a intenção de convencer o público e as autoridades de que o enxu-

go do solo através da drenagem profunda dessa água acarretaria a extinção

da febre amarela. Era o primeiro item do elenco de propostas votadas em

1889, no Segundo Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, em res-

posta à seguinte questão: quais os meios de prevenir ou atenuar as epide-

mias que durante o verão se desenvolviam no Rio de Janeiro e em outras

cidades do país (Gomes, 1957, p.234-6).

A intensidade das controvérsias a esse respeito oscilou conforme a gra-

vidade das epidemias e o jogo de interesses associados a investimentos

milionários no solo urbano. A maior voga de Pettenkofer entre nós coinci-

diu com o Encilhamento, a conjuntura em que o capital comercial e finan-



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

ceiro e as empresas e profissionais ligados a obras de engenharia busca-

vam na cidade, a todo transe, oportunidades para investir ou para enri-

quecer especulativamente.

Em 1892, Floriano Peixoto, chefe do governo republicano provisório,

tentou contratar Pettenkofer para que arrancasse a febre amarela do solo

da cidade.72  Foram sondados, também, Émille Duclaux, sucessor de Pasteur

na direção do instituto parisiense; Rubner, diretor do Instituto de Higiene

de Berlim; Friedrich Löffler, descobridor do bacilo da difteria, e o enge-

nheiro sanitário Edmund Alexander Parkes, autor de um conhecido Ma-

nual of Practical Hygiene (1864), em que sistematizava a experiência

adquirida no saneamento de cidades inglesas e indianas.

A epidemia de 1892-1893 e as quarentenas impostas por Argentina e

Uruguai aos passageiros e mercadorias procedentes do Brasil reacen-

deram as discussões sobre a velha questão epidemiológica: era a febre

amarela uma doença endêmica, “domiciliada” na cidade, ou uma doença

importada que se podia combater pela tríade quarentenas, desinfecções

e isolamento?73

A débâcle econômica que sucedeu à euforia do encilhamento e a guerra

civil em que o país mergulhou após a Revolta da Armada, em setembro de

1893, soterraram os projetos de drenagem do lençol subterrâneo e de “cal-

çamento estanque” do solo urbano. Os resultados das consultas feitas à

época de Floriano só foram divulgados em fevereiro de 1897, quando se

iniciava a recuperação da economia brasileira e se recolocava na ordem do

dia o saneamento do Rio de Janeiro e de outros portos da República.

A principal ameaça à sua salubridade era a febre amarela, mas as

indefinições que pairavam sobre sua etiologia e transmissão travavam as

forças interessadas em dar combate a ela. A opinião pública já assimilara

a noção de que era causada por um dos micróbios inscritos na agenda do

debate científico ou, quem sabe, não descoberto ainda. Mas o relativo con-

senso fundamentado na teoria miasmática a respeito do que se devia fazer

para higienizar aqueles centros urbanos dera lugar a candentes contro-

vérsias sobre os elos a romper na cadeia da insalubridade, variando as

escolhas conforme os habitats e as peculiaridades de cada germe

incriminado.74

A nova safra de germes que irrompeu em 1897 foi recebida com exas-

peração pelas categorias sociais e profissionais que pressionavam pelo tão

esperado saneamento do Rio de Janeiro. A incapacidade dos médicos em
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decidir, intra-muros e inter-pares, quem havia encontrado o meio de desa-

tar o nó górdio da saúde pública brasileira levou à proposição, no Congres-

so e na imprensa, de tribunais onde a questão pudesse ser dirimida. Em

maio daquele ano, às vésperas da conferência de Sanarelli, o deputado

Inocêncio Serzedelo Corrêa, um dos líderes da Sociedade Auxiliadora da

Indústria Nacional, propôs o ‘Prêmio Pasteur’, a ser concedido ao

bacteriologista que apresentasse parecer favorável e unânime da Facul-

dade de Medicina do Rio de Janeiro, do Instituto Koch de Berlim e do

Instituto Pasteur de Paris. Projeto alternativo, de cunho nacionalista e

favorável a Domingos Freire, foi apresentado, em junho, pelo deputado

Alcindo Guanabara, um dos jornalistas de maior influência no movimento

republicano.75

Esta última comissão chegou a ser formada, mas não foram os procedi-

mentos acadêmicos de validação que puseram fim às controvérsias sobre a

etiologia e profilaxia da febre amarela. A solução viria de um deslocamen-

to radical na abordagem da doença, como veremos adiante, que levaria

uma nova geração de bacteriologistas para o proscênio da saúde pública,

sob a liderança de um de seus mais discretos integrantes, Oswaldo Cruz.

Malária em questão

No verão de 1891-1892, meses antes da criação do Instituto Bacterioló-

gico de São Paulo, os governos fluminense e paulista requisitaram os ser-

viços do Instituto Bacteriológico Domingos Freire para imunizar novamente

contra a febre amarela os habitantes de várias cidades interioranas, e

para esclarecer a natureza de febres cujo diagnóstico era polêmico. En-

quanto uma comissão vacinava em Niterói, Paraíba do Sul, Resende e

Barra Mansa, o bacteriologista carioca visitava Limeira, Rio Claro, Cor-

deiros, Piraçununga, Belém, Jaú, Campinas, Santos e a própria capital do

estado. Em seguida, publicou Sur l’origine bactérienne de la fièvre bilieuse

des pays chauds (1892), pivô de mais uma controvérsia de grande reper-

cussão na imprensa do Rio de Janeiro, envolvendo complexa interpe-

netração de atores, micróbios e doenças. A finalidade do trabalho era dife-

renciar a febre amarela e a biliosa dos países quentes, que se pareciam e,

às vezes, se propagavam juntas. Segundo Freire, esta última era “uma

das manifestações da malária”, causada por um bacilo que nada tinha a

ver com o plasmódio descoberto pelo médico militar francês Charles Louis
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Alphonse Laveran (1845-1922). Freire colidiu, então, com Adolpho Lutz e

alguns bacteriologistas mais jovens do Rio de Janeiro que compartilha-

vam com ele o interesse por esse hematozoário. O que manteria a mais

estreita colaboração com Lutz seria Francisco Fajardo. Além da cumplici-

dade nas lutas motivadas pela febre amarela, cólera e febre tifóide, apro-

ximou-os o interesse por problemáticas que a medicina tropical inglesa

trazia a primeiro plano em fins do século XIX: a malária e, logo, os insetos

hematófagos que poderiam servir como hospedeiros de microrganismos e

transmissores de doenças. Segundo Arthur Neiva (1941, p.viii), Fajardo

“colecionou intensamente” animais sugadores de sangue que interessa-

vam a Lutz no Distrito Federal e em seus arredores. “Recordo-me bem que

o retrato de Fajardo era um dos poucos que se encontravam no quarto de

Manguinhos onde morava Lutz, como reconhecimento ao concurso prestado

pelo seu desinteressado amigo.” (Neiva, 1941, p.viii)

Na época, Fajardo era qualificado pela imprensa médica carioca como o

‘descobridor’ do hematozoário de Laveran no Brasil.76  Para Domingos Freire

(Jornal do Commercio, 15.7.1894), esse era o agente das “formas clássicas”

que o médico francês havia estu-

dado: “Ele que venha ao Brasil e

achará um mundo novo debaixo

dos olhos. Lembre-se que as latitu-

des em que cada um de nós estuda

são muito diferentes”. O descobri-

dor da vacina contra a febre ama-

rela postulava uma lei biológica

que provinha do mesmo cadinho

teórico de onde Lacerda retirava

argumentos em favor de seus fun-

gos polimórficos, e Petenkoffer, as

coordenadas localistas de tempo e

espaço que tornavam patogênicos

ou inócuos os micróbios do cólera e

da febre tifóide: “a diversidade de

climas traz a diversidade de espé-

cies infecciosas e conseqüentemente

a diversidade de microelementos vi-

vos patogênicos”.

Francisco de Paula Fajardo Júnior (1864-1906).
Foto de 1897 oferecida a Lutz como testemunho
da amizade que os unia. Companhia Fotográfica
J. Gutierrez (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
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No trabalho publicado em 1892 (p.12), Freire levantou a possibilidade

de que o bacilo descrito por ele fosse aquele descoberto por Klebs e Tomassi

Crudelli, os dois principais adversários de Laveran.

Charles Louis Alphonse Laveran (1845-1922).
Fonte:  perso.wanadoo.fr/santards.trad/laveran.jpg,
acesso em 22.6.2005.

Como vimos no segundo livro da

Obra Completa de Adolpho Lutz,

Theodor Albrecht Edwin Klebs (1834-

1913) foi o primeiro a verificar a des-

coberta do bacilo da lepra por

Hansen, em 1874 (Bulloch, 1938, p.9,

376). Em 1883, descobriu o da difte-

ria, que foi cultivado, no ano seguin-

te, por Friedrich Lofller, da equipe de

Koch, ficando, então, conhecido como

bacilo de Klebs-Loffler (atual

Corynebacterium diphtheriae). Em

1878, Klebs começou a pesquisar com

Corrado Tommasi Crudelli o germe

da malária, que era endêmico na cam-

panha romana. O norte-americano J.

H. Salisbury, os italianos Lanzi e

Terrigi e, ainda, Pietro Balestra ti-

nham incriminado algas microscópicas que vegetariam nos pântanos

(Busvine, 1993, p.18). No sangue de pacientes febris, Klebs e Crudelli

encontraram o Bacillus malariae, vegetal microscópico que teria afinida-

des 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 foi confirmada por diversos inves-

tigadores italianos e franceses, e fez grande sucesso no Congresso Médico

Internacional de 1884 (“Do bacillus malariae”, União Medica, 1881, p.82-6).

O próprio Adolpho Lutz endossou-a, tacitamente, no artigo que publicou

em 1886 (p.327-31) sobre as diferenças entre algas, cocos e bacilos. Esse

trabalho era um subproduto do esforço que fazia em Hamburgo, no labo-

ratório de Paul Gerson Unna, para demonstrar que o gênero Coccotrix

adequava-se melhor aos bacilos da lepra, da tuberculose, a várias bacté-

rias de putrefação e, ainda, ao Bacillus malariae.

Lutz ainda não fazia menção ao hematozoário descoberto por Laveran

seis anos antes.77  O Oscillaria malariae (depois chamado Plasmodium)



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

era um protozoário, e apesar de a disenteria e a surra terem sido relacio-

nadas 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 classifi-

cação preciso e pela dificuldade de se obterem meios artificiais para seu

cultivo. Isso contribuiu para deixar o microrganismo de Laveran à sombra

do de Klebs e Crudelli por alguns anos.

Os trabalhos de E. Richard, Camilo Golgi e Ettore Marchiafava (1847-

1935), vinculando seu ciclo de vida à síndrome clínica, foram cruciais para

Ettore Marchiafava (1847-1935)
(Olpp, 1932, S272).

Camillo Golgi (1843-1926) (Olpp, 1932, S145).

que as adesões ao Bacillus malariae se

transferissem para o Oscillaria malariae

em fins da década de 1880. Em

Philippeville, base militar francesa no

Mediterrâneo, Richard encontrou-o em

90% dos casos diagnosticados clinica-

mente, e demonstrou que a quinina o

destruía. Comprovou, também, que a

principal lesão produzida pelo parasito

era a destruição dos corpúsculos verme-

lhos do sangue, e atribuiu a isso a ane-

mia característica dos doentes e a acen-

tuada pigmentação do baço e do fígado,

verificada nas autópsias. Marchiafava

e Golgi, por sua vez, esclareceram parte

do ciclo de vida daquele hematozoário,

e o relacionaram à periodicidade das fe-

bres. Golgi demonstrou que a liberação

da progênie dos parasitas ocorria em

pulsações sincronizadas que corres-

pondiam aos paroxismos de febre. Le-

vantou, então, a hipótese de que dife-

rentes espécies poderiam ser responsá-

veis por formas clínicas distintas da ma-

lária – as febres terçã, quartã e estivo-

outonal.78
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Os insetos subvertem as teorias microbianas

Naqueles mesmos anos, crescia o interesse pelos mecanismos de trans-

missão das doenças com etiologia microbiana demonstrada ou suspeita. A

ênfase dada por Pasteur e Lister à ubiqüidade dos germes no ar retroce-

deu por efeito de investigações sobre outros veículos ou portadores: de um

lado, água, esgotos, alimentos, dejeções do corpo; de outro, cães, gatos,

pássaros e insetos. Cogitava-se na transmissão mecânica dos ‘vírus’ apa-

nhados em águas estagnadas e matérias pútridas, como faziam as moscas

com o bacilo de Eberth (Lutz, 1895, p.12-3). Em menor medida, cogitava-

se na disseminação de doenças por animais sugadores de sangue, direta-

mente, ao picar os humanos, ou por intermédio da água contaminada pe-

los insetos infectados que morriam nela, como supunha Patrick Manson

que ocorresse com o Culex, o transmissor da filária.

Sir Patrick Manson (1844-1922)
(Manson-Bahr, 1940).

Em 1877-1878, esse médico desvendara quase

todo o ciclo do parasita que causava a filariose, co-

nhecida também como elefantíase-dos-árabes (a

dos gregos fora assimilada à lepra), concatenando

as partes de um enigma que começara a ser deci-

frado no Brasil. Em 1866, na Bahia, Otto Wücherer

atribuíra a doença a um nematódeo microscópico

encontrado na urina de pacientes quilúricos;

Timothy Richards Lewis (1873) demonstrara, em

seguida, a presença da forma embrionária do

nematódeo no sangue de doentes (Filaria

sanguinis hominis); Joseph Bancroft (1876) reve-

lara depois, num abscesso linfático, a forma adulta

do embrião. O helmintologista T. S. Cobbold (1878)

denominou-a Filaria bancrofti. Sabia-se, então,

que os nematódeos encontrados no sangue e na

urina eram rebentos de um verme adulto que se

alojava nos vasos linfáticos. Manson verificou que

os vasos de um cão podiam conter milhões de em-

briões. Se atingissem ali a forma adulta, alcançariam peso agregado supe-

rior ao do próprio hospedeiro. Morrendo este, morreriam os parasitos antes

de dar à luz uma segunda geração, e a espécie se extinguiria. Aquela

anomalia só podia ser evitada admitindo-se que os embriões abandonas-
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sem o hospedeiro e se desenvolvessem fora dele (Delaporte, 1989, p.37-40;

Busvine, 1993, p.11-5). Sua presença no sistema circulatório e o fato de

serem destituídos de meios para abandoná-lo levaram Manson a deduzir

a intervenção de um animal sugador de sangue. Chegou ao mosquito Culex,

a espécie mais comum nas regiões onde reinava a filariose. Em 1879 com-

provou que as microfilárias eram adaptadas aos hábitos noturnos do mos-

quito: cumprindo uma lei de periodicidade, invadiam a circulação perifé-

rica ao cair da tarde e refluíam durante o dia. Dissecando o Culex em

períodos sucessivos, o médico inglês reconstituiu a metamorfose do em-

brião em larva e, em seguida, na forma adulta da Filaria sanguinis

hominis, já equipada para abandonar seu hospedeiro e levar vida inde-

pendente. Na época, supôs que a fêmea do mosquito buscava as vizinhan-

ças da água após a refeição de sangue, digeria-o, punha ovos e morria. As

filárias começariam vida independente na água e, por intermédio dela,

infectariam o homem.

O trabalho de Manson abriu as portas para outras descobertas envol-

vendo artrópodes como hospedeiros intermediários de microrganismos

patogênicos para homens e animais. Em 1893, Theobald Smith e F. L.

Propaganda do
medicamento
“Banocide” para
tratamento de filarioses,
especialmente
Wucheria bancroft e
Onchocerca volvulus,
produzido pela
Burroughs Wellcome &
Co. (Transactions of
the Royal Society of
Tropical Medicine and
Hygiene, London, v.46,
n.4, July 1952, 464p.,
p.xi) .
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Kilborne desvendaram a transmissão por carrapatos do protozoário que

causava a doença do gado chamada febre do Texas (Foster, 1965, p.149-

57). David Bruce demonstrou em 1895-1896 a transmissão de tripa-

nossomas por moscas do gênero Glossina.

Malária e febre amarela permaneciam expostas a grandes indefinições,

em parte pelo insucesso das tentativas de confirmar a identidade de seus

supostos agentes microbianos e de encontrar seus esporos fora do corpo

humano (Worboys, 1996). O hematozoário de Laveran era encontrado no

organismo dos doentes, mas não se conseguia cultivá-lo in vitro nem pro-

duzir experimentalmente a doença.

A polêmica entre Domingos Freire, porta-voz, no Brasil, do bacilo de

Klebs e Crudelli, e as equipes de Francisco Fajardo e Adolpho Lutz, com-

prometidos com o hematozoário de Laveran, situava-se a meio caminho

entre a formulação, por Manson, da hipótese de que um mosquito hospe-

dava esse hematozoário antes de ele infectar o homem, como na filariose,

e a confirmação dessa hipótese. Ela se deveu a Ronald Ross, que, em 1898,

desvendou o ciclo do parasita da malária das aves no mosquito Culex; e a

Giovanni Grassi, Amico Bignami e Giuseppe Bastianelli que, no ano se-

guinte, revelaram o ciclo do parasita da malária humana em mosquitos do

gênero Anopheles (Harrison, 1978; Busvine, 1993).

Nesse intervalo, multiplicaram-se na imprensa médica brasileira e es-

trangeira as informações e especulações sobre o papel dos insetos na trans-

missão de outras doenças, sobretudo as moscas, incorporadas ao imaginá-

rio coletivo das populações urbanas como fonte onipresente de perigo em

meio ou em substituição aos impalpáveis miasmas. Em 1898, afirmava-se

que disseminavam os micróbios do carbúnculo, da oftalmia do Egito, do

botão de Biskara, do piã (bouba) e do mormo. Yersin tinha verificado que

moscas mortas em seu laboratório continham o bacilo da peste e podiam

infectar a água de beber. E Joly (1898, 1899) confirmou que depositavam

os bacilos da tuberculose nos alimentos e bebidas, carregando-os consigo

mesmo dessecadas.

Da forma mais imprevista, como vimos, pousaram na última teoria

etiológica da febre amarela, concebida às vésperas da entronização da teo-

ria de Finlay pela saúde pública brasileira. Quando João Batista de Lacerda

foi procurar, em casas recém-habitadas por doentes, o bacilo de Sanarelli e

o bolor ao qual estava associado, encontrou-os sempre sobre dejeções de

moscas.
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A impressão que nos dão muitos dos artigos escritos nessa época é que

as partes componentes das teorias de matriz pasteuriana sobre malária,

febre amarela e outras doenças eram como que “imantadas” pelo campo de

força daquela outra medicina que logo seria chamada de “tropical”. Novos

elos vivos eram encaixados nos constructos elaborados sob a égide da bac-

teriologia, rearrumando-os. Os liames que prendiam solo, água, ar, ali-

mentos, casas e homens nas teias percorridas pelos supostos micróbios

patogênicos – principalmente algas, fungos e bacilos – acolhiam com difi-

culdade os novos atores. Ligações eram refeitas, novos componentes, adi-

cionados, mas os insetos permaneciam, muitas vezes, estranhos naqueles

ninhos. No caso da malária e da febre amarela, a lógica que presidia a

investigação de ponta na medicina tropical parecia ser incompatível com

as teorias microbianas que caducavam.

Malária e febre tifóide

As pesquisas de Adolpho Lutz sobre malária estavam relacionadas a

outra questão polêmica que movimentou a imprensa, sobretudo a de São

Paulo, na década de 1890. Tratava-se da febre tifóide, doença com mani-

festações intestinais que ele próprio contraíra nas férias de 1878, quando

fazia cursos em Leipzig, na Alemanha. Nas “Reminiscencias da febre

typhoide”, publicadas em 1936, Lutz qualificá-la-ia como “uma das preo-

cupações principais do Instituto Bacteriológico”.

Por muito tempo, permanecera indiferenciada no âmbito de afecções

sépticas, febres e doenças associadas ao nome genérico “tifo”.79  O inglês

William Budd (1811-1880) foi o primeiro a correlacionar a febre tifóide a

um ‘vírus’ vivo – expressão que na época significava ‘veneno’ vivo – trans-

mitido por contágio mediato ou imediato. Em 1880, o patologista Carl Joseph

Eberth (1835-1926) descreveu um microrganismo – “bacilo de Eberth”,

depois chamado Salmonella typhi – presente nos gânglios mesentéricos e

no baço dos cadáveres que autopsiara. A descoberta foi confirmada por

Koch, que apresentou descrição mais precisa do bacilo. Em 1884, Georg

Gaffky (1850-1918), seu assistente e sucessor, conseguiu isolar aquele

microrganismo e obter culturas puras dele.

Àquela época, os médicos paulistas diagnosticavam como “febre tifo-

malárica”, “febre remitente” ou “febre paulista” casos clínicos que Adolpho

Lutz logo reconheceria como de febre tifóide. A expressão “febre paulista”
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fora cunhada por “mestres da medicina indígena” para designar uma do-

ença cujos estragos na capital de São Paulo, na última década do regime

imperial, rivalizavam com os da febre amarela no Rio de Janeiro e em

Santos (Pestana, 1915, p.11).

Já em seu primeiro relatório, como diretor interino do Instituto Bacterio-

lógico (2.1.1894), Lutz contestava a natureza palustre das febres da ci-

dade de São Paulo, alegando que, nesse caso, devia ser encontrado no

sangue de suas vítimas o Plasmodium malarie de Laveran.80  Ainda não

estava claro para ele o que eram. Os sintomas pareciam-se com os da “fe-

bre ondulante”, que grassava na Ilha de Malta, também conhecida como

brucelose, em homenagem a David Bruce, que descobrira seu agente, o

Micrococcus melitensis, em 1887. Lutz tentou, sem êxito, encontrar esse

microrganismo no sangue dos doentes de São Paulo. A hipótese de que se

tratava do tifo abdominal – denominação dada pelos alemães à febre tifóide

(Landouzy & Jayle, 1902) – foi robustecida pela autópsia feita, em 1894,

num caso comunicado como de febre amarela.81

Na guerra contra os adversários desse diagnóstico, Lutz mobilizou o

próprio Eberth, que exercia, então, o cargo de diretor do Instituto Anatômico

da Universidade de Halle. Em carta datada de 1º de maio de 1895, Eberth

atestou que as culturas do bacteriologista brasileiro eram “legítimas cultu-

ras de bacilos de febre tifóide”.82

A maior parte dos médicos paulistas insistia em que as febres paulistas

nada mais eram que uma modalidade nativa ou local de malária, mas, no

relatório de 1894-1895, Lutz contestou essa suposição:

Como sempre, quando se trata de verificar erros, esperamos protestos. Estes
não tardaram, mas limitaram-se a artigos de jornais políticos, alguns
anônimos, outros de autores sem autoridade. Não há uma tentativa de
provar os fatos, isto é, por curvas termométricas, apresentação de doentes,
autópsias e preparações microscópicas. Mandamos sempre verificar as nossas
observações pelas pessoas mais competentes que podemos achar, e o
Laboratório está aberto para adversários, como para os amigos.83

Na turbulenta década de 1890, as febres paulistas oscilaram entre a

malária e a febre tifóide até pender de vez para este lado, por obra de Lutz

e seus auxiliares. Algo parecido acontecia com a febre amarela. Alguns

médicos reduziam-na a uma manifestação singular da malária, caracte-

risticamente americana.84
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Para demonstrar que a malária legítima não existia na capital paulista,

Lutz tinha de produzir evidências que combinassem descrições clínicas,

laudos de autópsias e, principalmente, a verificação em laboratório da

ausência do Plasmodium no sangue. A outra face desse empreendimento

era o reconhecimento dos lugares onde ocorria, de fato, a malária no terri-

tório sob sua jurisdição, o que pressupunha encontrar doentes que fossem

portadores do parasito de Laveran.

Em busca de protozoários em aves, répteis e anfíbios

Adolpho Lutz, seus auxiliares no Instituto Bacteriológico e seus parcei-

ros no Rio de Janeiro, principalmente Francisco Fajardo, não estavam

apenas em sintonia com os estudos que ingleses e italianos realizavam

para firmar a clínica e a etiologia da doença e para descobrir seu modo de

transmissão. Colaboravam com esses estudos, e perseguiam um programa

de pesquisa que guardava relativa autonomia diante das questões imedi-

atas, mais controversas, da saúde pública. O modo de transmissão do

Plasmodium malariae era o principal enigma a desafiá-los. A ele se

conectavam outros enigmas de interesse não apenas médico como zoológi-

co: que espécies daquele gênero, e que outros gêneros daquele filo do reino

animal podiam ter relação com doenças de invertebrados e vertebrados,

inclusive os humanos?

As categorias taxonômicas eram diferentes das atuais, e o conhecimento

dos protozoários, ainda bastante impreciso. No relatório de 1895, Lutz ex-

punha, em termos concisos, o estado da arte nesse domínio da zoologia

médica:

Os plasmódios de Laveran são considerados hoje como esporozoários, formando
com os citozoários das aves, reptílios e anfíbios a subdivisão dos
Haemosporidios. Os esporozoários são um grupo de protozoários que todos
têm uma existência parasitária e são causadores de várias moléstias do homem
e dos animais, algumas das quais tivemos ocasião de observar no laboratório.
Mencionaremos em primeiro lugar a coccidiose dos coelhos produzida pela
invasão do Coccidium oviforme no fígado dos coelhos. Esta moléstia fez várias
vítimas entre os nossos animais de experiências e deve ser responsável em
grande parte pelas dificuldades com as quais luta entre nós a criação de
coelhos.

Lutz referia-se a algumas espécies de mixosporídios que havia encon-

trado em outros animais. Citava a pebrina nomeada Glugea bombycis que
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observara numa espécie de lepidóptero freqüente em São Paulo (Brassolis

antyra). Em peixes encontrara algumas vezes esporos de Myxomycetes ain-

da não classificados.

O primeiro trabalho de Adolpho Lutz a esse respeito, reeditado no pre-

sente volume com o título “Sobre um mixosporídio da vesícula biliar de

batráquios brasileiros”, foi realizado quando ainda residia e clinicava em

Limeira. Veio a lume em 1889, no Centralblatt für Bakterologie und

Parasitenkunde (em português, Folha central para a bacteriologia e a

Plasmodium – Prancha 5 a 11: Alguns parasitas de malária humana. Plasmodium vivax. 1. Eritrócito humano
normal. 2. Trofozoíto jovem. 3. Trofozoíto maduro em forma de anel. 4. Dois trofozoítos amebóides com
citoplasma fundido. 5. Início da divisão esquizonte. 6. Esquizonte maduro. 7. Macrogametócito maduro. 8.
Microgametócito maduro. Plasmodium malariae. 1. Trofozoíto em forma de anel com grânulos de pigmento. 2.
Trofozoíto em forma de fita com citoplasma alongado. 3. Trofozoíto amadurecendo. 4. Trofozoíto maduro. 5.
Fase no desenvolvimento de esquizonte. 6. Esquizonte maduro. 7. Macrogametócito maduro. 8.
microgametócito maduro (Cheng, 1964, p.130).
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parasitologia), periódico fundado dois anos antes, em Jena, por Friedrich

Löfller, Oscar Uhlworm e Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart (1822-

1898). Este parasitologista, titular da cadeira de zoologia e zootomia na

Universidade de Leipzig, era ainda a principal referência de Lutz. Como

mostramos no primeiro volume de sua Obra Completa, fora o porta-voz,

em 1878, na Sociedade de Ciências Naturais daquela cidade, do trabalho

que o jovem estudante suíço-brasileiro tinha elaborado sobre os cladóceros

da região (Lutz, 1878).  Entre os autores por ele consultados quando se

debruçou sobre os protozoários, alguns anos depois, Leuckart era o único

que mencionava sua presença nos anfíbios, em particular as rãs. O artigo

que Lutz submeteu ao periódico editado pelo zoólogo alemão mostrava que

parasitavam também a vesícula biliar de batráquios. E propunha novo

gênero e nova espécie de mixosporídio: o Cystodiscus immersus: “Não é

apenas a sua nova localização que apresenta interesse; sob vários outros

aspectos esta espécie, ao que parece, ainda desconhecida, revelar-se-á dig-

na de estudo”.

No Instituto Bacteriológico de São Paulo, a abordagem médico-sanitá-

ria tornou-se preponderante e as referências teóricas e experimentais

mudaram, mas Adolpho Lutz não perdeu o interesse zoológico pelos

esporozoários. Suas observações estão contidas nos relatórios anuais que

escreveu como diretor do Instituto, relatórios em sua maioria inéditos.

Quando saiu em busca do plasmódio de Laveran, em 1893, sua presen-

ça no sangue dos impaludados já vinha sendo demonstrada no Rio de Ja-

neiro “pelo Dr. Fajardo, de quem recebemos belíssimas preparações”. Para

si, no entanto, Lutz reivindicava a primazia na verificação de que o para-

sita existia no sangue dos pássaros: “é a primeira vez que esse fato é veri-

ficado no Brasil” – escreveu no relatório daquele ano.

No sangue de um socó (Nyticorax) que comprara no mercado, e em cer-

ca de metade de “muitos passarinhos” provenientes da Penha, nos arredo-

res de São Paulo, discernira plasmódios “perfeitamente semelhantes aos

encontrados no homem”.

Seus adversários comentaram que aqueles achados estavam em con-

tradição com o fato de não encontrar plasmódios no sangue dos supostas

vítimas da malária na cidade de São Paulo.

Podíamos ter dito que estes passarinhos provinham de um sítio, perto do
Tietê, onde há uma grande lagoa pantanosa e reputada ser um foco de malária
humana. O lugar foi mesmo escolhido por nós por esta razão. Mas ... não
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damos muita importância a este fato por duas razões: a primeira, porque a
identidade dos hematozoários dos homens e dos passarinhos está longe de ser
provada ... e segunda porque, como se pode saber, sem ser naturalista, os
passarinhos frutívoros mudam de lugar e podem ter sido infectados em outra
parte.

Em todos os casos ainda não foi mostrado um plasmódio proveniente de um
doente da cidade de São Paulo, onde todos os meses diagnosticam-se tantas
febres perniciosas e ainda aguardamos esta prova para mudarmos de opinião.

No começo de 1895,85  Lutz tirou uma licença e fez uma excursão a lu-

gares pantanosos próximos a Santos onde já havia identificado casos de

malária humana. Examinou o sangue de pássaros aquáticos e outros ani-

mais, mas não encontrou plasmódios, fato que atribuiu à estação pouco

propícia. Em maio, de volta a São Paulo, teve mais sorte: examinou um

jabiru (Mycteria americana) “tão infectado com plasmódios que se avista-

va freqüentemente até dez e mais corpos pigmentados no campo microscó-

pico ... Observamos até quatro pequenos plasmódios num só glóbulo de

sangue ... Não havia formas flageladas. O baço da ave continha grande

quantidade de pigmento”.

Lutz buscava hematozoários tam-

bém em anfíbios e répteis. Em rãs cap-

turadas em Santos, observou, em

1893, que os parasitas dos glóbulos

vermelhos, “embora, provavelmente,

pertencentes à mesma família, distin-

guem-se dos parasitas do homem, pelo

fato de não serem pigmentados e não

consumirem a hemoglobina”. No san-

gue daqueles animais encontrou tam-

bém embriões de filária e um tricho-

monas. Em outro lote coletado na bar-

ra de Santos, dois anos depois, havia

três espécies de parasitas: tripa-

nossomos, embriões de filária –

“provavelmente Filaria rubella” – e

os Pseudovermiculi de Danilewsky,

que invadiam os glóbulos como os

plasmódios da malária. Lutz reencontrou estes pseudovermículos em rãs e

sapos provenientes de Santos, São Paulo e Taubaté, verificando, assim,

Desenhos de pássaros brasileiros, entre eles o
Jabiru ou Cabeça-seca (fig. 1), de espécie
denominada Mycteria americana (Sick, 1985, v.1).
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que era “freqüente e espalhado”. Também encontrou flagelados no san-

gue de ratos, e uma espécie diferente no sangue de batráquios.86

Num lagarto (Enyalius) capturado nas matas da serra de Santos, ha-

via um Trichomonas e embriões de filária.

O auge desses estudos sobre parasitos de animais situa-se em meados

da década de 1890. Depois disso, Lutz volta-se cada vez mais para a malá-

ria humana, sobretudo para os mosquitos

que hospedavam seu protozoário. No rela-

tório de 1896, ainda dava notícia de uma

série de observações sobre citozoários de

anfíbios. As espécies examinadas eram uma

jibóia (Boa constrictor) da Bahia, presente-

ada por von Ihering, diretor do Museu

Paulista; uma cascavel (Crotalus horridus)

e cinco exemplares de cobra d’água (Liophis

merremii), estas últimas capturadas nos

arrabaldes de São Paulo.

Cobra da espécie Crotalus horridus.
Fonte: www.bio.davidson.edu/people/midorcas/
research/Field%20trips/SREL03Crotalus%
20horridus%20(17).jpg, acesso em 22.6.2005.

Estas espécies representam três famílias diferentes, o que parece indicar que
em condições favoráveis qualquer espécie de cobra pode ser infectada. Examinei
mais ou menos vinte cobras provenientes de seis lugares diferentes, achando
os hematozoários em sete exemplares apanhados em quatro lugares diferentes,
o que indica que o parasita não é raro. Encontrava-se, de preferência, em
exemplares maiores, do que se pode concluir que a infecção não é limitada a
um período da vida destes animais.

Os citozoários das cobras parecem ser todos de uma espécie assemelhando-se
muito ao Pseudovermiculi das rãs. Têm a forma vermicular com uma
extremidade arredondada e a outra terminada em ponta obtusa. O núcleo é
rico em cromatina e o protoplasma contém, freqüentemente, algumas
granulações resplendentes. Conservam-se por bastante tempo por dentro dos
glóbulos vermelhos quando se faz uma preparação de sangue fresco; depois de
saírem deles apresentam movimentos de progressão lenta. Podem, também,
encurvar e estender-se como os germes falciformes dos coccídios, com os quais
apresentam alguma semelhança.

O principal fruto dessas pesquisas foi o artigo publicado em 1901, no

Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde (v.29, n.9, p.390-8),

com o título “Über die Drepanidien der Schlangen. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Hämosporidien” – reeditado no presente volume como “Sobre os

drepanídios das serpentes. Uma contribuição para o conhecimento dos

hemosporídios”. Lutz começa o artigo com um balanço dos estudos realiza-

dos na década anterior sobre os esporozoários que parasitavam seres de



    125 FEBRE AMARELA, MALÁRIA E PROTOZOOLOGIA

sangue quente e frio. No homem e em pássaros (Fringillidae, Ciconiae e

Columbae), encontrara os parasitas da febre terçã benigna, da estivo-ou-

tonal e também as formas Proteosoma e Halteridium. Observara citozoários

com muita freqüência em serpentes e rãs e, apenas esporadicamente, em

exemplares de Tejus teguixin, Enyalius sp. e Jacare nigra. As tartarugas,

as anfisbenas (popularmente conhecidas como cobras-de-duas-cabeças) e

as Batrachia apoda sempre apresentaram resultados negativos.

Os tripanossomos, outro grupo de parasitos do sangue, foram encontra-

dos em ratos e rãs; os embriões de Filaria, em homens, cães, pássaros, rãs

e répteis (Enyalius sp.).

No relatório de 1896, qualificara como “ainda desconhecida” a existên-

cia de hematozoários no sangue de ofídios. Verificara, depois, que esse

fato fora observado por Billet, em Tonkin.87  Lutz examinara, porém, mais

de duzentos indivíduos de cerca de vinte espécies em outra parte do mun-

do. Alegava em 1901 que havia feito apenas comunicações sumárias, em

português, em relatórios do Instituto Bacteriológico porque desejava

aprofundar o estudo desses parasitas que julgava tão interessantes.

Os parasitas das serpentes ... que aparecem temporariamente como
citozoários, são, sem dúvida, esporozoários intimamente aparentados aos
drepanídios, os quais são, em geral, incluídos em um grupo específico de
hemosporídios. Em todo caso, estão bem distantes dos parasitas da malária,
ao passo que, em muitos aspectos, lembram os coccídios, ou seja, as gregarinas
(Monocystis) e mesmo os sarcosporídios. O futuro nos dirá se é justificado
organizar os hemosporídios em um grupo específico e separar os gêneros
Danilewskya e Karyolysus, com base em nossos conhecimentos ainda bastante
incompletos. Eu manterei o nome de gênero Drepanidium, por ser o mais
antigo, e denominarei os parasitas do sangue das serpentes de Drepanidium
serpentium, uma vez que acredito dever considerar as diversas formas que
observei como pertencentes a uma [mesma] espécie.

A distribuição da malária humana em São Paulo

As investigações de Lutz sobre a malária humana concentraram-se, a

princípio, na barra de Santos e nas baixadas pantanosas próximas àquele

porto. Em 1893, por duas vezes, verificou o Plasmodium malariae em do-

entes que tinham contraído a doença ali. No Relatório de 1895, descreveu

mais três casos: um de Porto do Taboado, às margens do Rio Paraná; os

outros dois, mãe e filha residentes em Moji-Guaçu. Não há registro de

malária humana no relatório de 1896,88  não obstante seja ele o mais rico

no tocante aos hematozoários de animais. No ano seguinte,89  Lutz diag-
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nosticou 14 casos em período agudo da doença. Atribuiu esse incremento a

influências meteorológicas e, também, ao acesso que passou a ter aos do-

entes internados na Santa Casa, na cidade de São Paulo. Mas todos vi-

nham de fora. “Ainda estamos esperando” – escreveu – “aquele caso de

febre palustre com plasmódios no sangue e adquirido em São Paulo, que

deve provar que a existência do impaludismo na capital é outra coisa que

um mito tradicional”.

Os doentes examinados em 1897 tinham adquirido a malária às mar-

gens do Moji-Guaçu (três casos, dois dos quais em Porto Ferreira), em

Guarujá (1), Paranaguá (1), Serra Azul (1) e em Motuca, perto do Guariba

(1). Um dos casos provinha do Rio de Janeiro. O maior número (6) ocorre-

ra na Serra de Santos. No ano seguinte, Lutz deparou com mais onze

casos,90  assim distribuídos: Porto Ferreira (1); Salto de Itu (1); Inhaim (2);

Serra de Santos (2, e uma quantidade não especificada “com leucócitos

pigmentados”). Na Santa Casa, examinou ainda um doente vindo de uma

fazenda perto de Araraquara, um “caso crônico, provavelmente de origem

italiana”, e quatro casos de lugares indeterminados do interior do estado.

Os trinta impaludados que examinara até então e as informações

fornecidas por outros médicos permitiram a Lutz fazer um primeiro dese-

nho da geografia da malária no estado de São Paulo e em suas adjacências.

Os focos concentravam-se em três regiões: primeiramente o litoral – Barra

de Santos, Guarujá e, fora do estado, Rio de Janeiro e Paranaguá; em

segundo lugar, as serras costeiras, especialmente a de Santos; por fim, as

margens dos grandes rios do interior: Moji-Guaçu, Tietê, Paraná e

Piracicaba. Os casos não associados a estas regiões eram raros e de pouca

importância. A malária dos rios do interior só aparecia quando estes atin-

giam certo tamanho; no Tietê, por exemplo, o trecho malarígeno situava-

se próximo ao salto de Itu: “Por isso fica entre a serra costeira e as margens

dos grandes rios uma zona quase indene na qual se acha a capital”.

A maior parte dos casos não era grave: “geralmente principiam pelo

tipo quotidiano e tornam a mostrar este tipo nas recaídas. A febre terçã é

mais rara e geralmente só se observa em casos de longa duração, parecen-

do resultar de modificação gradual do tipo quotidiano”.91

Os relatórios de Lutz mostram que ele vinha pondo em prática aquela

“estrutura de experiência” que vinha dominando a chamada patologia

exótica e cuja inauguração Delaporte (1989) atribui a Manson. Como mostra

o historiador francês, os trabalhos de Laveran tinham deixado em aberto
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Mapa de São Paulo. Em destaque, a área que se estende de Moji-Guaçu a Guarujá. Organizado pela
Comissão Geográfica e Geológica. Engenheiro chefe João Pedro Cardoso. São Paulo: Weiszflog irmãos, 1908.
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dois problemas. O primeiro dizia respeito à natureza e função de certas

formas dotadas de longos filamentos móveis encontradas no sangue ex-

travasado: para uns eram corpos em vias de desintegração, para outros,

novo estágio de desenvolvimento do parasito. O segundo problema

concernia ao modo de propagação do impaludismo. Embora se conseguisse

induzi-lo pela inoculação do sangue de doentes em indivíduos sãos, não

parecia ser contagioso. Sugeriram-se várias hipóteses: para uns, os para-

sitos penetravam no organismo pela ingestão de água estagnada ou ina-

lação de poeiras desprendidas por pântanos; para outros, os parasitos exis-

tentes nos pântanos infectavam os mosquitos, e estes, o homem.

Em 1894, Manson articulou os dois problemas ao aplicar aos filamentos

móveis a hipótese sobre o ciclo das filárias. Aquelas formas que só apare-

ciam no sangue extravasado seriam esporos flagelados, o primeiro estágio

de vida do parasito fora do homem. Tal como na filariose, um mosquito ou

outro sugador de sangue extrairia o hematozoário dos vasos sanguíneos

do homem e, ao morrer, o transferiria à água. Por meio dela, ou do velho

mecanismo aéreo, o parasito retornaria ao homem. Desta hipótese derivou

o programa de pesquisa a que se dedicou Ronald Ross entre 1894 e 1898,

em meio a seus afazeres como oficial do Indian Medical Service:

O objeto de estudo é infinitesimal e problemático: a extrema delicadeza dos
filamentos complica a observação e é preciso encontrar um elemento cuja
forma e localização não são conhecidos. Além disso, nada garante que a
pesquisa esteja sendo conduzida com a boa espécie. Daí derivam as
estratégias elaboradas por Ross para vencer estas dificuldades. De um lado,
trabalhar com mosquitos estéreis, isto é, oriundos de larvas mantidas em
cativeiro, o que permite evitar as complicações ligadas à invasão de corpos
estranhos. De outro lado, estar atento à pluralidade das formas sob as quais
poderiam se apresentar os corpos flagelados. O que supõe familiaridade com
os parasitos dos insetos e com a histologia normal ou patologia do mosquito.
(Delaporte, 1989, p.96-8)

No verão de 1897, uma observação decisiva forneceu-lhe a posição e o

aspecto do parasito no corpo do inseto: descobriu células pigmentadas na

parede estomacal de mosquitos alimentados com sangue de doentes qua-

tro ou cinco dias antes. Na mesma época, MacCallum constatou que essas

células tinham a ver com a reprodução biológica do parasito: estudando o

hematozoário do corvo, verificou que se apresentava sob duas formas, uma

masculina (corpos hialinos), a outra feminina (corpos granulosos). Por

sugestão de Manson, Ross passou a investigar o paludismo aviário. Para

rastrear o desenvolvimento e a posição final das células pigmentadas no
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mosquito, executou delicadas dissecações, cotidia-

namente, verificando que até o oitavo dia as célu-

las aumentavam de tamanho, depois se abriam e

liberavam os corpos filiformes. Por fim, surpreen-

deu-os nas glândulas salivares do inseto (ibidem,

p.99-100).

Naquele mesmo período, Lutz abria os corpos de

diversos animais para em seguida comparar seus

hematozoários com o plasmódio, buscando enten-

der o modo como parasitavam os organismos de seus

hospedeiros. Em seus relatórios, no entanto, preo-

cupava-se em descrever, com detalhes, a morfologia

e a localização dos protozoários encontrados no san-

gue das aves e dos homens vitimados pelo impalu-

dismo, ressaltando os aspectos que eram reconheci-

dos como os mais intrigantes pelos estudiosos da doença. Em 1898, resu-

mia assim suas conclusões a esse respeito:

A forma do hematozoário observado quase sempre foi a do plasmódio; 4 ou 5
vezes era acompanhado de crescentes e uma vez encontramos só formas
semilunares. Onde havia crescentes, também se costumava, em observações
demoradas, perceber os corpos flagelados. Nunca achamos formas segmentadas
e só uma vez os plasmódios tinham o pigmento reunido no centro, como
preparando-se para segmentação ... Os plasmódios sempre tiveram o tipo
descrito, com pigmento fino, irregularmente distribuído, em movimento
browniano; mostravam movimentos amebóides pouco acentuados; alcançavam
ou excediam o tamanho de uma hemácia e não se segmentavam no sangue
da circulação periférica. Não correspondiam exatamente a nenhum dos tipos
descritos, mas assemelhavam-se às formas benignas terçã e quartã.

A problemática de sua transmissão por mosquitos impôs-se a Adolpho

Lutz somente em 1897, e de forma súbita, em decorrência do enigma que

descreveremos a seguir.

A descoberta da malária das florestas

A construção de ferrovias em São Paulo, na segunda metade do século

XIX, foi decorrência da expansão da economia cafeeira. Até então, o trans-

porte terrestre de mercadorias era feito por tropas de burros, em viagens

que duravam dias. Com a ampliação do comércio exterior esse sistema

tornou-se obsoleto, revelando a necessidade de novos meios que garantissem

Ronald Ross (1857-1932)
(Olpp, 1932, S347).
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um escoamento mais rápido da produção até o litoral. A solução para o

problema estava na construção de uma linha férrea ligando a capital da

província e os principais centros produtores de café no interior ao terminal

de Santos, através da Serra do Mar, no trecho conhecido como Serra de

Santos ou de Cubatão.

Os primeiros estudos para a implantação da ferrovia remontam a fins

da década de 1830. Um anteprojeto foi submetido à apreciação do enge-

nheiro inglês Robert Stephenson, mas a proposta, considerada prematu-

ra, acabou sendo abandonada. Em 1859, outro grupo de brasileiros, tendo

à frente o empresário Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), o Barão

de Mauá, obteve do Governo Imperial concessão de 90 anos para construir

e operar a linha, que deveria ligar o porto de Santos ao planalto paulista,

de onde seguiria até Jundiaí. Foi organizada em Londres, em 1860, a São

Paulo Railway Company Limited, contratando-se dois experientes enge-

nheiros ingleses: James Brunlees e Daniel Makinson Fox. Diante da difi-

culdade em transpor as partes muito íngremes da serra, Fox propôs a ado-

ção do chamado sistema funicular. Era formado por quatro declives, com

inclinação de 8%, que se comunicavam por meio de patamares. Nestes

últimos, ficavam máquinas estacionárias que acionavam os cabos de aço

responsáveis pela movimentação das composições na subida e descida da

serra. Primeira ferrovia de longa distância do país, com um total de apro-

ximadamente 140 quilômetros, a São Paulo Railway foi concluída cerca de

dez meses antes do previsto, sendo aberta oficialmente ao tráfego em 16

de fevereiro de 1867.

Participaram de sua construção cerca de 5 mil trabalhadores, que fica-

ram alojados num acampamento montado no topo da serra. Ao término

das obras, a grande maioria dos empregados foi dispensada, permanecen-

do somente aqueles necessários à operação e manutenção do sistema. O

acampamento inicial deu origem a um pequeno povoado chamado Alto da

Serra, atual Paranapiacaba, que em tupi-guarani significa “lugar de onde

se vê o mar”.

O grande volume de café transportado para Santos e o acelerado cres-

cimento das cidades do interior logo demandaram a duplicação da ferrovia

e a construção de um segundo sistema funicular, batizado de Serra Nova.

Paralela à anterior, a nova linha foi construída com base no sistema de

cabos contínuos ou Endless Rope: um engenhoso sistema de contrapesos

articulava a composição que descia com outra que fazia, ao mesmo tempo,



    131 FEBRE AMARELA, MALÁRIA E PROTOZOOLOGIA

A São Paulo Railway, primeira ferrovia paulista. Construída pela empresa Robert Sharpe and Sons, de
Londres, de acordo com o projeto dos engenheiros britânicos James Brunlees e Daniel Mackinson Fox,
contratados pelo Barão de Mauá. Foto de Militão Augusto de Azevedo, 1865 (Walker & Braz, 2001, p.61).
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o caminho inverso, permitindo que as composições ultrapassassem a serra

sem que o percurso fosse interrompido. O trajeto nas montanhas foi dividido

em cinco seções, com dois quilômetros cada uma e inclinação máxima de

8%. Entre um plano e outro, os vagões eram puxados por uma pequena

locomotiva denominada locobreque. O segundo sistema funicular começou

a ser construído em 1895 e foi inaugurado somente em 28 de dezembro de

1901.92

Raiz da Serra, vendo-se à direita a residência do engenheiro. Nessa região, Lutz encontrou trabalhadores com
malária (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa Malária – 23, maço 9).

Em 1897-1898, a malária grassou em forma epidêmica entre os traba-

lhadores que construíam a nova linha ferroviária, no trecho recoberto de

matas que escalava aquelas montanhas. O ambiente diferia muito das

planícies encharcadas via de regra associadas à doença. “Os casos tinham

o tipo intermitente regular cotidiano terçã” – escreveu Adolpho Lutz no

relatório de atividades de 1897; “eram muito freqüentes, mas de pouca

gravidade e facilmente curados pela quinina, mas com grande tendência

para recaídas. Ocorriam tanto no alto da serra, como nas vertentes em

lugares muito declives e completamente destituídos de pântanos, e não se

observaram lá onde a linha atravessava os mangues”.

Surtos de malária vinham ocorrendo nos canteiros de obras de outras

estradas de ferro, e Lutz dava, como exemplos, as de Mauá, perto do Rio

de Janeiro, e Guarujá, próxima a Santos. No relatório de 1898, limitava-se
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a comentar que o grande número de casos observados na serra de Santos

se explicava “naturalmente pela aglomeração de trabalhadores numa zona

geralmente quase deserta”. Em relatórios posteriores, não tocou mais no

assunto. A malária continuou em pauta depois de haver sido decifrado seu

modo de transmissão, em 1898-1899, mas quase sempre referida a seus

habitats previsíveis, as planícies e vales paludosos.

Em 1901, o diretor do Instituto Bacteriológico analisou 17 resultados

positivos, a maior parte de Rincão. Mais de meia centena de doentes foram

encontrados durante as viagens que Lutz fez a Conceição do Itanhaém, e

seu assistente, Carlos Meyer, a Guatapará, Rincão e Rebouças. Colheram

material abundante e fizeram “um estudo extenso da coloração pelo método

de Romanowsky mais ou menos modificado, obtendo muitas preparações

magníficas”.93

As viagens ao interior do Estado prosseguiram em 1902,94  tendo sido

verificadas epidemias de impaludismo em Peruíbe e, pouco depois, em zo-

nas vizinhas a Conceição de Itanhaém e Iguape. Muitos casos foram estu-

dados em Batatais, à margem do rio Sapucaí, e em Ribeirão Preto, onde a

doença era endêmica.

Nesse período, uma única vez Lutz alude vagamente às “muitas obser-

vações” que fizera sobre “a coincidência das três espécies de mosquitos do

gênero Anopheles ... que serão referidas num trabalho especial sobre este

assunto”.95

O trabalho veio a lume em 1903, e só então Lutz revelou a complexida-

de do enigma que o surto na serra de Santos lhe apresentara, e a cuja

decifração havia dedicado todos aqueles anos. Na verdade, é pouco clara a

ordem de ocorrência dos fatos que levaram à descoberta daquela forma de

malária que grassava nas florestas.

O surto, como dissemos, ocorrera em circunstâncias que fugiam ao pa-

drão conhecido. A parte principal da estrada de ferro que se construía

entre São Paulo e Santos ligava a planície, pouco acima do nível do mar,

ao espigão daquela cadeia de montanhas, cujo ponto menos elevado me-

dia cerca de 900 metros, sendo ladeado por picos bem mais altos. O traçado

da ferrovia atravessava aí matas ininterruptas e desabitadas. A escarpa

em forte declive só podia ser vencida mediante o emprego do já referido

sistema de cabos. Então, além do leito da ferrovia, foram erguidas cinco

casas de máquinas, assim como vários túneis e viadutos para transpor

numerosos boqueirões e ravinas pelos quais desciam diversos riachos.
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Vista panorâmica da Serra de Cubatão (Santos), onde Lutz descobriu a Malária Silvestre – 1, 2, 3, 4, 5
(BR. MN. Acervo Adolpho Lutz, caixa 23, maço 9).
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Plantas da
ferrovia da Serra
de Cubatão (BR.
MN. Acervo
Adolpho Lutz,
caixa 23, maço 9).
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O forte declive explicava tanto as freqüentes quedas d’água como a au-

sência de águas paradas, “no sentido usual da palavra”.

A primeira linha daquela estrada de ferro, inaugurada em 1867, era

mais curta e, portanto, mais íngreme. Lutz fora informado por testemu-

nhas oculares que, durante sua construção, as febres intermitentes

grassaram entre os trabalhadores, mas o problema cessara depois de ter-

minadas as obras, não se observando novos casos nem entre os viajantes e

o pessoal de serviço que transitavam diariamente pelos trens, nem entre

as poucas famílias que residiam à beira da estrada.

Na abertura da nova linha, centenas de operários foram alojados em

plena mata, em ranchos que se comunicavam apenas por meio de picadas.

Ressurgiram, então, numerosos casos de febre intermitente,  a princípio

entre os que residiam nos ranchos da zona mais baixa e quente. Logo se

alastraram até o alto da serra, “atingindo, muitas vezes, em poucos dias, a

maioria dos moradores de um rancho”. A incapacidade para o trabalho

costumava ser passageira em razão do caráter benigno da doença e do uso

abundante de quinina, mas eram freqüentes as recaídas.

Lutz examinou o sangue de diversos trabalhadores e verificou que pade-

ciam mesmo de malária. Os aspectos intrigantes daquela epidemia, em

ambiente tão diverso daquele tradicionalmente associado à doença, o le-

varam a passar algumas noites numa casa situada no meio da estrada

antiga, pertencente a um engenheiro, amigo seu, cuja esposa adoecera ali:

Logo na primeira noite, que sucedeu a um dia muito quente, surgiram,
enquanto estávamos sentados junto a um lampião, numerosos insetos
picadores. Incluíam o Simulium pertinax Kollar, alguns culicídeos, mais
ou menos banais e meus conhecidos, e uma espécie que ainda não vira,
caracterizada pelas asas maculadas e pela posição perpendicular esquisita
que tomava ao sugar. Apesar da sua delicadeza e tamanho diminuto, deu
provas de ser um sugador de sangue voraz, pousando sem hesitação alguma
nas pessoas presentes e num cãozinho que também ali se achava, sem fazer
zumbido prévio. As picadas desse mosquito são menos dolorosas que as de
algumas outras espécies. Devido a estas circunstâncias, deixam de ser
sentidas por certas pessoas de modo que a espécie, que voa principalmente
durante o crepúsculo, passa facilmente desapercebida.

Tive imediatamente a certeza de ter encontrado o mosquito que procurava,
muito embora naquela época ainda não fossem conhecidos os característicos
dos transmissores da malária. Ao ser descoberto, pouco depois, que estes
deveriam ser procurados entre as espécies do gênero Anopheles, vi com
satisfação que a nova espécie era, de fato, um Anopheles.
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Acampamento na planície, onde Lutz examinou trabalhadores com malária. Sítio da atual estação de
Piaçagüera, aberta em 1902 para ser a estação inicial na subida para a linha da “serra nova”, provida de
planos inclinados, hoje abandonada (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa 23, maço 9).

O último comentário sugere que a ‘revelação’ a Lutz da transmissão

por anofelinos dessa modalidade ainda desconhecida de malária humana

ocorreu antes da divulgação, em 1899, do trabalho fundamental a esse

respeito de Grassi, Bignami e Bastianelli.

De posse da espécie suspeita, a questão que se colocou foi encontrar os

criadouros de suas larvas. Não duvidava que fossem aquáticas, como as

de outros mosquitos, e não demorou a verificar que naquelas matas só

excepcionalmente encontraria brejos e poças. “O problema resumia-se, pois,

em encontrar depósitos de água apropriados para a sua criação”. Encon-

trou-os “em breve”. Tal brevidade deveu-se às habilidades de Lutz como

zoólogo, e a uma experiência prévia importante.

Nas ilhas do Havaí (1889-1892), havia estudado uma planta que acu-

mulava água entre suas folhas, uma pandanácea (Freycinetia arnottii)

que servia de habitat para um pequeno crustáceo (Orchestia). Lutz já

conhecia o trabalho de Fritz Müller, o primeiro naturalista a estudar as

relações entre animais e plantas armazenadoras de água: em 1879 e 1880,

descrevera pequeno crustáceo Ostracoda da família Cytheridae (Elpidium

bromeliarum), cujo ciclo de vida transcorria numa bromeliácea do Brasil.
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Procurava explicar como esse habitante exclusivo de plantas passava de

uma para outra. Müller apresentara, então, uma primeira relação de ani-

mais que faziam parte da fauna bromelícola.96

É possível que Lutz estivesse familiarizado com os trabalhos de outros

autores que começavam a desbravar esse universo (se já não os conhecia,

certamente viria a fazê-lo no decurso de suas pesquisas). Em 1883,

Friedenreich descrevera um coleóptero (Pentameria bromeliarum) cujas

larvas habitavam a água de bromeliáceas brasileiras. No ano seguinte,

fora descrito outro coleóptero (Onthostygnus fasciatus) em plantas desse

gênero, no México (D. Sharp, 1884), e Schimper (1884, 1888) publicara

importantes trabalhos relativos à fisiologia daquelas plantas. No ano em

que Lutz iniciou sua investigação na serra de Santos, F. W. Kirby (1897)

mostrou que as do Chile abrigavam borboletas da família Sphingidae,

gênero Castnides.

Ora, se pequenos crustáceos e outros animais podiam se manter aí, “as

larvas de mosquito, naturalmente, também poderiam viver” – escreveria

Lutz (1903). “Sendo as bromeliáceas muito abundantes naquelas matas,

dispus-me a examiná-las, cheio de esperanças.”

Bromelia plumier. Fonte: botu07.bio.uu.nl/brom/images/
list/bromel/Bromelia%20plumier%2096GR00628%20a.jpg,
acesso em 22.6.2005.

Nas que vegetavam em ro-

chas, só encontrou larvas de pe-

rerecas. As árvores de grande

porte da região ostentavam quan-

tidades exuberantes de bromé-

lias,  porém os galhos mais baixos

ainda ficavam a uns dez metros

acima do solo, portanto fora do al-

cance do cientista. Não adianta-

ria cortar a árvore porque se der-

ramaria a água das plantas que

a parasitavam. No fim de algum

tempo, Lutz conseguiu localizar

bromélias de acesso mais fácil, e

nelas encontrou numerosas lar-

vas do novo Anopheles e de ou-

tras espécies de mosquitos.

Em 1903, após cinco anos de

estudos, pôde confirmar que “os
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mosquitos típicos da floresta, quase sem exceção, passam a fase larval na

água das bromeliáceas”.

No intervalo entre as primeiras observações, baseadas em “uma convic-

ção imediata, quase intuitiva” (Gadelha, 1994, p.178), e a publicação de

sua descoberta, Lutz elaborou técnicas apropriadas para a coleta das lar-

vas e sua criação em laboratório. Estudou as espécies de Bromeliáceas e

sua distribuição não apenas na serra de Santos como em outras regiões

Anfíbio da espécie Hyla claresignata, habitante de
bromélias, coletado em Teresópolis em 9.11.1929
(BR. MN. Fundo Bertha Lutz).

com ecologia parecida. Interessou-se

por todos os grupos de animais que

povoavam as águas dessas plantas –

crustáceos miúdos (ostracodes,

copépodes, linceídeos) larvas de

tipulídeos, culicídeos de Corethra,

Chironimus e nematóceros semelhan-

tes; larvas de coleópteros aquáticos e

de anfíbios. Verificou que hilídeos e

planárias terrestres gostavam de viver

em bromeliáceas, já que estas reu-

niam as características de aquários e

terrários.97  E o mais importante: es-

tudou o modo de vida dos mosquitos

das florestas, depois que alcançavam o estágio alado, sem se limitar às

espécies bromelícolas.

Para a execução desse programa mobilizou uma rede de coletores que,

em pouco tempo, e em função de seu interesse crescente pela entomologia,

alcançaria rincões remotos do Brasil e vários países estrangeiros.98

“Waldmosquitos und Waldmalaria” – em português “Mosquitos da flo-

resta e malária silvestre” – foi publicado no Centralblatt für Bakteriologie,

Parasitenkunde und Infektionskrankheiten (v.33, n.4, 1903, p.282-92),99

tendo Lutz aposto nele a data 16 de setembro de 1902. O artigo foi objeto

de várias resenhas: na Grã-Bretanha, saiu longo comentário no Journal

of Tropical Medicine (1903, v.6, p.111-23) sob o título “Forest mosquitoes

and Forest Malaria”. O Bulletin de l’Institut Pasteur deu menos impor-

tância à contribuição de Lutz (1903, n.1, p.183); outras resenhas foram

publicadas em Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene (v.7, p.339-40),

Münchener medizinische Wochenschrift (v.50, n.6, p.264), Hygienische

Rundschau (v.13, n.18, p.937-8); Rif. Med. (v.19, n.15, p.418) e, ainda,
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em Allgemeine Zeitschrift [für Entomologie] (v.8, n.8-9, p.377), esta últi-

ma de autoria de Paul Gustav Eduard Speiser.

O estudo dos mosquitos como transmissores de doenças vinha sendo

feito por médicos que adquiriam na prática, às pressas e nem sempre de

maneira adequada, as competências necessárias para lidar com a biolo-

gia e a sistemática dos culicídeos. Um dos grandes problemas que en-

frentavam era a falta de conhecimentos específicos sobre esse grupo de

animais.

À semelhança da fase mais prolífica e caótica da caça aos micróbios

patogênicos, nas décadas de 1880 e 1890, a avidez com que se passou a

buscar possíveis transmissores alados de doenças, nesta última década e

na seguinte, alavancou o conhecimento dos culicídeos mas, ao mesmo tem-

po, criou enormes confusões no tocante à identificação e ao batismo de

espécies sinônimas.

A Inglaterra colocou-se na vanguarda desses estudos após a descober-

ta de Ronald Ross. A pedido do primeiro-ministro Joseph Chamberlain, a

Royal Society formou uma comissão para estudar o controle da malária

em suas possessões coloniais (Howard, 1930). Um de seus integrantes,

Edwin Ray Lankester, diretor do Museu Britânico, propôs o levantamento

dos mosquitos existentes no mundo, sendo, então, mobilizados os consula-

dos e outros órgãos governamentais para dar cabo da empreitada.

Concomitantemente seria formada, no Museu Britânico de História Natu-

ral, uma coleção de dípteros que desse suporte a esse conhecimento plane-

tário. Frederick Theobald, zoólogo do South-Eastern Agricultural College,

em Wye, Kent, foi indicado por Lankester para superintender o ambicioso

empreendimento.

Adolpho Lutz foi um dos pesquisadores acionados no Brasil. O primeiro

contato foi feito em 24 de março de 1899, por intermédio do Consulado

Geral Britânico. Como veremos no próximo livro desta edição de sua Obra

Completa, desempenharia papel crucial nos estudos de Theobald. Lutz

começara o estudo sistemático dos Culicidae em 1897 e assim pôde fazer a

primeira remessa ao zoólogo britânico já em junho de 1899: “achando-me

naquele tempo ocupado com estudos análogos ... correspondi mandando

todos os meus culicídeos, em número de mais de quarenta espécies” – re-

gistra Lutz (1903). Incluíam mosquitos da floresta e outras espécies que

considerava novas.100  Theobald confirmou as suposições do colaborador

brasileiro e, para homenageá-lo, deu seu nome ao novo Anopheles coleta-
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do nas zonas onde florescia seu habitat, as bromeliáceas: Anopheles lutzii.

Outra espécie foi denominada Anopheles albipes.

Em carta a Theobald, de 23 de setembro de 1900, Lutz comentava a

classificação feita por ele e descrevia o Anopheles lutzii. Encontrara-o

próximo a Santos em matas ... e na encosta da montanha, excepcionalmente
alguns exemplares perto de São Paulo, levados para longe da zona
montanhosa e florestal provavelmente pelo rio que transborda; obtive
também alguns exemplares do sr. Schmalz coletados em Joinville (Santa
Catarina). A larva via de regra desenvolve-se em bromélias como suspeitava
há muito tempo uma vez que a imago é encontrada em matas em encostas
íngremes de montanha onde não se encontra nenhuma outra [coleção] de
água. A larva e a ninfa têm a cor vermelho-tijolo. A imago pica homens e
cães com avidez ao entardecer – estando o clima quente – e penetra nas
moradias e barracões erguidos nas matas, sendo responsável por várias
epidemias de febre intermitente entre trabalhadores engajados na construção
de ferrovias. À sombra, pode picar também de dia.101

Ao batizar aquele mosquito, Theobald deu-lhe inadvertidamente o

mesmo nome que Oswaldo Cruz atribuíra a outra espécie de Anopheles,

também em homenagem a Lutz. Em revisão anterior a 1903, o entomo-

Desenho do Kerteszia cruzi (antigo
Myzomyia lutzii), transmissor da malária
silvestre descoberto por Adolpho Lutz
(BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa
23, maço 9).

logista britânico incluiu o A. lutzii no gêne-

ro Myzomyia, passando então a chamar-se

Myzomyia lutzii. Aquele descrito por

Oswaldo Cruz foi primeiramente colocado no

gênero Pyretophorus de Blanchard, e pos-

teriormente no gênero Myzorhynchella, cri-

ado por Theobald.

Desde a virada do século, estavam empe-

nhados em coletar e classificar dípteros do

Brasil Oswaldo Cruz, antes mesmo de se tor-

nar diretor do Instituto Soroterápico de

Manguinhos e diretor-geral de Saúde Pú-

blico, e o zoólogo suíço Emilio Goeldi (1859-

1917), diretor do Museu Paraense de Histó-

ria Natural e Etnografia, em Belém, que

publicou, em 1905, Os mosquitos no Pará

(Sanjad, 2003). Carlos Chagas e Arthur

Neiva logo se associaram a esse empreendi-

mento. Publicariam vários trabalhos com des-

crição de novas espécies nos primeiros anos
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do século XX, em periódicos do país que não tinham circulação interna-

cional, o que contribuía para tornar mais confusa a classificação de espéci-

mes. O trabalho de Oswaldo Cruz, o primeiro em entomologia médica, foi

publicado em O Brazil-Medico, em 1901, mesmo ano em que  veio a lume

o primeiro volume da obra de Theobald.

Em 1908, em outra publicação importante sobre culicídeos, os

entomologistas norte-americanos Frederick Knab e Harrison Gray Dyar

(p.53) retiraram do gênero Myzomyia o transmissor da malária silvestre,

incluindo-o novamente entre as espécies do gênero Anopheles, agora como

Anopheles cruzii: “Dá-nos grande prazer dedicar esta interessante espécie

ao Dr. Oswaldo Cruz, conhecido higienista e bacteriologista do Rio de Ja-

neiro. As larvas foram descobertas pelo sr. A. H. Jennings na zona do

canal do Panamá, vivendo na água entre as folhas de bromeliáceas, que

parecem ser seu único habitat”. Em divergência com Theobald, Knab e

Dyar não reconheciam nem o Myzomyia nem o Myzorhynchella como gê-

neros distintos do Anopheles. “Além disso, constatamos a existência de

Manghinhosia lutzi Peryassu, que também requererá novo nome, se se

verificar, como supomos, que o novo gênero Manguinhosia não é separá-

vel de Anopheles”.102

Sabe-se hoje que o Anopheles cruzii é o vetor primário da chamada

‘malária das bromélias’, que ocorre no litoral do estado de São Paulo, em

caráter epidêmico, e, de forma endêmica, de São Paulo ao Rio Grande do

Sul. Além de transmitir paludismo ao homem, é o único vetor natural co-

nhecido de malária simiana nas Américas.103

Mas esses conhecimentos não resultam de uma progressão linear desde

o trabalho publicado por Lutz em 1903. Como na Doença de Chagas, hou-

ve solução de continuidade e, por bom tempo, a malária das florestas per-

maneceu no limbo das teorias incompreendidas.

Além de Lutz, outros autores estudavam a relação entre as bromeliáceas

epífitas das florestas americanas e sua fauna. Um inventário exaustivo

desses estudos foi apresentado, em 1913, por Clodomiro Picado Twight em

Les broméliacées, considérées comme milieu biologique.104  O biólogo costa-

riquenho dividia-os em três categorias: trabalhos cujo objeto eram os ani-

mais adaptados às bromeliáceas, sem levar em conta as condições de meio;

os que diziam respeito somente à biologia e à distribuição das plantas e,

por fim, trabalhos concernentes às suas relações com a fauna. Entre estes,

sobressaía, soberano, o de Adolpho Lutz:
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Esse autor verifica, de uma parte, que as larvas de culicídeos criam-se às
centenas nas bromeliáceas epífitas do Brasil; considera que a quinta parte,
pelo menos, dos culicídeos conhecidos habitam exclusivamente as
bromeliáceas; por outro lado, constata que os detritos não apodrecem enquanto
permanecem nelas, mas entram em putrefação assim que são retirados da
planta e colocados num vidro de boca larga. (Picado, 1913, p.220)

Nas florestas tropicais, em especial na

América intertropical, as bromeliáceas

epífitas substituíam os pântanos terrestres,

formando verdadeiros charcos aéreos, mui-

to diferentes daqueles resultantes das águas

estagnadas no solo; os charcos bromelianos

constituíam um meio biológico especial. Pi-

cado (p.327-9) os via como pântano perma-

nente mas fracionado, acima do solo, com

água proveniente da condensação cotidiana

da água atmosférica e com um lodo celulótico

que não apodrecia em razão da atividade

própria das plantas. Era povoado por uma

fauna muito numerosa, que compreendia

desde batráquios até protistas, e que podia

ser dividida em dois grandes grupos: ani-

mais exclusivamente bromelícolas, e os que

habitavam também outros meios. A fauna

bromelícola conhecida antes das pesquisas

de Picado compreendia cerca de uma cente-

na de espécies. A lista apresentada pelo bió-

logo costa-riquenho ascendia já a cerca de

250 espécies.

Bromélia da espécie Vriesea incurvata,
encontrada com freqüência nas matas
do estuário do Rio Verde, na Estação
Ecológica de Juréia, São Paulo. Foto de
Erich A. Fischer (Revista da Sociedade
Brasileira de Bromélias, v.3, n.2, 1996,
p.24).

Diversos especialistas o tinham ajudado a determinar aqueles animais,

entre eles Knab, Coquillet e D. Keilin para os dípteros, e Dyar para as

larvas de lepidópteros.105

Os numerosos autores relacionados por Picado haviam descrito

batráquios (Ohaus, 1900; L. Stejneger, 1911; C. Werkle, 1910); planárias

(P. M. de Beauchamp, 1912, 1913); oligoquetas (W. Michaelsen, 1912);

larvas de Odonata como as dos gêneros Megaloprepus e Mecistogaster

(Barret, 1900) e outras (Knab, 1907; Philip P. Calvert, 1909); ortópteros

da família Blattidae (R. Shelford, 1912) e outros (A. Borelli, 1911); dípteros
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tipulídeos (Ch. P. Alexander, 1912), Rhyphidae e Eristalinae (F. Knab,

1912 e 1913), Borboridae (Knab & Malloch, 1912); coleópteros como lar-

vas de Helodinae (Knab, 1913; Picado, 1913) e outros (H. Scott, 1912);

hemípteros (W. L. Distant, 1912); borboletas (Walsinghan, 1913) e outros

animais semelhantes. Knab (1913) acabara de descrever um culicídeo, o

Megarhinus iris, proveniente de criações efetuadas por F. W. Ulrich em

Trinidad (Picado, p.221). Adolpho Lutz era o autor do estudo mais

abrangente realizado até então sobre os mosquitos das florestas, e a ne-

nhum outro o costa-riquenho atribuía a descrição de espécies transmissoras

de doenças. Certamente, é o trabalho do zoólogo brasileiro que fundamen-

ta uma de suas conclusões, formulada nos seguintes termos:

O conhecimento da fauna bromelícola explica a existência de certas doenças
infecciosas (paludismo, filariose etc.) nas regiões da América desprovidas de
charcos terrestres. Os bromelianos abrigam os hospedeiros intermediários
(culicídeos, copépodes etc.) de parasitas cujo ciclo evolutivo termina no
homem ou em alguns animais silvícolas, símios ou outros. É desse modo
que essas doenças persistem, mesmo na ausência de homens e mesmo na
ausência de pântanos terrestres. (Picado, 1913, p.329)

A descoberta de Adolpho Lutz tinha recebido outras confirmações im-

portantes, sobretudo de parte daqueles pesquisadores do Instituto Oswaldo

Cruz que vinham sendo requisitados por empresários que investiam na

construção de ferrovias e hidrelétricas em zonas malarígenas do Brasil.

Em 1906, Carlos Chagas relatou um surto de malária a cerca de 700 metros

de altitude, num lugar onde pareceria impossível encontrar Culicidae: “cau-

sou-nos o fato justa surpresa, desaparecida quando verificamos, na zona,

a presença do Myzomyia lutzi. Foi isso num dos contrafortes da cordilheira

do mar, onde a Companhia Docas de Santos fez importante instalação de

eletricidade”.106  Em Trinidad, à mesma época, F. W. Ulrich e, em seguida,

Lassale e De Verteuil também destacaram o papel dos mosquitos da flores-

ta (Anopheles [k] bellator) na transmissão da malária (Gadelha, 1994).

No mesmo ano da publicação do trabalho de Lutz, Bruno Galli-Valerio

(1903) encontrou oocistos no estômago de exemplares originários de

Paranaguá (PR); cinco anos depois, Stephens e Christopheres (1908) in-

cluíram o Myzomyia lutzi entre os vetores comprovados da malária, já que

tinham encontrado nele os chamados oocinetos, parasitos do impaludismo

no estágio posterior à formação do zigoto, quando tomam a forma de

vermículos móveis.
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Não obstante considerasse aquela espécie “perigosa”, Arthur Neiva

(1909, p.76) considerou que não havia ainda evidências conclusivas de

que era o transmissor da doença; em sua opinião, as precárias condições

em que se achavam os espécimes remetidos em álcool a Galli-Valerio, na

Itália, tornavam impossível saber se os oocistos encontrados por ele eram

de origem humana ou aviária e, portanto, o achado apenas aumentava “a

probabilidade desta anofelina transmitir impaludismo”; por sua vez, os

oocinetos vistos por Stephens e Christophers podiam facilmente ser detec-

tados em “qualquer anofelina alimentada em gametocitos em condições de

transmissibilidade; desta verificação não se deve concluir que o oocineto

possa sempre evoluir até esporozoíto”.

Tais ressalvas sinalizavam a necessidade de um programa de pesqui-

sas dos mais interessantes, mas a crescente aceitação do Anopheles lutzi

como protagonista de uma forma especial de transmissão da malária foi

bruscamente interrompida no começo da década de 1910, e só nos anos 40

a malária das florestas ressurgiria como objeto de estudo e de ações sanitá-

rias relevantes.

A controvérsia com Knab e Dyar e seus desdobramentos

Gadelha (1994) e autores por ele citados (Downs & Pittendrigh, 1946,

1949; Rachou, 1946) atribuem o prolongado ostracismo às críticas

externadas em 1912 por Frederick Knab. Embora tenham sido veiculadas

em artigos assinados somente por este zoólogo do Bureau of Entomology

do United States Department of Agriculture, as críticas eram endossadas

pelo entomologista Harrison Gray Dyar.

Harrison Gray Dyar (1866-1929)
(Howard, 1930).

Nascido em Wurzburg, na Baviera, em 22

de setembro de 1865, Frederick Knab emigra-

ra com a família para os Estados Unidos aos

oito anos de idade. Seu pai, Oscar Knab, era

gravador e pintor, e um de seus irmãos havia

servido como artista na corte da Baviera.

Frederick Knab também revelou talento para

as artes e, após uma temporada de estudos na

Alemanha, dedicou-se à pintura de paisagens.

Seu interesse pela história natural e pela vida

dos insetos levou-o a participar de uma expe-
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dição ao Rio Amazonas em 1885-1886. Trabalhou depois (1903-1904) como

ilustrador para o entomologista Stephen Alfred Forbes. A colaboração ini-

ciada então com Leland Ossian Howard e Harrison Gray Dyar daria ori-

gem a The Mosquitoes of North and Central America and the West Indies,

obra em quatro volumes publicada pelo Carnegie Institute, de Washing-

ton, entre 1912 e 1917. Parte considerável do alentado estudo baseou-se

em investigações realizadas em países tropicais e subtropicais por Knab e

Dyar. O primeiro, além disso, assinava várias ilustrações incluídas na obra.

Dyar ficou responsável pela parte taxonômica; sua condição econômica

abastada permitiu que financiasse várias expedições de coleta.

Em 1906, Knab ingressou no Bureau de Entomologia do Departamen-

to de Agricultura dos Estados Unidos. Com a morte de Daniel William

Coquillet (1856-1911), assumiu a curadoria da coleção de dípteros do United

States National Museum.

A curadoria da Seção de Lepidoptera era exercida, desde 1894, por Dyar,

que foi também assistente do referido Bureau de Entomologia (1904-1916)

e capitão do Departamento Sanitário do exército norte-americano (1924-

1929). Um dos mais importantes taxonomistas de sua época, era o autor

da chamada Regra de Dyar,107  que permitiu a determinação dos vários

estágios de vida de um lepidóptero através da medição de sua cabeça. Publi-

cou numerosos artigos sobre as espécies norte-americanas e estudou, tam-

bém, mosquitos, especialmente em seu estágio larval.

Após a morte de Knab, em 2 de novembro de 1918, vítima de uma

doença não diagnosticada que contraíra durante a expedição ao Brasil,

Dyar passou a pesquisar os mosquitos em sua fase adulta. Suas investiga-

ções sobre a genitália masculina dos Culicidae foram muito importantes

para estabelecer a classificação do grupo. Estudou também as famílias

Simuliidae, Psychodidae e Chaoboridae.

Além de colaborar nas principais publicações entomológicas de seu país,

fundou o lnsecutor lnscitiae Menstruus, que alcançou 14 volumes entre

1913 e 1927. Dyar, que faleceu em 21 de janeiro de 1929, sustentou aca-

loradas polêmicas com alguns dos nomes mais importantes da entomologia

norte-americana, entre eles Coquillet, J. B. Smith e Henry Skinner.

O embate com Lutz teve início com a publicação no Journal of

Economic Entomology de artigo onde Frederick Knab (1912a) analisava

a transmissão de doenças por insetos sugadores de sangue. O tema foi

objeto de outra comunicação lida, à mesma época, na Entomological
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Society of Washington.108  Nessa sessão, quando Howard opôs a teoria de

Lutz sobre a malária das florestas ao argumento que Knab sustentava,

este declarou, com o apoio de Dyar, que o zoólogo brasileiro interpretara

mal os fatos que o tinham conduzido àquela teoria.

No artigo veiculado pelo órgão da American Association of Economic

Entomologists, Knab afirmava que os estudos sobre o papel de insetos

sugadores de sangue na transmissão de doenças, iniciados pouco tempo

antes, eram em sua maioria vagos, caóticos, apoiados em dados

questionáveis, coletados por investigadores em geral mal preparados em

biologia: “Desde a descoberta de que certos insetos sugadores de sangue

são os hospedeiros secundários de parasitas patogênicos, praticamente todo

inseto que suga sangue, quer seja habitual ou ocasionalmente, tem sido

considerado possível transmissor de doença ou suspeito disso”.

Segundo o entomologista norte-americano, só poderia hospedar e trans-

mitir um parasita do sangue humano o inseto que mantivesse estreita

associação com o homem, e que tivesse o hábito normal de sugar seu san-

gue repetidamente. Não bastava que o fizesse de vez em quando, como os

mosquitos da floresta estudados por Lutz. Outros requisitos eram a relati-

va longevidade, bem como refeições de sangue e reprodução contínuas.

Assim, haveria sempre indivíduos em quantidade necessária para que não

sofresse interrupção o ciclo de vida dos parasitas que hospedavam, inclu-

sive no hospedeiro definitivo – o homem – que se tornava, então, presa de

uma doença endêmica.

Esses critérios eram aplicáveis não só aos

mosquitos, mas a todos os insetos sugadores de

sangue, e, por não satisfazer a eles, tabanídeos

e simulídeos podiam ser desqualificados como

transmissores de doenças. Poucos insetos, na

verdade, atendiam comprovadamente às cláu-

sulas estabelecidas por Knab: o Aedes calopus –

sinônimo de Stegomyia fasciata –, hospedeiro in-

termediário do organismo da febre amarela; o

Culex quinquefasciatus, transmissor da filariose

e da dengue, e o Triatoma (Conorhinus)

megistus, recém-incriminado por Carlos Chagas

como transmissor de uma perigosa tripanosso-

míase no Brasil.109

Triatoma megistus, “barbeiro
vermelho”. Desenho de Castro
Silva. (Chagas, 1909, estampa 9).
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O Anopheles não parecia ser um gênero tão bem adaptado a humanos,

mas, para Knab, essa impressão advinha do desconhecimento dos hábitos

de suas diferentes espécies. As evidências então disponíveis sugeriam que

as transmissoras de malária medravam nas vizinhanças do homem, ao

passo que eram inofensivas as que não se alimentavam habitualmente de

seu sangue.110

As idéias de Adolpho Lutz sobre os mosquitos e a malária das florestas

contradiziam aqueles pressupostos. Pois bem, naquele artigo publicado

uma década após a descoberta, Knab manifestava a sua convicção de que

o brasileiro havia “interpretado mal os fatos”. Muito provavelmente, o

Anopheles incriminado por ele nada tivera a ver com o surto de malária

entre os trabalhadores acampados na serra de Santos:

É um fato bem conhecido que nos trópicos a maioria das pessoas, ainda que
aparentassem boa saúde, têm uma malária latente. Quando um indivíduo
desses é submetido a uma tensão física, como estafa, exposição ao mau
tempo ou prática de excessos, a doença se manifesta ... Os homens já
abrigavam a malária latente quando chegaram à região, e a estafa e exposição
ligados ao trabalho causaram a irrupção da doença.

Na réplica publicada nos Proceedings of the Entomological Society of

Washington, Lutz (1913a) abriu fogo contra aquele argumento: “Se tal

etiologia de uma epidemia típica fosse possível, o que nenhuma pessoa

competente admitiria, as pessoas que vivem aqui e que se interessaram

pelo caso não teriam esperado até que dois leigos cogitassem nisso, e eu

não me daria ao trabalho de buscar uma explicação satisfatória para um

fato enigmático”. O zoólogo brasileiro lembrava, em primeiro lugar, que

nada tinha de tropical o clima do lugar onde realizara seu estudo, nem

tampouco o dos lugares de origem dos doentes. O enorme esforço que

fizera para distinguir a febre tifóide e outras pirexias da malária, com o

intuito de desmanchar o conceito equivocado das “febres paulistas”,

mostrara que a doença causada pelo plasmódio de Laveran era bem loca-

lizada, “mesmo em países tropicais. Na verdade, não é encontrada em

muitos lugares onde há Anophelidæ, os quais não são de modo algum

ubíquos”.

Lutz argumentava, ainda, que suas afirmações haviam sido confirma-

das por diversos estudiosos, especialmente Carlos Chagas, “o que é de gran-

de interesse, uma vez que ele observou várias epidemias de malária em

diferentes lugares e estudou os Anophelidæ aí presentes”. Houvera outros
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registros de malária epidêmica em lugares sem pântanos mas com profu-

são de bromeliáceas epífitas.

Observações feitas em diversas zonas de floresta da serra do mar, com

características análogas àquelas descritas por Lutz em 1903, teriam con-

vertido em fato geralmente aceito no Brasil que a implementação de gran-

des projetos de engenharia nesses ambientes resultaria em surtos inevitá-

veis de malária. Entretanto, não houvera sinal da doença em canteiros de

obras implantados em regiões secas de campos e em florestas do interior

desprovidas de Anophelidæ de bromélias.

Sem dúvida, entre os trabalhadores recrutados para essas obras havia

indivíduos com malária crônica, mas não tinham a aparência nada sau-

dável, como supunha Knab, e, sem dificuldade, poderiam ser identificados

e excluídos.

Investindo contra o pressuposto teórico de seu adversário, Lutz afirma-

va que dois transmissores da malária no Brasil – a Cellia albimana e,

principalmente, a Cellia argyrotarsis – eram freqüentes em lugares

desabitados, aproximando-se das habitações humanas somente em regiões

pantanosas: “Que não querem nem preferem o sangue humano é demons-

trado pelo fato bem conhecido de que preferem o cavalo ao cavaleiro ... O

mesmo se aplica a todas as outras espécies de Anophelidæ”.

Os homens que adentravam lugares onde eram raros os animais de

grande porte naturalmente atraíam os mosquitos, e, se permanecessem

tempo suficiente no lugar

a epidemia seguirá o crescimento da infecção entre os mosquitos, e eles próprios
aumentarão em número graças à facilidade de alimentação. É fato bem
estabelecido que uma espécie pode se tornar excelente hospedeira intermediária
ou definitiva de um parasito bem novo na região porque só recentemente foi
introduzido o hospedeiro para o estágio seguinte.

Nesse parágrafo encontra-se o nervo da controvérsia. Para Knab, a

transmissão da malária, da febre amarela e de outras doenças “parasitá-

rias” só podia ser feita por sugadores já habituados ao sangue do homem:

os conhecimentos sobre as diversas espécies aptas a desempenhar esse

papel evoluíam com grande dinamismo à época, mas o sistema em que

Knab operava era conservador, quase estático. Lutz entrevia a possibili-

dade do envolvimento de humanos em ciclos silvestres já instalados ou

emergentes, e não só para a malária. Em comunicação subseqüente – a

tréplica ao segundo artigo de Knab – o cientista brasileiro afirmaria:
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Os senhores Dyar e Knab julgam que mosquitos que nunca estiveram em
contato com homens antes não podem transmitir doenças. Para testar sua
tese, é preciso colocar homens em lugares absolutamente desabitados. Em
termos gerais, isso é um tanto difícil, mas ocorre que no Brasil estradas e
ferrovias têm sido feitas em tais condições, e quase sempre há epidemia de
malária. Eu também tenho conhecimento de epidemias de feridas de
leishmânia, com boas razões atribuídas à transmissão por Phlebotomus,
em zonas absolutamente desertas. Vi ainda uma pequena epidemia de febre
amarela entre pessoas que viviam num lugar onde se podia esperar que
houvesse mosquitos da floresta. Tudo isso mostra que as considerações
teóricas não foram respeitadas pelos fatos, e tudo o que se quer é que o
transmissor, seja qual for o seu passado, pertença a uma categoria em que
o parasita possa se desenvolver; então ele deve ter acesso repetido a seres
humanos, alguns infectados, outros sem imunidade. Como toma tempo o
processo de desenvolvimento, sua vida não pode ser muito curta. Por essa
razão, a oviparidade é uma condição favorável. (Lutz, 1913b)

Na resposta à primeira réplica de Lutz – lida por Dyar numa sessão da

Entomological Society of Washington – Knab (1913a) fizera mea culpa

pelo tom dogmático usado em sua primeira comunicação, e pela arrogân-

cia em propor explicações a tamanha distância geográfica e temporal do

problema estudado pelo zoólogo brasileiro: “Pessoalmente, têm-me propor-

cionado muita inspiração os escritos do Dr. Lutz, e não era minha intenção

em absoluto desacreditá-lo”.

Depois de reler seu trabalho e sua réplica, chegara à conclusão de que

estavam de acordo em todos os pontos, exceto num:

Não estou disposto ... a admitir que uma espécie de Anopheles que é peculiar
a florestas desabitadas, e que em condições normais não pode obter sangue
humano, venha incontinênti a se tornar a hospedeira de um parasito do
sangue do homem. É verdade que tal caso poderia ocorrer, e que talvez o
tenhamos à nossa frente no que está em discussão, mas em minha opinião
isso seria tão excepcional que teria de ser provado de maneira muito conclusiva.

Para Knab e Dyar, três hipóteses eram capazes de explicar o surto ob-

servado por Lutz. Primeira: ele não soubera identificar o verdadeiro trans-

missor; segunda: a doença fora transmitida pelo Anopheles lutzii a partir

de um caso latente entre os trabalhadores; após o período de incubação,

primeiro no mosquito depois no homem, disseminara-se entre os humanos

em conseqüência das picadas dos lutzii infectados; terceira teoria: existi-

ria uma forma de malária entre os animais selvagens que habitavam a

floresta transmitida pelo A. lutzii; quando o homem penetrara aí, ficara

exposto às picadas de mosquitos previamente infectados em animais sel-

vagens, e desenvolvera a doença originária deles.
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Por julgarem implausíveis a segunda e a terceira hipóteses, Knab e

Dyar estavam convencidos de que Lutz cometera algum erro como o enun-

ciado na primeira hipótese:

numa curta visita de investigação, o Dr. Lutz encontrou uma única espécie
de Anopheles na localidade e imediatamente concluiu que era a responsável
pelo surto de malária ... Supôs que nenhuma outra espécie de Anopheles
poderia estar presente porque lhe pareceu que não havia locais adequados à
reprodução além das bromélias.

Para justificar sua “incredulidade”, Knab recorria a suas próprias ex-

periências de coleta em regiões com características que julgava similares

às encontradas pelo zoólogo brasileiro. Em pequenas poças no leito de um

rio de montanha, encontrara três espécies de Anopheles, duas das quais

(A. argyritarsis e A. eiseni) ocorriam no sul do Brasil. Em Córdoba, Méxi-

co, coletara larvas num cânion que era ‘lavado’ por torrentes de monta-

nha após cada chuva pesada.

Segundo Knab, a relação entre os parasitos da malária e certas espé-

cies de Anopheles dependia de um ajuste fisiológico muito delicado. Entre

as que obtinham suas refeições de sangue da mesma fonte em dada loca-

lidade, algumas eram hospedeiras eficientes para os parasitos ao passo

que outras simplesmente o digeriam junto com o sangue. Em geral, o

Anopheles mais comum numa região era o que servia como hospedeiro,

mas nem sempre era fácil estimar a abundância relativa de diferentes

espécies num lugar, uma vez que umas eram vistas com mais facilidade

que outras, mais hábeis em se esconder na cobertura de telhados, por exem-

plo, ou em objetos da mesma cor.

Esta linha de argumentação tinha o objetivo de mostrar que Adolpho

Lutz deixara de perceber outras espécies de Anopheles nas coleções de

água existentes na serra de Santos.111  Segundo o entomologista norte-

americano, podia haver outra fonte de erro em sua teoria:

A pergunta coloca-se naturalmente: quão completamente e por quanto tempo
ficaram os trabalhadores confinados ao habitat florestal? Não terão,
individualmente ou em pequenos grupos, aproveitado feriados para deixar
aquela zona ou feito visitas noturnas a tavernas e lugares de prazer situados
além de seus limites? O que conhecemos a respeito dos hábitos dos Homo
em geral nos autorizam a suspeitar isso!

A terceira hipótese capaz de explicar a descoberta de Lutz parecia a

Knab e Dyar nada mais que uma possibilidade interessante:
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Não se tem conhecimento de organismos materiais que habitem animais
selvagens e sejam transferíveis ao homem, embora pareça possível que
existam parasitos de macacos transmissíveis por Anopheles da floresta, e
que talvez o homem seja suscetível a ele. Se tal relação existe, poderia ser
demonstrada por um estudo adequado, mas considero que não temos o direito
de invocá-la como explicação do presente caso com base meramente numa
possibilidade.

Serra de Santos na primeira metade do século XX. Fonte: www.portocidade.stcecilia.br/fotos/
santos_primeira_metade_sec_xx/anchieta_imigrantes/g/serradesantos.jpg, acesso em 22.6.2005.

Restava, então, a alegação de Lutz de que uma espécie inteiramente

“selvagem” de Anopheles se havia tornado hospedeira eficiente do parasi-

to da malária humana. A Knab isso parecia “tão improvável que nenhu-

ma outra evidência que não seja a demonstração da presença dos parasi-

tos nas glândulas salivares do mosquito me induzirão a aceitá-la”.

Como Neiva, em 1909, julgava inaceitável a comunicação de Galli-

Valerio (1904) a respeito da presença de oocistos do parasito da malária

nas paredes do estômago de espécimes do Anopheles incriminado por Lutz:

“Até mesmo um íntimo estudioso de mosquitos americanos hesitaria em

identificar positivamente tais espécimes, e não me consta que Galli-Valerio

antes disso tenha dado a mínima atenção a mosquitos americanos!”.
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Knab e Dyar endereçavam a Lutz um desafio: fosse qual fosse a expli-

cação verdadeira, “o ônus da prova pertence ao investigador ... e temos o

direito de esperar que a prova seja completa ou de rejeitar a explicação

oferecida”.

Em sua tréplica, lida por Howard em sessão da Entomological Society

of Washington, Lutz (1913b), em parágrafo aqui já citado, refutava a

pressuposição de que não poderiam transmitir a malária mosquitos que

nunca tinham estado em contato com homens antes, deixando entreaber-

ta a possibilidade de que a infecção dos mosquitos das bromélias pudesse

se dar primitivamente por relação com um hospedeiro não humano, habi-

tante da floresta.

Lutz investia, então, contra os elos mais frágeis da argumentação dos

entomologistas norte-americanos:

sou acusado de ignorar o fato de que homens são homens, e é dito que estes
devem ter escapado à noite, infectando-se em outro lugar. Já declarei que
viviam na floresta a uma distância de muitas milhas e não dispunham de
outro meio para se locomover que não fosse a pé. Mesmo que houvessem
escapado ao controle, as noites não teriam sido longas o suficiente para que
alcançassem um lugar onde pudessem encontrar o que é sugerido, e nem
tampouco isso teria ajudado, porque não havia e não há malária naqueles
lugares. Argumentando-se dessa forma, poder-se-ia também dizer que os
marinheiros italianos que contraíram a febre amarela a bordo do vaso de
guerra ancorado no porto do Rio de Janeiro, bem distante da costa, foram
atacados porque nadaram até lá durante a noite.

Lutz ironizava a afirmação de que Galli-Valerio não teria elementos

para identificar o Myzomyia lutzi, não obstante “esta seja uma espécie

extremamente característica que pode ser diferenciada de todas as outras

por uma simples olhada na rótula (scutum)”. Tratava com justificado des-

dém a acusação de que ele – e aqui inclui Chagas, também – houvesse

deixado de notar a presença de outros anofelídeos nos lugares onde reali-

zara suas observações, “não obstante os senhores Knab e Dyar possam vê-

los de Washington. Ora, é de se esperar que Lutz e Chagas conheçam os

anofelídeos, já que trabalharam com eles por muitos anos e juntos identi-

ficaram a maioria das espécies brasileiras”.

Mas Adolpho Lutz passava em silêncio a exigência feita pelos adversá-

rios de que apresentasse as provas de que o mosquito da floresta de fato

hospedava o parasito da malária. Ele não seguira aquele protocolo estabe-

lecido por Manson no estudo da transmissão da filariose, e replicado nos
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estudos de Ross e dos italianos quanto à transmissão da malária das aves

pelo Culex, e da humana pelo Anopheles.

O programa que Lutz seguira combinava o estudo exaustivo dos hábi-

tos e da distribuição do Myzomyia lutzi e da vegetação que o hospedava

com a pesquisa de campo sobre os casos humanos de malária que ocorriam

nos ambientes onde prosperavam os mosquitos da floresta e as bromeliáceas.

Era um programa que requeria o uso das ferramentas da entomologia,

botânica, epidemiologia e clínica, mas que passava inteiramente ao largo

das démarches de Ross, Grassi e outros investigadores que tinham se en-

tregado a demoradas observações sobre a evolução do parasito nos orga-

nismos de seus hospedeiros intermediários. Apesar de haver demonstrado

suas habilidades nesse tipo de procedimento experimental, nos estudos

parasitológicos fundamentais que publicara na década de 1880, Lutz não

tomaria o caminho proposto pelos adversários. Encerrou a discussão, sus-

tentando “integralmente” a exatidão de suas observações, e enfatizando o

“interesse prático” que tinham:

É por isso que me oponho a que ... sejam postas de parte com o comentário
de que é provável que o doutor estivesse enganado, o que parece subentender
que seja um hábito meu cometer erros em observações científicas. Como
tenho menos pressa em comunicar minhas observações do que muita gente
nos dias de hoje, não creio que minha quota de erros seja incomumente
grande.

Este e outros comentários igualmente mordazes de Lutz, reintroduzidos

na presente edição de seu texto, foram suprimidos pelo editor dos

Proceedings of the Entomological Society of Washington, o que motivou

duro protesto de parte de Frederick Knab. A carta que enviou a W. D.

Hunter em 24 de janeiro de 1914 mostra a autoridade que tinha Adolpho

Lutz naquele novo campo do conhecimento – a entomologia médica –

assim como a liderança que exercia sobre seus pares no Brasil, especial-

mente no talentoso grupo de investigadores do Instituto Oswaldo Cruz.

Deixando de lado a questão ética, a mudança no tom da carta acrescenta um
aspecto completamente diferente à controvérsia ... coloca o Dr. Dyar e eu
numa posição muito desagradável. Os pesquisadores no Rio de Janeiro ...
chegarão naturalmente à conclusão de que ... usamos de meios desleais para
fugir de suas vigorosas críticas. Temo que este procedimento, por mais
inconseqüente que pareça ao senhor ... causou dano irreparável. Provavelmente
criou entre nós e os pesquisadores do Rio uma ruptura que talvez nunca
possa ser reparada. Sinto isso profundamente porque afetará seriamente meu
trabalho. Por alguns anos tive em mira cultivar relações amistosas com
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esses pesquisadores, de maneira que pudéssemos trabalhar em harmonia e
facilitar as investigações uns dos outros, e deparei com respostas
encorajadoras. Como o senhor sem dúvida sabe, de longe o trabalho mais
importante em entomologia médica deste lado do Atlântico vem sendo feito
por Lutz e seus associados e, do ponto de vista dipterológico, especialmente,
seria muito desejável que mantivéssemos contato com eles.

Na resposta datada de 27 de janeiro, Hunter mostrava-se surpreso com

a reação dos dois: “As únicas alterações que fiz foram eliminar duas sen-

tenças que eram em minha opinião muito ferinas para aparecer ... Sob

esta luz, parece-me que a publicação da carta ... serviu mais para manter

a entente cordiale do que para destruí-la”.

O tom da carta que Knab enviou a Lutz, dois dias depois, deixa eviden-

te a sua preocupação em restaurar a cordialidade daquela entente,112  que,

tudo indica, apoiava-se em intercâmbio científico substancial e relevante

para ambas as partes. Em 1911, Knab publicara detalhada e elogiosa re-

senha de dois trabalhos de Lutz (1909, 1910) sobre os Simuliidae do Bra-

sil. Na opinião do entomologista norte-americano, constituíam

de longe, o mais completo estudo até agora dedicado a este grupo de Diptera
tão interessante e tão importante economicamente ... é gratificante verificar
que o dr. Lutz não é um sistemata da velha escola, pois aborda seu tema de
todos os ângulos. Confere pleno valor aos dados obtidos nos estágios iniciais
e a partir da biologia, articula-os com os caracteres das imagos e, ao mesmo
tempo, considera cuidadosamente as fontes possíveis de erro.

Na carta de janeiro de 1914, Knab humildemente consultava Adolpho

Lutz sobre os hábitos e a classificação de duas espécies de Ceratopogoninae

que vinha estudando, e aludia a comentário feito anteriormente pelo cole-

ga brasileiro de que tinha muito material sobre mosquitos ainda inédito:

“Por que não o publica? Seus dados biológicos, pelo menos, dificilmente

conflitarão com nosso livro ... A maior parte de suas observações segura-

mente será original, e o restante, mais completo, de modo que aperfeiçoará

o que formos capazes de apresentar”.

A teoria de Lutz no limbo

Segundo Gadelha (1994), o ocaso da teoria de Adolpho Lutz acentuou-

se na década de 1920, quando conhecidos malariologistas produziram tra-

balhos que pareciam invalidá-la. Refere-se, especificamente, a Darling e a

Nelson Davis. O primeiro teria demonstrado que nenhum vetor de malária
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provinha das bromélias no Panamá, desativando, assim, um dispendioso

projeto de erradicação dessas plantas lançado naquele país.

Davis investigou uma epidemia em zona montanhosa de Angra dos

Reis, no estado do Rio de Janeiro, onde era construída mais uma ferrovia.

Embora atribuísse a maioria dos casos a recaídas de uma malária crônica,

como fizera Knab com aqueles examinados por Lutz na serra de Santos,

Davis teve de admitir a existência de transmissão autóctone. Isso o levou a

estudar a capacidade de infecção dos mosquitos da malária das florestas,

agora incluídos no gênero Kerteszia.113  Obteve freqüência muito baixa, e

concluiu que não era capaz nem de iniciar nem de manter uma epidemia.

Somente no auge dela, quando houvesse numerosos portadores de

gametócitos muito infectados, a espécie poderia talvez contribuir com

algumas transmissões.

Naquele mesmo ano, Arthur Neiva (1925, p.4) produziu um relatório

para a The Light and Power Company a respeito dos riscos sanitários en-

volvidos na implementação de um projeto da empresa canadense na Serra

de Cubatão, a mesma onde Lutz descobrira a malária das florestas. O

entomologista do Instituto Oswaldo Cruz, com larga experiência em cam-

panhas contra a doença, não hesitou em afirmar que o principal problema

era o Myzomyia lutzi, a espécie à qual pertenciam 40% dos mosquitos resi-

dentes nas bromélias do lugar. No relatório, Neiva se referia à campanha

que havia movido contra aquele mosquito em Iguape, no estado de São

Paulo, consistindo as ações especialmente no desmatamento da região que

se queria proteger.

Gadelha (1994, p.136) estranha o fato de não terem desaguado em

controvérsia os pontos de vista antagônicos de Neiva e Davis. Em sua

opinião, isso não se deveu apenas à limitada circulação de um relatório

escrito em português, mas principalmente ao fato de que “as conclusões de

Davis se baseavam em trabalho de laboratório, ao passo que Neiva funda-

mentava seu caso em observações entomológicas e epidemiológicas genéri-

cas”. Apoiando-se em Deane (1986, p.7), Gadelha mostra que a dissecação

de glândulas salivares para verificar a presença de oocistos era uma técni-

ca laboriosa e delicada, usando-se pequeno número de indivíduos para

verificar as taxas de infecção de anofelinos. A adoção de nova técnica no

final da década de 1930 permitiu que subissem a centenas ou milhares as

glândulas salivares examinadas pelos entomologistas. Ter-se-ia verificado,

então, que Davis errara. No artigo de Gadelha, o leitor encontrará segura
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análise da sucessão de eventos que confeririam grande visibilidade à

malária das florestas a partir dos anos 40.

Lutz não viveria para assistir a esse ressurgimento e às campanhas

implementadas pelo Serviço Nacional de Malária (1941), que resultariam

na destruição de milhões de bromeliáceas no sul do Brasil.

Combate às Kerteszia. Árvore recoberta de gravatás, assinalando as setas diversos trabalhadores ocupados
na derrubada dessas plantas (Pinotti, 1947, p.22).
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No trabalho publicado em 1903, julgara inexeqüível o extermínio des-

sas plantas. A destruição das larvas residentes nelas por meio de substân-

cias químicas também lhe parecera “mais teórica que prática ... Geral-

mente, só a abertura de clareiras dá resultados como medida de proteção

contra a malária silvestre”. A das planícies encharcadas admitia um con-

junto mais consistente de medidas preventivas. Em relatório escrito preci-

samente na passagem do século XIX para o XX,114  Lutz se referia aos estu-

dos realizados em várias partes do mundo por comissões inglesas, alemãs e

italianas, e afirmava que já se podiam estabelecer diretrizes claras de ação

contra a doença, muito parecidas – como veremos – com aquelas que logo

seriam adotadas para a febre amarela. Segundo o diretor do Instituto

Bacteriológico,

1º – a malária, devido ao parasitismo dos plasmódios de Laveran, dos quais
existem várias espécies, é unicamente transmitida por mosquitos do gênero
Anopheles que servem como hospedeiros durante uma fase essencial de sua
evolução; só há malária onde existem Anopheles em abundância; 2º – para
transmissão da moléstia os Anopheles têm de picar doentes de impaludismo
que se achem em fase apropriada da moléstia. Estes insetos, só depois de um
certo período, regulando de 8 para 15 dias, tornam-se aptos a transmitir a
moléstia a outros indivíduos, na ocasião de picá-los.

De acordo com Lutz, a malária podia ser combatida de três modos di-

ferentes: tratando-se os doentes de modo a impedir que os Anopheles se

Trabalhador equipado para
derrubada de gravatás, criadouros
da Kerteszia (Pinotti, 1947, p.23).

Combate à Kerteszia. Desmatamento na periferia da cidade de
Blumenau, Santa Catarina (Pinotti, 1947, p.24).
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infeccionassem; destruindo-se os mosquitos, principalmente suas larvas;

impedindo-se que os já infectados picassem as pessoas receptíveis por meio

de mosquiteiros, casas protegidas com telas de arame, fumigações e medidas

semelhantes: “Está verificado que os meios mencionados em último lugar

podem conseguir preservar da infecção grupos de indivíduos passando os

meses quentes em focos intensos de malária”.

Em “Instruções sobre a profilaxia do impaludismo”, texto inédito que

publicamos no presente volume de sua Obra Completa, Adolpho Lutz apre-

senta em forma mais detalhada as chamadas profilaxias “ofensiva”, “de-

fensiva” e “específica” ou “terapêutica”.

Febre amarela: dos micróbios aos mosquitos

As narrativas sobre a derrota da febre amarela pela medicina científica

privilegiam ora os Estados Unidos, ora Cuba, conforme o valor atribuído a

dois episódios: a formulação pelo médico cubano Carlos Juan Finlay da

teoria da transmissão da doença por mosquitos, em 1880-1881, e sua de-

monstração, em Cuba, pela equipe norte-americana chefiada por Walter

Reed, em 1900.

Para Nancy Stepan (1978), os ingredientes essenciais da teoria já esta-

vam dados. O interregno deve-se a obstáculos sociais e políticos: a convic-

ção de que a doença estava enraizada no solo cubano; o desinteresse da

Carlos Juan Finlay (1833-1915)
(Olpp, 1932, S128).

metrópole espanhola pela ciência; a prolongada

guerra de independência iniciada em 1868 e reto-

mada em 1895; e a ocupação da ilha pelos Estados

Unidos três anos depois. Da United States Yellow

Fever Commission, que a visitou em 1879-1880,

Finlay adquiriu a hipótese de que a febre amarela

era causada por um germe que sofria transforma-

ção fora do corpo do homem antes de infectar a

pessoa suscetível. A descrição do hospedeiro inter-

mediário do fungo da alforra (doença dos cereais),

apresentada pelo francês Philippe Edouard Léon

Van Tieghem (1839-1914) em conhecido tratado

de botânica teria levado o médico cubano a dedu-

zir que a transmissão da febre amarela devia ser

obra de um agente que existia à margem tanto do
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doente como do microrganismo da doença. Estudos entomológicos e

epidemiológicos levaram-no à verificação de que a fêmea do Culex (mais

tarde denominado Stegomyia fasciata, atual Aedes aegypti) transportava
em sua probóscide alguma partícula viva

e infectante da pessoa doente à saudá-

vel. Finlay publicou sua teoria primeira-

mente em espanhol, El mosquito hipote-

ticamente considerado como agente de

transmissión de la fiebre amarilla

(1881); depois em inglês, Yellow fever:

its transmission by means of the Culex

mosquito (em jul.-out. 1886). Segundo

a historiadora norte-americana, ao indi-

carem a espécie exata, esses trabalhos já

teriam permitido o controle da doença

pela eliminação dos mosquitos, caso hou-

vesse interesse nisso.
quando examinamos os eventos de 1900, verificamos que os mesmos
argumentos que antes haviam parecido inconclusivos, até implausíveis,
adquiriram grande plausibilidade quando necessidades militares exigiram
rápida solução para o problema da febre amarela. O fato de que a Comissão
Reed tenha precisado apenas de dois meses para confirmar a hipótese de
Finlay, e de que tenha cometido muitos dos erros que lhe haviam sido
imputados, sugere que não basta culpar sua ciência para explicar sua
inatividade ... precisamos examinar o contexto social e político em que a
febre amarela foi percebida nos Estados Unidos e as razões pelas quais tal
percepção mudou tão drasticamente em 1900. (Stepan, 1978, p.402)

Para François Delaporte (1989), Finlay e os norte-americanos tinham

idéias diferentes sobre o mosquito: para o primeiro, era um meio mecânico

de transmissão; para os segundos, um hospedeiro intermediário associado a

um processo biológico mais complexo. A decisão de Finlay de tomar o mos-

quito como objeto de estudo, e o tempo decorrido entre a proposição e a con-

firmação de sua teoria, seriam enigmas cuja explicação residiria na medici-

na tropical inglesa, nas relações de filiação conceitual que ligam o médico

cubano a Patrick Manson, e Walter Reed a Ronald Ross. Para Delaporte, a

hipótese de Finlay ficou no limbo durante vinte anos porque esse foi o tem-

po necessário para se esclarecer o modo de transmissão da malária.

Quando Ross desvendou, em 1898, o ciclo do parasita da malária das

aves no mosquito Culex, e Giovanni Grassi, Amico Bignami e Giuseppe

Desenho de Stegomyia fasciata;
(Kolle & Hetsch, 1918, Prancha 76).
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Bastinelli revelaram, no ano seguinte, o ciclo do parasita da malária hu-

mana em mosquitos do gênero Anopheles, tornou-se inevitável a suposi-

ção de que aqueles insetos cumprissem idêntico papel na febre amarela,

cujo diagnóstico clínico, como vimos, confundia-se com o de febres causa-

das pelas diferentes espécies do Plasmodium.

Para Manson, o mosquito era importante enquanto hospedeiro ou

nutriz de um parasito que realizava nele parte do ciclo indispensável à

conservação da espécie. Às voltas com a transmissão de um germe desco-

nhecido, Finlay viu a picada em função das vantagens que proporcio-

nava ao inseto. Verificou que a fêmea fazia não uma, mas diversas refei-

ções de sangue, e deduziu que tanto sangue num corpo tão pequeno só

podia servir para assegurar a temperatura requerida para a maturação

dos ovos. Fixou a atenção nos mosquitos de menor porte que precisavam

fazer várias refeições e várias posturas. O estudo da fauna culicidiana

de Cuba e seu cruzamento com a distribuição geográfica da febre amare-

la levaram-no a apontar o pequeno Culex como seu transmissor. À luz

desta teoria, pôde explicar diversos aspectos epidemiológicos intrigantes

da doença (Delaporte, 1989).

Experiências da comissão Reed em Havana

Apesar disso, a teoria de Finlay não se impôs de imediato à comissão

médica dos Estados Unidos. Em 25 de junho de 1900, em Cuba, as tarefas

foram distribuídas entre seus integrantes conforme as instruções de George

Sternberg, Surgeon-General do exército norte-americano, que só tinha

olhos para a bacteriologia da febre amarela. As investigações foram brus-

camente reorientadas do bacilo icteróide para a hipótese de Finlay após o

encontro – do qual falaremos adiante – com os médicos ingleses da recém-

fundada Escola de Medicina Tropical de Liverpool. Em 11 de agosto, Jesse

William Lazear (1866-1900) iniciou as experiências com mosquitos, en-

quanto James Carrol (1854-1907) e Aristides Agramonte y Simoni (1868-

1931) prosseguiam os estudos bacteriológicos.

No fim daquele mês, foram obtidos os dois primeiros casos positivos de

infecção pelo Culex. Em 25 de setembro ocorreu a trágica morte de Lazear

em conseqüência de uma picada acidental. Walter Reed, que ultimava,

em Washington, o relatório de outra comissão sobre febre tifóide, retornou

às pressas a Havana e redigiu febrilmente a Nota preliminar apresentada



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

Jesse William Lazear (1866-1900)
(Olpp, 1932, S227).

James Carrol (1854-1907)
(Olpp, 1932, S62).

Aristides Agramonte y Simoni
(1868-1931) (Olpp, 1932, S1).

à 28ª reunião da American Public Health

Association, em Indianápolis (EUA), entre

22 e 26 de outubro de 1900. Embora hou-

vesse utilizado mosquitos nascidos de lar-

vas em cativeiro, Lazear não estabelecera

suficiente controle sobre os indivíduos ino-

culados de modo a afastar a possibilidade

de outras fontes de infecção. Reed, até en-

tão ausente do cenário das experiências,

tomou a si a tarefa de completá-las.115

Três séries de experiências foram reali-

zadas, entre novembro de 1900 e fevereiro

de 1901, no Campo Lazear, nas imediações

de Quemados (Cuba), ao abrigo das epide-

mias, em local drenado, ensolarado e ex-

posto aos ventos. Entre imigrantes e solda-

dos norte-americanos foram recrutados

voluntários que cumpriram quarentena

antes de serem picados por mosquitos pre-

viamente infectados em doentes de febre

amarela. Essa primeira série teve por obje-

tivo confirmar que o mosquito era o hospe-

deiro intermediário de seu ‘vírus’. Dos seis

voluntários picados, cinco apresentaram

sintomas da doença. A comissão concluiu

que eram necessários doze dias após a con-

taminação do mosquito para que o germe

transitasse por seu estômago, chegasse a

suas glândulas salivares e o tornasse ca-

paz de transmitir a infecção.116

A experiência seguinte transcorreu em

uma sala dividida em dois ambientes por

tela metálica. Num foram colocados mos-

quitos infectados e um voluntário que se

deixou picar várias vezes. No ambiente

protegido permaneceram duas testemu-

nhas, por vários dias, sem contrair a doença.
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A intenção era desfazer a arraigada idéia de que o ar, veículo de miasmas

e germes, pudesse transmitir a febre amarela. Reed queria demonstrar

que uma habitação só era perigosa quando continha mosquitos

infectados.117

Na segunda série de experiências, análogas àquelas realizadas um sé-

culo antes pelos anticontagionistas, três voluntários ficaram confinados,

durante vinte noites consecutivas, num quarto repleto de objetos impreg-

nados de vômitos, fezes e urina de doentes falecidos de febre amarela.

Nenhum deles contraiu a doença. Assim, invalidava-se mais uma vez a

contagiosidade dos fomites e os procedimentos decorrentes desta crença:

desinfecção de roupas e objetos supostamente contaminados pelo contato

com doentes.118

Em setembro e outubro de 1901, a comissão norte-americana realizou

outra série de experiências relacionadas ao germe da febre amarela. O

sangue de um amarelento foi injetado em quatro voluntários, obtendo-se

três casos positivos, prova de que o germe estava presente no sistema cir-

culatório e podia ser transmitido pela picada de agulha. Em seguida, pro-

curou-se verificar se era um ‘vírus filtrável’, hipótese já levantada pelo

bacteriologista Frederick George Novy e sugerida a Reed por seu ex-pro-

fessor, William Welsh. Separou-se do sangue de um doente o soro, cuja

inoculação produziu um caso experimental. Depois o soro foi aquecido a

55ºC e inoculado, sem resultados. Demonstrou-se, assim, que a virulência

não se devia a uma toxalbumina secretada por um bacilo. Por fim, depois

de atravessar os filtros de Berkefeld e de Chamberland, o soro foi diluído e

Walter Reed (1851-1902)
(Olpp, 1932, S336).

injetado, provocando um ataque bem carac-

terizado. A febre amarela podia, então, ser

causada por um microrganismo tão peque-

no que atravessava os filtros mais cerrados

e permanecia invisível aos microscópios

mais possantes. O interesse dos bacterio-

logistas por esta categoria de agentes

“ultramicroscópicos” fora estimulada pela

descoberta feita por Friedrich Loeffler e

Paul Frosch (março de 1898) de que a fe-

bre aftosa era induzida por um agente des-

se tipo. Ironicamente, Sanarelli fora um dos

pioneiros no estudo dos “vírus” – conceito
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que só então começava a ganhar os contornos de sua acepção moderna –,

tendo descrito as propriedades do agente invisível da mixomatose dos coe-

lhos (Hughes, 1977).

Quando decidiram testar essa hipótese, Reed e Carrol defrontaram-se

com um ambiente já desfavorável à utilização de cobaias humanas. Nas

primeiras experiências não houvera vítimas, mas a sua reencenação por

uma equipe cubana dirigida por José Guiteras, no verão de 1901, resulta-

ra na morte de três dos sete voluntários inoculados, o que provocou gran-

de comoção entre os habitantes de Havana, afugentando novos candida-

tos. Foi isso, assegura Löwy (1991), que impediu a comissão Reed de for-

necer provas conclusivas de que o agente da febre amarela era um vírus

filtrável.119

A campanha anticulicidiana que os militares norte-americanos desen-

cadearam em Cuba foi um sucesso. O isolamento dos doentes sob mosqui-

teiros e o extermínio dos mosquitos e de suas larvas romperam o ciclo de

propagação e a doença foi subjugada em apenas seis meses. As experiên-

cias da comissão Reed obteriam, em seguida, confirmações entre as pare-

Filtro desenvolvido em 1884 pelo bacteriologista
Charles Edouard Chamberland (1851-1908).
O líquido atravessa a vela de porcelana sob pressão.
Fonte: www.gutenberg.org/dirs/1/1/7/3/11734/
11734-h/illustrations/4a.png, acesso em 22.6.2005.

des de alguns laboratórios e em cam-

po aberto, principalmente em algu-

mas cidades brasileiras, até serem

acatadas como definitivas nos fóruns

científicos internacionais.

Mas antes de examinarmos tais

desdobramentos, acompanhemos

ainda um fio da complexa meada

sócio-técnica em Cuba, já que tem

relação direta com um episódio apre-

sentado páginas atrás. Aquele pa-

recer arrasador de Adolpho Lutz

sobre o soro Caldas não sepultou o

invento do médico gaúcho. Seu

flanco mais vulnerável era o desco-

nhecimento do micróbio da febre

amarela. Em 28 de abril de 1898,

Felipe Caldas apresentou à Acade-

mia Nacional de Medicina mais uma

comunicação sobre a “transformação
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do colibacilo em bacilo produtor da febre amarela”.120  Contestando Sanarelli,

passou a afirmar que era uma “coli-bacilose”, isto é, uma forma de infecção

pelo bacilo do cólon que se tornava maligno sob a influência de fatores

biológicos e ambientais. Em presença de outros microrganismos, aquele

saprófito normal do canal intestinal modificava suas características

morfológicas e se tornava um terrível agente patogênico. A teoria ganhou

respeitosa acolhida no semanário nova-iorquino Medical News, cujo edi-

tor comentou:

A comunicação de Caldas é interessante porque representa uma tentativa
séria e, aos olhos do autor pelo menos, bem-sucedida de provar na prática
aquela interessante teoria com tanta freqüência discutida na bacteriologia
recente de que os bacilos podem ser polimórficos; isto é, podem existir sob
diferentes formas, possuindo especial virulência em cada forma. Trata-se de
uma contribuição importante para a questão da possibilidade de um bacilo
não patogênico converter-se em patogênico.121

Caldas desenvolveu, então, uma vacina para uso preventivo e jogou a

última (na verdade, penúltima) cartada em prol de seus inventos em Cuba,

no momento em que lá se feria a batalha bem-sucedida contra a doença, à

luz da teoria de Finlay. Chegou a Havana em julho de 1901, em compa-

nhia do assistente, dr. Bellinzaghi, e de um representante comercial – “a

businessman”. Propôs a demonstração de sua descoberta perante uma

Parque de la Fraternidad, Havana, Cuba. UFF – Laboratório de História Oral e Imagem. Coleção Otoni
Mesquita de Cartões Postais. Fonte: www.historia.uff.br/labhoi/imagens/cpost032.jpg, acesso em 22.6.2005.
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comissão oficial. Quando lhe pediram cartas de recomendação, telegrafou

para os Estados Unidos e logo chegaram à mesa do governador militar

duas credenciais de peso: uma do secretário da Guerra, outra do cônsul-

geral do Brasil em Nova York. Formou-se, então, a comissão com V. Havard,

William Gorgas, Juan Guiteras, Carlos Finlay e um certo dr. Albertini.122

É provável que tenham se desincumbido da tarefa ao mesmo tempo em

que Gorgas e Guiteras testavam outra vacina em voluntários humanos,

por sugestão de Finlay, independentemente dos trabalhos da comissão Reed.

A morte de três cobaias humanas comprometeria, como dissemos, os estu-

dos desta sobre o vírus ultramicroscópico.

Em 9 de agosto, a comissão reuniu-se com Caldas no Hospital de Las

Animas, e ouviu dele a descrição dos processos empregados na elaboração

de seus dois imunizantes. Explicou que injetava primeiro uma dose de

soro para neutralizar a forte reação da vacina. A comissão pediu-lhe que

demonstrasse a existência do micróbio e descrevesse o método usado para

o isolar e cultivar. Caldas recusou-se, alegando que tinha assumido o com-

promisso de guardar sigilo com uma empresa organizada para explorar

sua descoberta. Se lhe permitissem vacinar não imunes, e se essas pessoas

fossem sujeitas a picadas de mosquitos infeccionados sem que a doença se

desenvolvesse, a relação causal entre o micróbio e a febre amarela estaria

provada, indiretamente.123

À direita, ambulância do Hospital Las Animas, em Havana, 1900. Hench-Reed Collection, Claude Moore Health
Sciences Library, University of Virgínia. Fonte: www.med.virginia.edu/hs-library/historical/yelfev/pan9.html,
acesso em 22.6.2005.
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Após demorada confabulação, os inquiridores tomaram uma decisão

ambígua: não participariam das experiências, já que o brasileiro sonega-

va dados imprescindíveis para colocar a questão no terreno científico, mas

lhe concederiam as facilidades necessárias, comprometendo-se a fiscalizar

os resultados e a relatá-los depois. Bellinzaghy contratou, então, quatro

imigrantes não imunes e celebrou com eles um contrato escrito, por exi-

gência da comissão, prevendo o pagamento de soma em dinheiro pelos

riscos que voluntariamente assumiriam. Dois foram rejeitados por suspei-

ta de terem imunidade. Os outros dois – robustos espanhóis, recém-chega-

dos a Cuba –, foram internados no hospital, em quartos à prova de mos-

quitos, e inoculados pelo próprio Caldas. Segundo o brasileiro, a imuniza-

ção demorava quatro dias. A comissão achou melhor aguardar uma sema-

na. Em 22 de agosto, Paulino Alonso foi picado por dois mosquitos infec-

cionados, cujas histórias eram conhecidas desde a jarra que lhes servira

de berço. Três dias depois, apareceram os sinais de um quadro típico e

grave de febre amarela. As visitas de Caldas foram rareando, e quando os

médicos da comissão se reuniram para formalizar o diagnóstico, não com-

pareceu. Era mau perdedor. Até o fim negou que a doença fosse febre

amarela. Seria apenas uma infecção séptica. Segundo o relator do caso, o

major médico Havard, esta declaração colocava-o numa situação

estranha e pouco invejável. Ele acredita que os mosquitos, que morderam
(sic) doentes de febre amarela, podem transmitir somente infecção séptica e,
entretanto, propôs que esses mosquitos servissem para provar o valor de sua
vacina! ... A aceitação do mosquito para a experiência não deixa dúvidas de
que, se o resultado fosse negativo, ele apregoaria o triunfo da sua vacina.124

A ‘teoria havanesa’ no Brasil

As experiências realizadas em Cuba, em 1900-1901, formam, sem dú-

vida, um divisor de águas na história da febre amarela e, pela importân-

cia que esta tinha no Brasil, uma linha divisória igualmente nítida na

história de nossa medicina e saúde pública. O esclarecimento de seu modo

de transmissão viabilizou campanhas sanitárias capazes, por algum tempo,

de neutralizar as epidemias nos núcleos urbanos litorâneos da América,

silenciando as controvérsias relacionadas à etiologia da doença.

A sagração de Ronald Ross como “valoroso sucessor britânico do francês

Pasteur e do alemão Koch” (Worboys, 1976, p.85, 90-1) foi decisiva para a
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concretização do projeto que Patrick Manson defendera em outubro de

1897, em conferências no St. George’s Hospital: investir-se na formação de

médicos habilitados a lidar com o que chamou de “medicina tropical”. Em

junho de 1899, começou a funcionar a Liverpool School of Tropical

Diseases; em outubro, foi inaugurada a London School of Tropical Medicine,

de maior porte.

Fachada da Liverpool School of Tropical Medicine (Miller, 1998, p.32).

Diga-se de passagem que no Brasil, à mesma época, tentou-se criar a

cadeira de doenças tropicais nas faculdades de Medicina da Bahia e do

Rio, cogitando-se para a última o nome de Francisco Fajardo. (O progra-

ma dos cursos oferecidos em Liverpool saiu em O Brazil-Medico, 1.7.1900,

p.220-1.) No IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia (v.2, p.74),

realizado na capital brasileira em junho de 1900, Vitor Godinho e Carlos

Seidl, representantes de O Brazil-Medico (22.5.1900, p.173-4) e da Revis-

ta Medica de S. Paulo, propuseram que se reivindicasse ao Legislativo a

urgente criação de duas cátedras novas naquelas faculdades, uma de pato-

logia e clínica tropicais, a outra de bacteriologia e microscopia clínicas. A

proposta foi derrotada por 21 votos contra três, na sessão de 19 de junho

(Leão de Aquino, 1945, p.170-1).
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Em 1900, os drs. Walter Myers e Herbert E. Durham, da Liverpool

School of Tropical Medicine, partiram em expedição ao Brasil para inves-

tigar a febre amarela. O encontro com os norte-americanos, em junho, foi

uma escala da viagem que resultou na implantação de duradouro núcleo

experimental da escola inglesa na Amazônia. Myers faleceria em Belém, a

29 de janeiro de 1901, vítima da doença que fora estudar.125  Em Havana,

conferenciaram com os membros da comissão norte-americana, com o ma-

jor William Gorgas, que chefiava o Bureau of Inspection of Infectuous

Diseases, com Henry R. Carter, do United States Marine Hospital Service,

e ainda com médicos cubanos: Finlay, Guiteras (professor da Escola de

Doenças Tropicais de Havana) e os drs. Bango e Martinez. Durham e

Myers (1900) traziam uma hipótese genérica – a transmissão da febre

amarela por um inseto hospedeiro –, que ganhou maior consistência com

Walter Myers: nascido na Grã-Bretanha, em 1872,
faleceu em Belém, no Pará, em 1901, vítima da
febre amarela (Olpp, 1932, S288).

as informações colhidas em Cuba. No

artigo que publicaram em setembro,

expressaram ceticismo em relação ao

bacilo de Sanarelli, elogiaram as idéi-

as de Finlay e demarcaram incógni-

tas que deixavam entrever os contor-

nos do hipotético vetor animado. A sen-

sação que se tem com a leitura do ar-

tigo é que, se os americanos não tives-

sem enveredado por esse caminho, a

teoria dele teria encontrado sua justi-

ficação pelas mãos dos ingleses, no

Norte do Brasil.126

Os estudos de Ross, Grassi e cola-

boradores tinham ocasionado uma

reorientação na abordagem da febre

amarela também no Instituto Bacte-

riológico de São Paulo, o que resultou em graves cisões em sua equipe. Em

1898, Vital Brazil levantou as primeiras objeções experimentais ao bacilo

icteróide, e Adolpho Lutz começou a estudar a distribuição dos Culex e

Anopheles no país. Em fevereiro de 1900, Arthur Vieira de Mendonça,

outro assistente de Lutz, exonerou-se  do Instituto. “O mosquito traz nas

suas asas o ridículo para a classe médica”, declarou aos jornais paulistas

(Antunes et al., 1992, p.64, 67).
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No presente volume, reproduzimos três artigos publicados na Revista

Medica de S. Paulo em que Lutz e Mendonça externam seus pontos de

vista agora conflitantes a respeito do bacilo descoberto por Giuseppe

Sanarelli.

Os trabalhos da comissão chefiada por Walter Reed foram apresenta-

dos ao III Congresso Pan-Americano, em Havana, em fevereiro de 1901,

ao mesmo tempo que William Gorgas dava início à campanha contra o

mosquito naquela cidade (Reed, Carrol & Agramonte, 1901). Um mês an-

tes, as comissões sanitárias que atuavam em Sorocaba, Santos e Campi-

nas incorporaram a sua rotina a supressão das águas estagnadas com

larvas de mosquitos. O combate ao transmissor norteou mais explicita-

mente as medidas adotadas em São Simão. O surto de febre amarela aí

teve início em maio de 1902, mas só em agosto começaram os trabalhos da

comissão nomeada por Emílio Ribas que, nessa cidade, ainda conciliou as

diretrizes da teoria havanesa com as desinfecções. Em Ribeirão Preto (1903)

estas foram abandonadas de vez (Franco, 1969, p.64-6).

Em folheto publicado em 1901, com o título O mosquito como agente da

propagação da febre amarela, Emílio Ribas dava público e irrestrito aval

aos trabalhos da comissão Reed. Embora reconhecesse a necessidade de

maior número de fatos experimentais para concluir, de modo positivo e
seguro, pela teoria de Finlay, de outro [lado] tudo leva a acreditar que a
febre amarela é uma moléstia que se propaga pelos mosquitos, à maneira
do paludismo e da filariose ... entre nós, o Dr. Adolfo Lutz, diretor do Instituto
Bacteriológico do Estado, se tem preocupado com o assunto e continua a
fazer detalhadas pesquisas sobre tão importante questão.

De fato, há tempos este vinha correlacionando a presença de mosquitos

com as epidemias de febre amarela no território sob sua jurisdição, e por

isso a verificação da teoria do médico cubano não o surpreendeu. A publi-

cação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo já trazia, sob a forma

de encarte, suas primeiras observações sistemáticas sobre mosquitos trans-

missores de doenças.

A nota de Lutz dizia respeito a duas espécies habitualmente encontra-

das em domicílios, de ampla distribuição geográfica, mas só uma relacio-

nada positivamente à transmissão da febre amarela. É interessante regis-

trar que, de início, tanto Lutz como Theobald tiveram dificuldade em iden-

tificar corretamente a espécie. Em sua primeira carta ao colega brasileiro,

de 28 de abril de 1900,127  o entomologista do Museu Britânico comentou
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que a ampla distribuição e a nomenclatura específica a cada lugar dificul-

tavam enormemente a identificação de algumas espécies, em especial o

Culex taeniatus, mesmo em descrições antigas. Os trabalhos de Ficalbi e

Arribálzaga eram citados como subsídios valiosos para esse trabalho. Na

resposta a Theobald, Lutz pedia um exemplar daquele Culex para compa-

rar com o que possuía. Alguns meses depois, após receber literatura atua-

lizada, declarou que já dispunha das condições necessárias para determi-

nar suas espécies. Nas considerações enviadas a Theobald sobre o mate-

rial identificado observou que o C. taeniatus era comum nas casas das

zonas litorâneas e de localidades do interior, mas não na capital paulista.

Ainda não postulava sua relação com a febre amarela. Somente em carta

de janeiro de 1901 informava a Theobald que vinha dando especial aten-

ção àquela espécie porque sua distribuição coincidia com a da doença. No

mesmo mês, suas observações foram publicadas por Ribas.

Os termos ‘mosquito rajado’ e ‘pernilongo’ eram usados vulgarmente para

designar aqueles dípteros sugadores de sangue. Lutz já estudara no Brasil

“umas duas dúzias de espécies”, a maior parte presentes somente nas matas

ou em lugares pantanosos, cenários da investigação que concluía sobre a

transmissão da malária das florestas. Apenas duas espécies – Culex

taeniatus e Culex fatigans – eram ‘inquilinas’ freqüentes das habitações

humanas. Embora fossem encontradas em quase todas as regiões com cli-

ma adequado, eram espécies “raríssimas” em terrenos incultos e desabitados:

a mais espalhada é o Culex fatigans, o nosso mosquito noturno comum,
encontrado em quase toda parte, por ser menos sensível ao frio. É transmissor
da filariose e de certos hematozoários de pássaros; considero-o insuspeito na
questão da febre amarela. O Culex taeniatus, pelo contrario, é o único que
se presta a explicar a distribuição da febre amarela porque sabemos hoje
que essa espécie tem sido descrita, sob vários nomes, em quase todos os
lugares onde a febre amarela tem reinado.

Lutz assinalava sua ocorrência nos Estados Unidos, em Cuba, Buenos

Aires, Portugal, na costa meridional e ocidental da África, no Havaí, todos

os lugares, enfim, onde a febre amarela já grassara. Não a associou, po-

rém, ao Culex fasciatus, a espécie usada nas experiências feitas pela co-

missão Reed em Cuba. O zoólogo brasileiro seguia a classificação proposta

por Giles (1900), e a que Theobald lhe enviara em 25 de agosto de 1900.128

Ao criar o gênero Stegomyia, em 1901, Theobald incluiu nele as espécies

de Culex relacionadas à transmissão da febre amarela, inclusive o taeniatus
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Carta de Frederick Vincent Theobald (1868-1930), do Departamento de Zoologia do British Museum, a Adolpho
Lutz, escrita no lugar onde ainda trabalhava, o South-Eastern Agricultural College (Colégio de Agricultura do
Sudeste), em Wye, Kent, em 28.4.1900 (BR. MN., Acervo Adolpho Lutz, pasta 267, maço 2). Na carta lê-se:

“Sua carta sobre Culicidae foi reexpedida para mim do Museu Britânico. Aí nada se havia feito com mosquitos até
eu iniciar os trabalhos há dois meses. Nesse período, terminei os Anopheles e boa parte dos Culex, mas como a
coleção contém milhares de espécimes, não consigo imaginar a tarefa concluída em menos de seis meses. Levei
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então seus espécimes para trabalhar desde logo com eles, e o informarei assim que tiver terminado. Reina a maior
confusão sobre o assunto, tendo o mesmo inseto, em muitos casos,  sido descrito com meia dúzia de nomes
diferentes, simplesmente porque veio de uma nova localidade. Por exemplo, o Culex taeniatus Wied. ocorre
praticamente em todos os lugares, e em cada país possui nome diferente, daí a tremenda dificuldade em identificá-
lo em todas as descrições antigas. Na verdade, são de valor sem igual Ficalbi e Skuse & Arribalzaga.
Dois de seus Anopheles considero novos:
1 – Chamo A. albipes – muito parecido com A. albitarsis Arribal., mas com juntas tarsais medianas de cor negra.
2 – Chamo A. lutzii com duas longas faixas escuras no tórax com pêlos.
3 – Sua terceira espécime é A. albitarsis Arribal.
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Entre seus culicídeos, encontrei Culex bigotii Bellardi, uma espécie grande e atraente.
Culex taeniatus Wied. [desenho do tórax] e outra, enviada pelo senhor Moreira, é Psorophora ciliata R. Desvoidy.
Estou incluindo seu mosquito de rio, com outros, em um novo gênero, Aegritudines.
Escreverei para o senhor um relato detalhado tão logo houver terminado. Não sou funcionário do Museu Britânico,
apenas estou cuidando desta parte negligenciada dos trabalhos. Envie comunicações oficiais para lá. Terei muita
satisfação em ver qualquer espécie nova, uma vez que os curadores do Museu Britânico pretendem publicar o
trabalho como monografia, com pranchas coloridas, e eu quero que seja a mais completa possível.
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e muitos dos sinônimos assinalados por Lutz.129  A espécie passou a cha-

mar-se então Stegomyia fasciata. Esse mosquito “teve 36 sinônimos desde

o ano de 1762, quando Lineu o classificou como Culex aegypti, até 1926,

quando Silver o denominou Aedes aegypti, como é hoje conhecido” (Franco,

1969, p.64).

Albuquerque (1950, p.11-2) certamente incorre em anacronismo quando

diz que já em Campinas, em 1889, Lutz teria “nítida intuição da verdade”

no tocante à correlação entre mosquitos e febre amarela. Mas a responsa-

bilidade é do próprio Lutz, que, em artigo publicado em 1903 (“A febre

amarela e o mosquito”), depois nas “Reminiscências” (1930), refere-se a

observações feitas em 1889, mas não publicadas, provavelmente porque

não passavam de suspeitas ainda inconciliáveis com as teorias etiológicas

correntes.

“Naquele tempo faltavam todos os elementos para explicar as condições

desse modo de transmissão”, lê-se no primeiro texto. Ainda assim, naquele

centro cafeeiro, quando foi devastado pela febre amarela, notara “extraor-

dinária abundância do mosquito rajado que bem conhecia do Rio de Ja-

neiro, mas que nunca observei no interior, durante cinco anos de clínica

em zona pouco distante de Campinas”. Lutz teria correlacionado, então, a

“praga de estegomias” à água parada em tanques nos jardins das casas

abandonadas por seus donos. O incômodo fora tão grande que usara mos-

quiteiro todas as noites e, às vezes, de dia também “para poder ler sosse-

gadamente; naturalmente isso não impedia que eu, em muitas ocasiões,

fosse picado” (Lutz, 1930).

Na verdade, é anterior a esse evento sua primeira especulação sobre o

papel dos sugadores de sangue na transmissão de doenças. Encontra-se

em “Estudos sobre a lepra”, escritos em 1885-1886 e publicados em

Monatshefte für Praktische Dermatologie (1887). Ao descrever as lesões

primárias da forma nervosa, que poderiam representar “a porta de entra-

da da infecção”, considerou “um fato impressionante que a primeira locali-

zação ... se efetue quase sempre nas partes do corpo que se mantêm desco-

bertas e expostas às picadas de insetos e outros traumatismos” (1887, p.549).

Lutz já havia observado que a infecção de cada novo caso exigia a

preexistência de outro, num espaço determinado, mas as condições neces-

sárias à ocorrência do novo caso eram de tal modo complexas e peculiares

– como na febre amarela, diga-se de passagem – que se podia excluir o

contágio direto, de pessoa a pessoa. Para explicar a transmissão do mal de
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Hansen Lutz admitia, ainda hipoteticamente, que o sangue ou as excreções

das mucosas dos doentes, contendo o agente infeccioso, requeressem

“maturação” no meio exterior ou “uma inoculação direta vulnerante (por

exemplo, por meio de insetos que picam)”.

Essa especulação documentada nos leva a dar crédito à afirmação feita

em 1903 de que a idéia da transmissão da febre amarela por mosquitos lhe

foi “sempre simpática” depois de Campinas. “Como médico e naturalista

sempre prestei atenção a esses mosquitos” – escreveu Lutz – “e sabia que

eram muito freqüentes no Rio e em Santos, porém muito mais escassos no

interior de São Paulo, onde raras vezes se tornaram incômodos nos luga-

res que tinha conhecido e habitado.”

No texto de 1903, situava no âmbito da própria entomologia as razões

para duvidar daquela hipótese: a principal objeção seriam as epidemias de

febre amarela nas costas do Mediterrâneo e da África, pois se considerava

que o “mosquito rajado” existia apenas nos países americanos. “Foi com

grande admiração que, poucos meses depois, observei o mesmo mosquito

nas ilhas Sandwich [Havaí], não somente na capital, mas até em planta-

ções distantes desta ... Compreendi então que o mosquito rajado era espa-

lhado pela navegação e devia ser encontrado em outros países quentes,

mas ainda ignorava a sua existência na Europa meridional”. Isso seria

demonstrado por Theobald, no começo do século XX.

Como mostramos no primeiro volume da Obra Completa de Adolpho

Lutz, foi no Havaí, onde viveu de novembro de 1889 até meados de 1892,

que adquiriu a convicção de que a lepra era transmitida por mosquitos. De

acordo com Albuquerque (1950, p.13-4):

Embora nunca se houvesse furtado ao contato direto com os leprosos não
contraíra a moléstia ... entre os enfermos que ingressaram no leprosário,
muitos jamais haviam sequer visto um outro morfético. Tempos houvera
mesmo, e não muito remotos, em que nem a lepra nem os mosquitos existiam
em Havaí. A linguagem indígena não possuía termo que designasse nem
lepra, nem mosquito, apelidando a morféia de ‘doença chinesa’, pois esta só
aparecera com a vinda dos chineses e a cultura do arroz por eles estabelecida.
Esta cultura era feita, como de costume, em valas com água para a constante
irrigação, onde os mosquitos, também procedentes do estrangeiro,
encontraram um excelente micro-hábitat.

Assim, temos razões para considerar legítima a seguinte afirmação feita

por Lutz em suas Reminiscências (1930):
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Se não tivesse feito as observações já citadas sobre os mosquitos em
Campinas, não me teria sido possível, mais tarde, logo que recebi por carta
as primeiras notícias sobre as experiências demonstrativas, feitas em
Havana, designar sem hesitação o mosquito culpado entre nós e que não
existia na cidade de São Paulo. Considerei provável que se tratasse da mesma
espécie, embora não usasse o nome empregado pelos americanos, mas só
mais tarde identificou-se a espécie que já tinha recebido grande número de
nomes diferentes. Informei imediatamente o diretor do Serviço Sanitário,
que aceitou a minha orientação, quando insisti sobre a importância das
verificações feitas em Cuba. Depois de publicar as instruções necessárias,
verificamos em muitos lugares a coincidência de epidemias de febre amarela
com abundância de estegomias.

Essa discussão tem a ver com o papel importante que Adolpho Lutz

desempenhou, na virada do século XIX para o XX, na mudança de percep-

ção da febre amarela e na drástica mudança de rumo da saúde pública

brasileira. No entanto, uma outra questão importante subjaz ao texto das

Reminiscências, escrito em 1928-1929. Fazia água, então, o paradigma

que norteara as campanhas de William Gorgas, Emílio Ribas e Oswaldo

Cruz, e que levara a Fundação Rockefeller, após a Primeira Guerra Mun-

dial, a almejar a completa erradicação da doença através do combate a seu

transmissor em alguns ‘focos chave’ no litoral da América e da África.

Para os médicos da virada do século, a febre amarela era um mal asso-

ciado aos navios, aos imigrantes europeus, às cidades portuárias, às bai-

xadas litorâneas, quentes e úmidas, que formavam o habitat dos miasmas,

depois dos fungos, algas e bacilos, por último do Stegomyia fasciata. A

reinfestação de várias cidades litorâneas brasileiras na década de 1920

acarretou a percepção de anomalias no paradigma que se julgava

irretocável. Quando a febre amarela reapareceu no Rio de Janeiro, em

1928-1929, ficou claro que seu ‘lugar’ se deslocara para as pobres povoa-

ções interioranas de onde provinham os migrantes nativos que agora tra-

ziam a doença para as periferias das grandes cidades litorâneas.

As certezas sustentadas de forma inflexível à época de Gorgas, Ribas e

Cruz desabaram no vale do Canaã, no interior do Espírito Santo, em 1932-

1933, quando os sanitaristas da Rockefeller chefiados por Fred Soper con-

firmaram a suspeita de que a febre amarela possuía um ou mais vetores

indeterminados, e tinha conexão com o trabalho de homens que se

infectavam nas matas.

O mapa epidemiológico que se foi desenhando entre 1930 e 1937 aca-

bou por modificar os termos da equação imperante nas décadas anteriores.
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A febre amarela silvestre parecia formar grandes manchas endêmicas,

interligando regiões e países, e ondas que, de tempos em tempos, por me-

canismos de transmissão ainda obscuros, varriam grandes extensões, avan-

çando perigosamente das matas e florestas para as cidades do litoral. Ela

parecia ser a modalidade comum da doença, e a urbana, apenas uma

manifestação anormal, que tenderia a se extinguir quando se exaurisse a

massa de indivíduos não imunes  ou quando se erradicasse o Aedes aegypti

(Benchimol, 2001).

Mapa do estado do Espírito Santo, focalizando o município de Santa Teresa, onde foram notificados os
primeiros casos suspeitos de febre amarela silvestre, no final de 1930 (Benchimol, 2001, p.144).

Lowy (nov. 1998/fev. 1999) sustenta, com razão, que a derrocada do

dogma da transmissão exclusiva pelo Aedes aegypti não teria ocorrido se

não houvesse ferramentas que magnificassem a presença do vírus –

análises histológicas do fígado de pessoas mortas e testes de proteção com

o sangue dos vivos. É preciso acrescentar que essa mudança de ponto de

vista também se deveu ao crescente ceticismo dos médicos brasileiros que

se insurgiram contra o dogma sustentado pelos dirigentes da Fundação

Rockefeller na década de 1920. O fermento da dúvida exacerbou-se com a

publicação das Reminiscências de Adolpho Lutz.
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Já em 1903, ele admitia que houvesse outros mosquitos capazes de

transmitir a febre amarela: “É provável que essa propriedade pertença a

todo o gênero de Stegomyia e não somente a uma espécie. Conheço mais

duas espécies que pertencem à nossa fauna e que provavelmente devem

ser incluídas nesse gênero; felizmente são espécies silvestres, pouco abun-

dantes, que só poderiam causar pequenos focos disseminados”.

No trabalho publicado em 1930, ressaltava a significação de dois focos

que observara em fins do século XIX sem relação com estradas de ferro ou

vapores fluviais que levavam o Stegomyia fasciata e a febre amarela para

o interior. Naqueles focos, a transmissão da doença se devia

provavelmente ... a mosquitos de mato, mais ou menos parentes. Um dos
casos do qual tinha apenas informação, se referia a uma aldeia de índios do
Rio Verde. No outro, que investiguei pessoalmente, tratava-se de febre
amarela que apareceu em alguns ranchos estabelecidos no meio de uma
floresta e habitados por trabalhadores. Estes cortavam o mato, em preparação
para a construção de uma estrada de ferro que devia ligar Funil a Campinas.
Examinei vários ranchos, donde tinham saído casos de febre amarela, sem
encontrar vestígios de larvas ou adultos de estegomia, não faltando, porém,
mosquitos de mato. O fato é tanto mais interessante que ultimamente foi
verificada na África a transmissão por outros mosquitos diferentes da nossa
estegomia caseira. Esta entre nós há de ter sempre o papel mais importante
e a transmissão por outras espécies deve ser rara e excepcional, mas não
deixa de ser um problema interessante a verificação de outras espécies que
podem transmitir o vírus.

Estrada de Ferro Carril Agrícola Funilense ou ‘A Funilense’, que ligava a ‘Fazenda Funil’, no Núcleo Colonial
Campos Salles (Cosmópolis), a Campinas. Fonte: www.cosmopolisemrede.com.br, acesso em 22.6.2005.
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Na nota publicada em 1901, Lutz já não tinha dúvidas sobre a fre-

qüência do Culex taeniatus no Rio de Janeiro, em Santos, em Campinas,

Casa Branca e Sorocaba. Na capital paulista, considerada isenta de febre

amarela, nunca o tinha encontrado nas casas onde morara, mas recente-

mente vira-o

até com bastante abundância em pontos circunscritos desta cidade, o
que explicaria certas epidemias limitadas a poucas ruas. Conquanto lá
todos os moradores adoecessem, não há exemplo de ter sido acometido
o pessoal dos bondes que continuamente percorriam essas ruas. Os
simples transeuntes não eram acometidos, mas bastavam, às vezes,
algumas horas passadas nas casas infectadas, seja de dia, seja de noite,
para contrair a moléstia ... Todavia, não se deve supor que a freqüência
ou raridade desta espécie em um lugar dado seja uma causa absoluta e
definitiva. Pelo contrário, pode variar bastante, conforme a estação e
a facilidade de procriar. Também pode ser introduzida em um lugar
previamente imune, como aconteceu nas ilhas Sandwich em data
recente e conhecida.

Experiências de Lutz e Ribas em São Paulo

Em fins daquele ano, os diretores do Instituto Bacteriológico e do Ser-

viço Sanitário de São Paulo obtiveram do presidente do estado, Francisco

de Paula Rodrigues Alves, autorização para reproduzir lá as experiências

feitas pelos norte-americanos em Cuba. O objetivo era neutralizar as rea-

ções à ‘teoria havanesa’ articuladas sobretudo por médicos alinhados com

o bacilo de Sanarelli e outros micróbios.

Antes de elas começarem, Adolpho Lutz viajou para o Rio de Janeiro,

mais de uma vez, para obter mosquitos e fazê-los picar casos leves de febre

amarela. Hospedava-se na rua Mariz e Barros nº 36, onde funcionava o

colégio mantido pelas irmãs. Em carta a Emílio Ribas, de 25 de junho de

1902, reclamava das chuvas, do calor e do tempo que perdia nos bondes a

percorrer grandes distâncias – para chegar, por exemplo, ao Hospital São

Sebastião, no bairro do Caju, onde acompanhava três doentes “dos quais

obtive alguns mosquitos chupados. Dois ontem iam regularmente bem e

um estava muito mal”. A epidemia que começara em dezembro de 1901

seguia fazendo vítimas, e continuavam a entrar “casos graves”. No Rio de

Janeiro, tinha havido aquele ano muitos mosquitos; “agora estão mais

raros e as larvas desenvolvem-se com vagar”. Lutz poderia estar se refe-

rindo à criação feita num pavilhão do Hospital São Sebastião pela missão
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médica francesa (à qual logo retornaremos), mas é pouco provável, já que

não tinha conseguido se encontrar com um de seus integrantes, Paul-Louis

Simond, “por causa dos dois dias feriados”. É mais provável que os mosqui-

tos estivessem sendo criados pelo próprio Lutz no laboratório bacteriológi-

co da Diretoria Geral de Saúde Pública, que funcionava na rua Visconde

do Rio Branco no 56, sob a direção de Emílio Gomes. Era para lá que seu

ajudante Carlos Meyer devia enviar exemplares do Stegomyia fasciata

retirados do plantel mantido no Instituto Bacteriológico de São Paulo. “Pre-

cisamos muito de mais mosquitos” – escreveu Lutz. Ia visitar Manguinhos

em companhia de Oswaldo Cruz naquele mesmo dia, e ficaria na capital

federal “até segunda-feira da semana que vem” – ou seja, mais cinco dias,

pois a carta foi escrita numa quarta-feira.

Em agosto de 1902, Lutz regressou ao Rio de Janeiro e, no dia 30, deu

livre curso à sua frustração:

Não tenho mais esperança de encontrar um caso em condições favoráveis
porque nestes últimos dias não houve mais entradas e nas enfermarias só
existem dois casos de caquexia consecutiva à febre amarela. O caso em que
apliquei os mosquitos não era de febre amarela, mas de influenza ... O
tempo ultimamente tem sido sempre fresco, os mosquitos são raríssimos e
não encontrei uma só Stegomyia ... Aqui não se pode fazer nada de útil e
seria mais fácil voltar para aqui quando aparecerem os primeiros casos da
nova estação que são esperados mais ou menos num mês desta data. Também
não andei preparado para uma ausência tão longa.

Hospital São Sebastião, Pavilhão de Mulheres (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31335).
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Nessa carta, Lutz refere-se ao trabalho que vinha tendo para manter

vivos os espécimes capturados no Rio:

Ainda tenho bastante, somente fui obrigado a alimentá-las. Por isso pode
ser que não queiram chupar imediatamente um caso [quando] se apresentar.
Alguns conservo sem alimento mas destes sempre morrem alguns. Sinto
muito não ter arranjado nada. Se quiser que empreste mosquitos dos
franceses ou que demore mais, peço mandar um telegrama bem cedo na
manhã de segunda-feira.

Naquele mesmo dia, quando o auxiliar Getulino se preparava para re-

gressar a São Paulo, com despachos de Lutz, este recebeu mensagem de

Ribas alusiva a outra pergunta que lhe fizera sobre a missão francesa.

Lutz reabre a carta e acrescenta este pós-escrito: “Não falei ainda com o

dr. Simond sobre o assunto porque esperava as suas direções; se até

segunda-feira não aparecer caso tratarei com ele nas condições mencionadas

o que provavelmente não causará dificuldade. Ele já me ofereceu mosquitos”.

No Fundo Adolpho Lutz do Museu Nacional encontra-se uma terceira

carta de Lutz a Ribas, datilografada nos anos 50, à época em que Bertha

Lutz organizava o arquivo do pai para as comemorações do centenário de

seu nascimento.130  Está datada de 28.II.1902, mas tudo indica que o dati-

lógrafo registrou como fevereiro o que devia ser novembro. Tal dedução

provém de um comentário de Lutz: “A epidemia está declinando, mas ainda

há casos”. Em fevereiro de 1902, ela chegava ao auge, com a média diária

de dez internações no Hospital São Sebastião.

Entretanto, caso a carta tenha sido escrita em 28 de novembro, significa

que a última estada de Lutz no Rio de Janeiro ocorreu às vésperas do

início das experiências em São Paulo. Era uma sexta-feira, e ele prometia

“voltar com o noturno de segunda-feira chegando em S. P. terça-feira de

manhã”.

Um desinfetador do Serviço Sanitário paulista acabara de lhe trazer

mosquitos que “chegaram vivos, mas o maior número são machos que não

dão resultado”. Lutz esperava que Ivo Bandi lhe trouxesse mais. Os que

tinha conseguido infectar estavam vivos e bem, e o bacteriologista de São

Paulo se refere a eles em termos que denotam a expectativa de seu uso

iminente: “Os 4 do primeiro caso serão bons em poucos dias; o doente já

sarou tendo tido um ataque característico completo, mas sem gravidade.

Temos alguns de mais 2 casos dos quais um leve, outro fatal e tenho eles

separados”.
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Chovia muito, e o cientista voltou a se queixar de que no Rio “passa-se

a metade do tempo em viagem ou esperando por outros”. Na visita ante-

rior tentara encontra-se com Nuno de Andrade, diretor-geral de Saúde

Pública, e com o cirurgião Pedro Affonso, diretor do Instituto Vacinogênico

e do Instituto Soroterápico de Manguinhos. Desencontrara novamente de-

les, mas estivera com Simond, da missão francesa, “que me parece o mais

instruído dos três” (os outros dois eram Marchoux e Salimbeni). “Eles se

ocupam muito com a questão dos mosquitos à qual dão muita importância.”

No Instituto Bacteriológico, Lutz iniciara a reprodução controlada, desde

a fase larvária, dos Stegomyia fasciata capturados no Rio de Janeiro, ali-

mentando-os com substâncias que não fossem o sangue, de maneira a

excluir qualquer infecção indesejada.

Em 28 de novembro foram enviados exemplares a Meyer, que se acha-

va em São Simão, em meio a novo surto de febre amarela. Sua missão era

infeccionar os mosquitos, fazendo que sugassem o sangue de doentes re-

cém-chegados ao hospital de isolamento daquela cidade, situada a 730

quilômetros da capital paulista, por estrada de ferro. Em carta a Lutz,

datada de 1º de dezembro, Meyer referia-se às condições clínicas dos doen-

tes submetidos à operação, e às dificuldades envolvidas em fazer que os

mosquitos picassem de maneira adequada e se mantivessem vivos até a

viagem de retorno à capital. Recebidos no Instituto Bacteriológico em 2 de

dezembro, foram mantidos à base de mel e tâmaras secas por mais 12 dias,

prazo considerado mínimo para se tornarem infectantes. Foram acrescen-

tados mais três para compensar a temperatura inferior àquela reinante

em Havana, à época de Reed.

Nas experiências realizadas no Hospital de Isolamento da cidade de

São Paulo foram usados mosquitos infeccionados em Alexandrina, Joa-

quim Farquinio e Nicola Rassoti (este qualificado como caso de “marcha

longa e de caráter grave”), especificando-se sempre, nas atas de cada ses-

são, o dia em que se procedera a essa contaminação, o dia de adoecimento

dos infectantes humanos, e as condições clínicas em que se achavam en-

tão, expressas por dois números: pulso e temperatura. Os pormenores das

experiências foram registrados em atas assinadas por Ribas, Lutz, Carlos

H. Meyer (ajudante do Instituto Bacteriológico), Candido Espinheira (di-

retor do Hospital de Isolamento), Victor Godinho (médico desse Hospital),

e uma “comissão de clínicos” composta por Antonio Gomes Silva Rodrigues,

Adriano Julio de Barros e Luiz Pereira Barreto.
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Hospital de Isolamento, em São Paulo (atual Emílio Ribas). Pavilhão de Observação (Algumas Instalações
do Serviço Sanitário de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1905. Acervo Museu Emílio Ribas).

Médicos, farmacêuticos e enfermeiras do Hospital de Isolamento, nos fundos do Instituto Bacteriológico de
São Paulo (Algumas Instalações do Serviço Sanitário de São Paulo. São Paulo: Vanorden, 1905. Acervo
Museu Emílio Ribas).
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Militante do movimento republicano, o médico Pereira Barreto presidira

a Assembléia Constituinte estadual em 1891 e fora o primeiro presidente

da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Já fora ardoroso de-

fensor da transmissão da febre amarela pela água. Telarolli Junior (1993,

p.153-4) analisa as candentes controvérsias a esse respeito na imprensa

paulista, em 1896, em larga medida simétricas àquelas que tinham lugar

no Rio de Janeiro: “Tornou-se comum, por exemplo, que as famílias mais

abastadas, quando em viagem ferroviária ao interior do estado, levassem

um farnel de água mineral de Minas Gerais, para prevenir-se contra a

febre amarela”.

Na condição, agora, de presidente do Senado do estado, lente honorário

da Escola Politécnica de São Paulo, autor de trabalhos conhecidos sobre

medicina, filosofia, política e religião, Luiz Pereira Barreto empenhava

toda a sua autoridade em legitimar os resultados das experiências desti-

nadas à transmissão pelo mosquito.

A primeira série de experiências, visando provar que eram os Stegomyia

os transmissores da febre amarela, envolveu cinco sessões entre 15 de de-

zembro de 1902 e 20 de janeiro de 1903.

A preferência por voluntários já ‘aclimatados’ e por casos leves para a

infecção dos mosquitos, assim como a dilatação do prazo para a maturação

do germe no organismo destes, obedeciam ao propósito de se produzir in-

fecções de pouca gravidade nas cobaias humanas. Não se tinha tratamento

para a febre amarela, e a morte de qualquer uma seria desastrosa.

Às 11 horas da manhã de 15 de dezembro, na presença da comissão

médica já referida, foram lidas declarações assinadas por Oscar Marques

Moreira e Domingos Pereira Vaz – este um paranaense solteiro, de 22

anos de idade – segundo as quais se sujeitavam às experiências “sob a sua

livre vontade e exclusiva responsabilidade”. Em seguida, foi lido e assina-

do por todos o documento que expunha as condições em que elas iam ser

realizadas. Fizeram, então, que dois mosquitos picassem o braço de Ribas,

e dois outros, o de Lutz, e só depois disso aquela operação foi executada em

Moreira e Vaz. “Foi verificado por todos” – lê-se na ata daquela sessão –

“que os mosquitos picaram bem em vista da quantidade de sangue que se

observava no abdome deles e pelos sinais evidentes que deixaram sobre a

pele no lugar das picadas.”

Os dois voluntários ficaram sob observação no Hospital de Isolamento,

até a sessão seguinte. Sua anamnese levava a crer que não possuíam
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imunidade à febre amarela, mas Ribas e Lutz provavelmente já a tinham

adquirido durante as epidemias que haviam combatido no passado.

A segunda sessão começou três dias depois (18 de dezembro), quase à

mesma hora. Os médicos presentes verificaram que nenhum dos picados

apresentara alteração de saúde. Ribas, Lutz e os dois voluntários fizeram-

se picar novamente pelos Stegomyia. A ata daquela sessão torna a regis-

trar o histórico de cada mosquito usado e as condições dos doentes em que

se tinham infeccionado. À terceira sessão, em 22 de dezembro, as cobaias

humanas mais uma vez compareceram “no gozo de saúde”. Iniciada ao

meio dia, foi mais demorada porque os mosquitos pareciam menos dispos-

tos a picar. Tiveram de fazer nova aplicação às 5 da tarde e, dessa vez,

“picaram bem o que por todos foi verificado”. Em 12 de janeiro de 1903, na

quarta sessão, as pessoas submetidas à experiência continuavam “no gozo

de saúde, tendo sido portanto negativos os resultados das aplicações do

Stegomyia nas 3 sessões anteriores”. Às 12h30, quatro mosquitos suga-

ram o sangue de Domingos Vaz. Outros, da mesma procedência, não qui-

seram fazer o mesmo com Oscar Moreira. Às 18h30, tentaram outra vez,

sem resultado. Somente no dia seguinte, às 7 horas da manhã, Meyer

conseguiu fazer que um mosquito infeccionado sugasse o sangue de

Moreira. Meia hora depois, outro picou-o duas vezes, mas não chupou

sangue. A operação foi repetida ao meio-dia, sem sucesso, não obstante o

mosquito estivesse em jejum havia 53 horas. A ata foi lavrada nessas con-

dições por todos os presentes, certamente exaustos. Resolveram fazer nova

aplicação de estegomias infeccionados na manhã do dia 20 de janeiro de

1903. Nessa quinta sessão entraram em cena dois voluntários novos,

Januário Fiori – italiano, residente no Brasil há 11 anos, solteiro, com 23

anos de idade – e André Ramos, “pardo, brasileiro, de 40 anos de idade,

casado”. Foram expostos a mosquitos cujas larvas tinham vindo de Itu

para São Paulo, sendo depois os mosquitos adultos infeccionados em São

Simão. Todos picaram bem, como se verificou não só pelos sinais que dei-

xaram no braço como pelo sangue contido no abdome.

Segundo Lemos (1954), três dos quatro voluntários contraíram a febre

amarela, mas ela não se manifestou no quarto e nas duas cobaias extras,

Lutz e Ribas.

Na verdade, os materiais reunidos no presente volume mostram algu-

mas discrepâncias em relação a essa versão tão ‘concludente’ dos fatos. De

acordo com um dos manuscritos anexados às atas das experiências,
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concernente a Domingos Pereira Vaz, vê-se que foi picado em 12 de janei-

ro (quarta sessão) por quatro mosquitos infeccionados em Benjamim

Rosanini no dia 24 de dezembro. No dia 15 – portanto entre a quarta e a

quinta sessão – foi “novamente picado por 3 dos mesmos mosquitos à 1¼

h. da tarde”. No dia 15, às 16h45, começou a sentir mal-estar, manifestando:

“inapetência, dor de cabeça, fotofobia, principalmente na região frontal,

dores generalizadas pelo corpo, e forte raquialgias. Estes sintomas foram

aumentando progressivamente à proporção que a temperatura se elevava”.

Esse caso é apresentado pelos três integrantes da comissão de clínicos,

em relatório a Emílio Ribas,131  mas sem nenhuma referência à operação

com os mosquitos no dia 15. Aliás, consta aí que o “corajoso moço” começa-

ra a se sentir “ligeiramente incomodado” já na noite anterior, quando “vo-

mitou 3 vezes até as 10 horas”. Embora qualificassem aquele caso como

“típico da forma benigna da febre amarela”, admitiam ser passível de

questionamento: “A ausência de albumina nas urinas poderá parecer a

alguns espíritos mais exigentes um sério motivo de dúvida quanto à exati-

dão do diagnóstico”.

Outro caso benigno, igualmente questionável, era o de André Ramos.

Picado no dia 20, começara a sentir quatro dias depois dores nas pernas e

no estômago, raquialgia, ardor nos olhos, hiperemia intensa das conjuntivas

e do tórax. Passara mal a noite de 25, com fortes dores na cabeça e no

estômago e ansiedade precordial. Apesar desses sintomas, o exame da uri-

na “nunca revelou a presença de albumina”.

O tom com que os médicos da comissão clínica relatam o terceiro caso

revela, nas entrelinhas, os aspectos questionáveis que procuravam escon-

der nos outros dois: o de Januário Fiori “não admite hesitações de diagnós-

tico. Nada absolutamente faltou para ser completo o quadro mórbido da

febre amarela”. Picado no mesmo dia que Ramos, começou a sentir-se in-

disposto no dia 23. “Às 7 horas da tarde ainda tomou chá, porém, sem

apetite. Às 7h30 sentiu cefalalgia. Acusava então fortes calafrios, cefaléia

super-orbitária e dores nas pernas. Às 9 horas já era bem visível a hiperemia

das conjuntivas, da face e do tórax.”

A ironia da história é que a evidência experimental mais dramática se

desenrolou às costas da comissão médica: os laudos relativos à urina dos

doentes, como o que se vê anexo às atas, no presente volume, eram de

autoria de Bonilha de Toledo, que faleceu em 24 de abril de 1903, de febre

amarela, provavelmente infectado em seu laboratório (Lemos, 1954, p.74).
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A segunda série de experiências – 11 sessões que se prolongaram de 20

de abril a 10 de maio de 1903 –, teve por objetivo demonstrar “o contágio

ou não da febre amarela pelas roupas usadas por doentes desta moléstia”.

Envolveu três italianos que foram mantidos em reclusão no Pavilhão II do

Hospital de Isolamento de São Paulo, num quarto protegido com tela de

arame contra mosquitos, e repleto de roupas e objetos sujos com urina,

vômito e fezes de amarelentos. Submeteram-se a esse suplício sem mani-

festar sinais da doença – o que, no caso, era o desejável.

O primeiro voluntário, Giuseppi Malagutti, filho de Antonio Malagutti,

nascera na província de Emilia, tinha 31 anos, era mecânico, viúvo, che-

gara ao Brasil em 30 ou 31 de março de 1902. Morava na rua Américo

Brasiliense nº 5. Angelo Paroletti provinha de Milão. Filho de João Paroletti,

tinha 43 anos, era solteiro e trabalhava como pedreiro. Estava no país

desde 15 ou 20 de junho de 1902, residindo na rua Líbero Badaró nº 117.

Giovanni Siniscalchi, filho de Fu Pascholi, natural da Lombardia, era o

terceiro voluntário. Casado, com 41 anos, era “professor técnico” e estava

no país há mais tempo: chegara em 30 de agosto de 1901. À época das

experiências, residia na rua Conselheiro Crispiniano nº 12. Os três tinham

embarcado em Gênova como passageiros de 3ª classe com destino ao porto

de Santos.

Apenas Malagutti compareceu à primeira sessão, na noite de 20 de

abril de 1903. Sob os olhares atentos dos médicos do Serviço Sanitário e da

comissão de clínicos, foi introduzido num quarto, expurgado, na véspera,

com enxofre para que morressem os mosquitos que porventura ainda hou-

vesse lá. Uma estufa a gás mantinha-o mais aquecido que o ambiente

externo, de modo que funcionasse como estufa propícia à atividade dos

microrganismos que seriam os supostos responsáveis pelo contágio da do-

ença. Nessa série, a temperatura foi monitorada com o mesmo zelo com

que se tinham registrado as condições de infecção dos mosquitos usados

na série anterior. Malagutti então retira de uma caixa dois sacos que con-

têm roupas usadas por doentes recém-falecidos de febre amarela.132  Com

aquelas peças manchadas de sangue e vômitos, reveste o leito em que vai

dormir e espalha o restante pelo chão. Durante a noite, um funcionário

observa-o para ver se permanece deitado no leito poluído.

Da segunda e da terceira sessões (21 e 22 de abril), participam Giuseppi

Malagutti e Angelo Paroletti. A quarta, no dia seguinte, conta já com a

presença de Giovanni Siniscalchi. Além das roupas usadas nas noites
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anteriores, forraram os travesseiros com fronhas manchadas com vômitos

de doentes de Taubaté. Paroletti vestiu um paletó contaminado. Na quinta

sessão, em 24 de abril, os três italianos repetiram o ritual das noites ante-

riores, figurando entre as testemunhas mais um observador: Vital Brazil,

diretor do Instituto Soroterápico do Butantan. O

inspetor sanitário Theodoro Bayma foi um dos

presentes à sexta sessão (25 de abril), ao lado dos

médicos já referidos. Na noite de 26 de abril, a

única variação foi a exigência de que os voluntá-

rios vestissem camisas de dormir novas, acres-

centadas a seu estoque de roupas poluídas. Na oi-

tava sessão, em 27 de abril, tiveram de sacudi-las

bem antes de se deitarem. Em seguida, abriram

três frascos: um continha urina de um doente de

febre amarela de Casa Branca; e os outros dois,

vômitos pretos e fezes sanguinolentas proceden-

tes de Ribeirão Preto. Essas substâncias repug-

nantes foram despejadas sobre as peças de roupa.

A nona sessão, em 28 de abril, não teve novida-

Vital Brazil Mineiro da Campanha
(1865-1950) em 1919 (Arquivo
Histórico do Instituto Butantan).

des. Na décima, os observadores daquela série de experiências atestaram

que os três italianos continuavam em perfeitas condições de saúde e os

dispensaram, considerando que transcorrera tempo suficiente para excluir

a incubação e contágio pelos fomites da febre amarela.

Os médicos encarregados de expor os resultados foram categóricos no

relatório final:

As experiências dos norte-americanos em Havana e as nossas ... demonstram
que só no organismo do mosquito encontra o germe amarílico as condições
necessárias para a sua reprodução.

Ficou definitivamente demonstrado e fora de toda possibilidade de contestação,
que um pernilongo – Stegomyia fasciata – pode conduzir a febre amarela a
grande distância e transmiti-la do indivíduo doente ao indivíduo são. A
experiência feita aqui na Capital de São Paulo remove para sempre todas as
objeções. Não temos aqui o concurso tumultuário das agências climatológicas
ou mesológicas, como as que se dão em muitas localidades flageladas para
embaraçar as conclusões. As belas experiências dos médicos americanos
em Havana ... não conseguiram fazer calar todas as controvérsias, só pelo
fato de ser aquela populosa cidade um lugar em que reinava a febre
endemicamente, havia mais de um século. Objetava-se que os casos
experimentais ali observados não constituíam uma prova absoluta, porque
os indivíduos podiam ter contraído a infecção por um outro canal que não o
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dos mosquitos. Essa objeção em São Paulo seria simplesmente um caso de
improbidade científica. (apud Lemos, 1954, p.73, 75-7)

Ainda sub judice, as conclusões da comissão Reed eram checadas por

outras comissões em lugares onde a febre amarela criara raízes tão anti-

gas quanto em Cuba. O Public Health and Marine Hospital Service, cria-

do a 1º de julho de 1902, enviou a Vera Cruz, no México, os drs. Herman

B. Parker, do laboratório de higiene daquela repartição, George E. Beyer,

professor de higiene da Universidade de Tulane, em Luisiana, e Oliver L.

Pothier, anatomopatologista do Charity Hospital de Nova Orleans.133  Adi-

ante comentaremos as conclusões a que chegaram. Na série de artigos que

publicou em meados de 1901 sobre o papel dos mosquitos na propagação

de doenças, Hilário de Gouveia (O Brazil-Medico, 1.6.1901, p.208-10) re-

feriu-se às pesquisas feitas no Pará pelos médicos de Liverpool: suas con-

clusões iniciais colidiam com as de Reed. De acordo com artigo publicado

em The Lancet, no começo de 1901, os ingleses tinham descartado os

protozoários como agentes da febre amarela, e só encontravam bacilos nos

órgãos de amarelentos mortos. Além de não se coadunar com doenças

bacterianas, a transmissão pelo mosquito parecia não se adequar a certas

características “endemiológicas” observadas no Pará.

No Brasil esteve também uma missão alemã, organizada pelo Hospital

dos Marinheiros (Seemannkrankenhauses) e o Instituto de Doenças Marí-

timas e Tropicais de Hamburgo (Intitutes für Schiffs-und Tropenkrakheiten),

ambos de  Hamburgo. Os negociantes dessa cidade tinham, há muito tem-

po, fortes ligações com o país, e aquela missão teve, assim, caráter quase

privado. Durante quase cinco meses (10 de fevereiro a 4 de julho de 1904),

os drs. Hans Erich Moritz Otto e Rudolf Otto Neumann visitaram algumas

cidades brasileiras, especialmente o Rio de Janeiro.

Rudolf  Otto Neumann
(1868-1952) (Olpp, 1932,
S.294).

Hans Erich Moritz Otto
(1869-1918) (Olpp, 1932,
S.305).

Aí já se encontravam três pesqui-

sadores do Instituto Pasteur de Pa-

ris: Émile Marchoux, Paul-Louis

Simond e A. Tourelli Salimbeni. Sua

vinda foi patrocinada pelo governo

da França que, como o da Alema-

nha, tinha grande interesse em

aplicar em suas colônias – especial-

mente o Senegal – a nova estra-

tégia profilática, que permitia a
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Carta do general George M. Sternberg para Adolpho Lutz, em 7.6.1903, em que agradece separatas de artigos
que o médico brasileiro lhe enviara e elogia as experiências por ele conduzidas para confirmar os resultados
obtidos pela comissão norte-americana em Cuba (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 215, maço 1).
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abolição das ruinosas quarentenas impostas aos navios mercantes. Du-

rante o tempo que permaneceram na capital brasileira, franceses e ale-

mães puderam observar, de perto, os fatos biológicos e sociais produzidos

na cidade que serviu como primeiro laboratório a céu aberto para o teste

de uma campanha calcada na teoria culicidiana, sob condições que não

eram as da ocupação militar, e sem saneamento prévio que turvasse os

resultados (na realidade, a reforma urbana concomitante criou problemas

à campanha levada a cabo por Oswaldo Cruz).

Missão Pasteur no Rio (1901-1905) 134

Depois de concluir os estudos de medicina em Paris, em 1887, com tese

sobre as epidemias de febre tifóide nas forças da marinha baseadas no

Oriente, Emile Marchoux (1862-1943) atuou como médico da marinha

nas colônias francesas do Daomé e da Indochina (1888 a 1893) e, em se-

guida, dirigiu o laboratório de Saint-Louis, no Senegal (1895 a 1899).

Paul-Louis Simond (1858-1947) também ingressou na marinha, em

1882, depois de trabalhar como preparador de história natural na Facul-

dade de Medicina e Farmácia de Bordéus. Obteve o doutorado em medici-

na somente em 1887, com tese sobre a lepra. Como médico naval, realizou

missões na Guiana, Indochina e China, onde, em 1893, travou seu primeiro

contato com a peste. Ao retornar a Paris, foi admitido no Instituto Pasteur.

Seus primeiros trabalhos em microbiologia versaram sobre o hematozoário

do impaludismo e os coccídios em geral, tendo sido o primeiro a demonstrar

a existência de um ciclo sexual nesses parasi-

tas. Foi enviado à Índia em 1897 para conti-

nuar a campanha de aplicação do soro

antipestoso iniciada por Alexandre Yersin

(1863-1943) no ano anterior. Fez, então, im-

portante descoberta: a do papel da pulga do

rato na transmissão daquela doença. Antes de

vir para o Brasil, foi diretor do Instituto Pasteur

de Saigon (1898-1900).

O terceiro integrante da missão médica

francesa, Alexandre Salimbeni (1867-1942),

era italiano e formara-se em medicina pela

Universidade de Siena, da qual se tornou pro-

Paul-Louis Simond em traje militar,
em Valence, France. Studio ‘Blain
Frère’, 1905-1910 (Acervo Musée
de l’Institut Pasteur, D2089).
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fessor, especializando-se em anatomia patológica. Ingressou no Instituto

Pasteur de Paris em novembro de 1895, trabalhando inicialmente no la-

boratório de Elie Metchnikoff (1845-1916) e, em seguida, como preparador

de Emile Roux (1853-1933). Em 1898, publicou com eles seu primeiro tra-

balho sobre a toxina e a antitoxina colérica. Na mesma época, colaborou

com Amédée Borrel (1867-1936) e Edouard Dujardin-Beaumetz (1868-

1947) num estudo sobre o micróbio da peripneumonia publicado por Roux

e Edmond Nocard (1850-1903). Em 1899, foi enviado a Portugal com Albert

Calmette (1863-1933), para investigar a pandemia de peste que chegara

ao Porto e que, naquele mesmo ano, alcançaria Santos, através de navio

vindo daquela cidade com imigrantes. Salimbeni ajudou a aperfeiçoar a

técnica de preparação do soro antipestoso, ao mesmo tempo em que eram

criados no Brasil os institutos soroterápicos de Manguinhos e do Butantã.135

Simond e Marchoux deixaram Bordéus em 4 de outubro de 1901, junto

com o sargento enfermeiro Hébrard. Salimbeni partiu três semanas de-

pois. Fizeram breve escala em Dakar, no Senegal, onde se informaram a

respeito da epidemia de febre amarela que grassava naquela colônia; em

No salão da
residência dos
Simond, vêem-
se, da esquerda
para a direita,
Salimbeni, a sra.
Simond, seu
marido e, em
pé, Marchoux.
Petrópolis,
1901-1905
(Acervo Musée
de l’Institut
Pasteur, D803).
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3 de novembro desembarcavam na capital brasileira. Nuno de Andrade,

diretor-geral de Saúde Pública, e Carlos Seidl, diretor do Hospital São

Sebastião, puseram à disposição deles um pavilhão nesse hospital para que

instalassem aí seus laboratórios. Uma chalupa ficou à disposição para levá-

los, diariamente, à Prainha (atual Praça Mauá). Lá atracava o vapor que

fazia a ligação com o cais, no outro lado da baía, de onde partia o trem

para Petrópolis. A conselho do dr. Brissay, médico da legação da França,

Simond, Marchoux e Salimbeni fixaram residência naquela cidade serrana

onde, desde o século anterior, se refugiavam as elites durante a “estação

calmosa”, para escapar à febre amarela.

O início da missão foi estabelecido na lei votada em 12 de julho de 1901,

mas não sua duração. Uma tuberculose pulmonar obrigou Salimbeni a

regressar à França em 7 de março de 1903. Preocupações com o financia-

mento da missão durante aquele ano levariam o dr. Emile Roux, vice-

diretor do Instituto Pasteur, a fixar a data do regresso de seus companhei-

ros para julho, mas a resistência destes e o interesse das autoridades sani-

tárias brasileiras em que prolongassem sua estada resultaram num com-

promisso: deixariam o Brasil provisoriamente para regressar em dezembro

Na residência dos Simond, em Petrópolis, vêem-se sentados, da esquerda para a direita, Salimbeni, Paretti
de la Roca, sra. Simond e Paul-Louis Simond, com duas pessoas não identificadas em pé; 1901-1905
(Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31354).
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de 1903. Simon ausentar-se-ia entre abril e dezembro de 1904 em virtude

do estado de saúde da mulher. Só Marchoux permaneceu no Rio de Janeiro

durante os 37 meses da missão, até a partida definitiva em 3 de maio de

1905.

Em dezembro de 1901, um mês após a chegada dos pesquisadores fran-

ceses, os primeiros pacientes de febre amarela internados no São Sebas-

tião começaram a ser usados para infectar mosquitos que seriam posteri-

ormente utilizados em experiências de inoculação. Ao longo de 1902, fo-

ram hospitalizadas mais de oitocentas pessoas, a maioria no primeiro se-

mestre. Em fevereiro e março, à época em que Adolpho Lutz fez sua pri-

meira visita ao Rio de Janeiro, para capturar e infectar exemplares de

Stegomyia fasciata, as internações, como dissemos, chegavam a cerca de

dez por dia. Em carta a um amigo, o dr. Charrin (9 de setembro de 1902),

Simond comentaria que, até julho, o hospital recebera, em média, mais de

cinqüenta doentes por semana, a grande maioria estrangeiros chegados

há menos de um ano à cidade:

É essa população flutuante, quase que exclusivamente, que dá sustentação
à epidemia. Não se deve avaliá-la em mais de 7 ou 8 mil pessoas ... 10 mil
no máximo. Se tiver em mente que os casos internados no hospital não
representam mais que o terço do total de atingidos, dar-se-á conta da
intensidade dela. Por baixo, 150 doentes por semana durante seis meses ...
Isso deveria ser o bastante, não acha, para desencorajar qualquer estrangeiro
de por os pés no Rio. (Tran, 1998, p.58)

Residência dos Simond em Petrópolis, na Rua Monte Caseiros (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, D2097).
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O programa de pesquisas que delinearam era mais abrangente do que

o implementado em São Paulo: ia além da verificação dos resultados da

comissão Reed e, como veremos, iria muito além dos limites éticos que Ribas

e Lutz estabeleceram no trato com seus voluntários. Os principais itens

eram o estudo microscópico do sangue dos doentes; a anatomopatologia e

Hospital São Sebastião, fachada do pavilhão central. Rio de Janeiro, 1901-1905 (Acervo Musée de l’Institut
Pasteur, PLS29).

Pavilhão da febre amarela (enfermaria 11) e, em primeiro plano, enfermaria para mulheres variolosas no
Hospital de São Sebastião, Rio de Janeiro, 1901-1905 (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31336).
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clínica da febre amarela; o estudo da biologia e parasitologia do Stegomyia

fasciata, especialmente depois de infectar-se com o sangue de doentes; a

pesquisa da ação desse sangue quando injetado em animais; as tentativas

de cultivo do ‘vírus’ amarílico in vitro e in vivo, inclusive no homem, que

serviria de cobaia para experimentos relacionados à transmissão, à

soroterapia com fins curativos e à prevenção por meio de vacina.

O enfermeiro Hébrard cuida de um doente de febre amarela no sexto dia da enfermidade, no Hospital de
São Sebastião, 1901-1905 (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31342).

Marchoux, Salimbeni e Simond publicaram quatro memórias nos

Annales de L’Institut Pasteur, no Brazil-Medico e na Revista Medica de

S. Paulo. No Brasil foram publicados também estudos de Marchoux e

Salimbeni sobre “O garrotilho” (O Brazil-Medico, 8.10.1903) e “A espirilose

das galinhas” (O Brazil-Medico, 15.11.1903), e de Marchoux, “Febre ama-

rela e malária em Veracruz e no México” (Imprensa Médica, 1906).

Otto e Neumann, da missão alemã, passaram pelo Brasil quando esta-

va prestes a encerrar-se o programa de pesquisa dos franceses, no auge

da campanha contra o Stegomyia fasciata levada a cabo por Oswaldo Cruz,

paralelamente a outras ações sanitárias e à reforma urbana da cidade do

Rio de Janeiro.
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Hans Erich Moritz Otto (1869-1918) fora assistente no Hospital Geral

Eppendorf, em Hamburgo, de 1895 a 1900, ingressando em seguida no

Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais de Hamburgo, inaugurado em

1º de outubro de 1900. Quando viajou para o Brasil, apresentava-se tam-

bém como assistente clínico do Hospital dos Marinheiros, que começou a

funcionar em 1º de janeiro de 1901.

Rudolf Otto Neumann, por sua vez, formara-se como farmacêutico em

Erlangen, em 1894. Seu talento para o desenho e sua perseverança im-

pressionaram o professor Karl B. Lehmann, que o contratara para traba-

lhar no atlas de bacteriologia que estava organizando – Atlas und

Grundriss der Bakteriologie und Lehrbuch der speciellen bakteriologischen

Diagnostik – uma obra de referência que teve sete edições e foi traduzida

para quatro idiomas. Como vimos no volume anterior da Obra Completa

de Adolpho Lutz, em 1896 Lehmann e Neumann incluiriam os bacilos da

lepra e da tuberculose no gênero Mycobacterium. Neumann começara a

estudar medicina tarde, formando-se em Würzburg somente em 1899.

Depois fizera seu doutoramento em Kiel. Em sua biografia consta que

trabalhou em vários institutos científicos importantes: Heidelberg, Paris

(Institut Pasteur), Liverpool, Cairo (Escola de Medicina Kasr el Aini) e,

em Hamburgo, no Instituto de Higiene e no Instituto de Doenças Maríti-

mas e Tropicais. Investigaria não apenas a febre amarela, mas também

esquistossomose, ancilostomíase e malária. Quando veio ao Brasil, era

livre-docente da Universidade de Heidelberg e agregado ao Hospital e ao

Instituto em que trabalhava Otto.136

As autoridades alemãs tiveram o cuidado de informar previamente

Simond e Marchoux da vinda dos dois médicos, para evitar que ressurgisse,

naquele distante porto, a luta sem tréguas que cientistas dos dois países

travavam desde a guerra Franco-Prussiana, bem como as célebres animo-

sidades entre Louis Pasteur e Robert Koch. Segundo Tran (1998), a cola-

boração entre as duas missões foi cordial, tendo sido publicado um comen-

tário elogioso sobre o trabalho de Otto e Neumann no Bulletin de L’Institut

Pasteur.

Eles visitaram primeiro Pernambuco, mas não encontraram febre ama-

rela lá; depois do Rio, a meta principal da viagem, estiveram na capital

paulista, e em duas cidades – Campinas e Santos – que consideravam mal

afamadas por causa das epidemias de ‘tifo americano’. Antes de regressa-

rem à Alemanha, aportaram ainda na Bahia, que nos últimos anos per-
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manecera livre da doença. Publicaram versões preliminares de seus resul-

tados em alguns periódicos alemães e, em 1906, extenso relatório com mais

de 150 páginas, 55 mapas, croquis, fotos e plantas e sete tabelas em im-

pressão colorida.137

No Rio de Janeiro, onde permaneceram quase três meses (entre 6 de

março e o fim de maio), os estudos de Otto e Neumann foram realizados

também no Hospital São Sebastião, e boa parte deles consistiu na verifica-

ção de resultados já adquiridos pelos investigadores do Instituto Pasteur.

Os dois alemães tiveram muito medo de sofrer uma infecção, pois eram

“altamente suscetíveis” à febre amarela e chegaram até a se ferir durante

as autópsias. Usaram, é claro, mosquiteiro todas as noites.

Os doentes que examinaram estavam isolados em compartimentos re-

vestidos de tela, as chamadas ‘Câmaras Marchoux’, com capacidade para

dois leitos cada, levantadas no interior dos pavilhões mais antigos – os

alemães, na verdade, falavam em “barracas”, porque esse era o conceito,

oriundo das campanhas militares, que embasava os projetos hospitalares

para isolamento de doenças consideradas contagiosas: unidades móveis,

facilmente descartáveis quando contaminadas. O São Sebastião, inaugu-

rado em 1889, às vésperas da deposição da monarquia, chegou a ter pavi-

lhões de papel machê importados da Alemanha.

Interior de uma enfermaria de febre amarela provida de cabines revestidas de tela metálica, no Hospital de
São Sebastião, 1901-1905 (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31340).
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Apenas três dos 24 doentes examinados por Otto e Neumann não ti-

nham ainda ultrapassado o terceiro dia da doença, o que dificultou a inves-

tigação do agente patogênico, que desaparecia do sangue dos humanos já

no quarto dia. A mortalidade elevada (60%) favoreceu, por sua vez, os

estudos necroscópicos.

Verificaram que a febre amarela era uma doença infecciosa aguda com

características de septicemia hemorrágica de evolução muito rápida. O exa-

me anatomopatológico não lhes mostrou nenhuma característica específica,

exceto a ausência de  esplenomegalia, o que ajudava a distinguir a febre

amarela da malária. A prognose era sempre grave, e só podia ser feita com

alguma segurança no segundo período. O diagnóstico não apresentava difi-

culdade em casos graves; a diagnose diferencial era importante graças às

semelhanças com a forma hemoglobinúria da malária, a febre tifóide biliosa

e a intoxicação por fósforo. Os principais sintomas da febre amarela

registrados por Otto e Neumann eram: o rosto avermelhado; o odor do doen-

te, “parecido com o de carne recém-abatida”; a intensa angústia epigástrica

e o surgimento de albumina na urina já nos primeiros dias da doença; na

febre amarela (como também no tifo) a freqüência do pulso não combinava

com a temperatura da febre. O vômito negro, o sangramento nasal e as

fezes sanguinolentas podiam não ocorrer em casos pouco hemorrágicos, ou

retroceder diante dos sinais de distúrbio na função renal. O quadro clínico

tornava-se impreciso, e podia sugerir ao médico inexperiente uma uremia

quando fosse imperceptível a hemorragia, e intensa apenas a icterícia.

O Stegomyia fasciata foi o principal objeto de estudo de Otto e Neumann.

Deixariam o Brasil convencidos de que era o transmissor da febre amarela,

mas não que fosse a única forma de transmissão possível. Em Hamburgo

dariam prosseguimento àquelas experiências.

“O material inicial veio de Santos, do Rio e da Bahia – ao todo de 30 a

40 mosquitos, e boa quantidade de larvas.” Foram transportados num com-

partimento aquecido no navio, e transferidos para o “quarto de mosquitos”

no Tropen Institut, um amplo recinto mantido à temperatura constante

de 27ºC, com gaiolas e um grande aquário dotado de gaze metálica à pro-

va de mosquitos. Lá teriam a oportunidade de ver 12 gerações se criarem

em 6 meses. “Infelizmente, os Culex fatigans e os Anopheles argyrotarsus,

trazidos ao mesmo tempo, não se reproduziram.”

Para coletar mosquitos no Rio tinham utilizado “vidros de captura” de-

senvolvidos por Nocht, mas nas paredes e em lugares de difícil acesso usa-
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ram o tubo de captura indicado por Adolpho Lutz. “Trata-se de um tubo de

vidro simples, um pouco encurvado, com um tubo de borracha tendo um

algodão numa das extremidades. Coloca-se facilmente o tubo sobre o mos-

quito e suga-se ele através do tubo de borracha até o algodão.”

Gaiolas e dispositivos para capturar mosquitos. A figura 5 indica o tubo para aspirar criado por Lutz
(Otto & Neumann, 1906, p.28).
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A criação do estegomias na capital brasileira apresentara certas dificul-

dades, em especial pequeninas formigas que se mostravam ávidas

devoradoras de mosquitos:

Os nossos vidros de criação tinham que ser colocados sempre com cuidado
numa tigela com água. Mesmo assim, ocasionalmente, as formigas
conseguiam, de algum modo, encontrar um caminho até os vidros à noite,
atravessando a fina rede de gaze, e comer os nossos estegomias. Finalmente
untamos a parede das tigelas com uma massa viscosa, na qual as formigas
ficavam grudadas.

Para alimentar os insetos em cativeiro usaram açúcar, mel, bananas e

água embebidos em algodão umedecido. Para fins de criação, era necessá-

rio o sangue. No laboratório e durante a viagem do Brasil para a Alema-

nha, puseram canários e ratos brancos nas gaiolas dos mosquitos. “Nem é

preciso dizer que o Stegomyia fasciata prefere o sangue humano a qual-

quer sangue animal, e que procura obtê-lo de todas as maneiras.” Suas

experiências tinham demonstrado “imperativamente” que somente as fê-

meas picavam. E mais: observaram que os mosquitos pareciam preferir

uma “pele branca e delicada” à das pessoas de cor.

Em sua primeira memória, de novembro de 1903, Simond, Marchoux e

Salimbeni tinham apresentado detalhada análise do Stegomyia fasciata.

Citavam pesquisas de Adolpho Lutz, e também de Finlay e da comissão

Reed, mas apesar disso ainda não se conheciam bem os hábitos e a biolo-

gia daquele mosquito. Não havia sequer como afirmar que era a única

espécie capaz de servir de hospedeira intermediária do germe ainda desco-

nhecido da febre amarela. Era essencial esclarecer esta questão, pois o

Stegomyia se tornara o pivô de candentes controvérsias e a pedra angular

da campanha sanitária que começava no Rio de Janeiro.

Os médicos franceses investigaram todos os mosquitos que consegui-

ram capturar aí, entre eles o Anopheles albitarsis e os Culex fatigans,

singulatus e confirmatus (estes não existem mais como Culex). Verifica-

ram que o Stegomyia fasciata era o único vetor da febre amarela.

Confrontando sua distribuição geográfica – em princípio, todas as re-

giões compreendidas entre 40º de latitude norte e 40º de latitude sul – com

as observações feitas no Rio de Janeiro, Simond, Marchoux e Salimbeni

puseram em evidência a sua sensibilidade à temperatura: a faixa entre 27

e 30º era a ideal para seu desenvolvimento; abaixo de 25º, aquela espécie

perdia grande parte de suas faculdades. Isso permitia explicar a imunidade
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de Petrópolis à febre amarela, mesmo durante as epidemias que grassavam

a tão pouca distância (menos de 100 quilômetros), e apesar das ligações

cotidianas intensas entre a cidade serrana e a capital.

Muitos investigadores acreditavam que o Stegomyia era um inseto de

hábitos diurnos. Esta característica estava em contradição com a idéia cor-

rente de que a febre amarela era uma doença que se contraía apenas à

noite. Não se tinha notícia de casos notórios de ‘contágio’ no seio daquela

multidão que descia diariamente de Petrópolis para o Rio, por volta de 9

horas de manhã, para retornar à serra às 4 da tarde. Porém, eram fre-

qüentes os acometimentos entre os que passavam a noite no Rio, nem que

fosse numa simples soirée.  Estar aí depois que o sol se punha para contrair

a febre amarela “é uma exigência que parece quase absoluta” – escreveu

Simond num de seus cadernos de nota (apud Tran, 1998, p.65).

Simond em seu laboratório no pavilhão destinado à missão Pasteur, no Hospital São Sebastião, 1901-1905
(Acervo Musée de l’Institut Pasteur, PLS33).
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Pavilhão destinado à missão Pasteur no Hospital São Sebastião, 1901-1905, vendo-se, em primeiro plano,
Paul-Louis Simond (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, D2808).

Aquela cláusula do senso comum foi justificada quando os franceses

verificaram que as fêmeas, de fato, picavam sobretudo à noite; os insetos

jovens, recém-fecundados, podiam fazê-lo de dia, mas ainda não eram ca-

pazes de transmitir a doença, levando-se em conta que eram necessários

12 dias desde que sugavam sangue contaminado para que se tornassem

infecciosos.

O relatório de Otto e Neumann revela a intensidade das controvérsias

a esse respeito:

Segundo as informações do Dr. Lutz,138  o Stegomyia pica de preferência nas
horas diurnas. De acordo com George Gray, a maioria das picadas acontece
entre 13 e 15 horas. No relatório de Durham sobre a ... febre amarela no
Pará, indica-se igualmente a hora do almoço como a principal para picadas
... Finalmente, Finlay observou que o Stegomyia pica de dia, e Bandi, como
nós, teve a oportunidade, em S. Sebastião, no Rio, de capturar de dia
mosquitos que tinham acabado de picar. ...

Pelo exposto pode-se ser tentado a proclamar o Stegomyia simplesmente como
mosquito diurno; contudo, ele também pica ao anoitecer e durante a noite ...
conseguimos capturar diversas vezes à noite debaixo do mosquiteiro estegomias
fêmeas depois que estas haviam sugado sangue. Assim também nos picaram
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no nosso chalé no Hotel Internacional, quando, vestidos levemente, ainda
estávamos sentados à mesa, tarde da noite. Ribas também constata a picada
sem distinguir dia e noite ... no fundo é estranho que todas as pessoas que
permanecem no Rio durante o dia, e seguem apenas à tarde para Petrópolis
... sejam poupadas pela febre amarela. ...

Marchoux, Salimbeni e Simond ... pensam ... que, uma vez que o Stegomyia
sugou sangue, não picará novamente de dia, mas, sim, à noite. Bandi se
opõe a essa concepção, dizendo não haver nenhum motivo para que os
mosquitos, depois de uma sucção, não picassem logo em seguida ... De modo
que a opinião de Marchoux, Salimbeni e Simond não pode ser citada como
prova para a teoria dos mosquitos.

Da esquerda para a direita, Paretti de la Roca, Carlos Seidl (diretor do Hospital São Sebastião, Simond e, em pé,
às suas costas, Salimbeni e duas outras pessoas não identificadas (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, PLS40).
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Para Otto e Neumann, as infecções se davam principalmente à noite

devido a uma característica notável do Stegomyia fasciata, tanto das for-

mas aladas como das larvas e ninfas: a aversão à luz. Aqueles mosquitos

preferiam os cantos ou objetos escuros. No laboratório, eram vistos ou cap-

turados quase sempre em calças escuras ou no tecido que cobria o apare-

lho fotográfico: “Chegam ao ponto de não picarem um braço colocado na

gaiola iluminada repentinamente com uma forte luz elétrica, mas logo o

atacam com a luz apagada”.

As pessoas que moravam ou trabalhavam no Rio de Janeiro não fica-

vam tão expostas a seus ataques de dia porque em geral se achavam em

ruas ou habitações claras. Fora das casas, as estegomias gostavam de de-

sovar em canais abertos, tanques, barris usados para acumular água de

chuva, poças, garrafas, caixas de conserva, cacos de vidro; no interior dos

domicílios, procuravam os cantos escuros e punham ovos nos escoadouros

de pias e tanques, na água das latrinas, nos pratos de vasos de plantas,

em escarradeiras e objetos semelhantes. Tinham predileção por locais

úmidos e abafados, como depósitos, bares, porões e bordéis. A atração por

alimentos doces as levavam a se concentrar em cervejarias, padarias, refi-

narias de açúcar e restaurantes.

Não gostavam de correntes de ar mas podiam subir a altitudes de vá-

rias centenas de metros. Não faziam grandes migrações, mas viajavam

longas distâncias em trens, bondes, carros e navios, especialmente em car-

gas de açúcar, melado, frutas e em pacotes úmidos. Otto e Neumann puse-

ram estegomias em malas contendo roupas secas e úmidas, e verificaram

que as fêmeas, mais resistentes, sobreviviam até 15 dias.

Segundo Tran (1998), numa visão retrospectiva, o feito mais original

da missão francesa foi a demonstração de que podiam transmitir o ‘vírus’

da febre amarela a sua descendência, de maneira hereditária (vertical

ou transovariana). O que motivou essa linha de investigação foi o enig-

ma colocado pela ocorrência de casos esporádicos, às vezes muito espaça-

dos, entre períodos epidêmicos. As teorias correntes eram capazes de ex-

plicar a “importação” da doença aos lugares flagelados através dos obje-

tos ou viajantes infectados pelos micróbios, atribuindo as revivescências

esporádicas à transformação que o germe sofria no solo, por efeito de

fatores telúricos ou climáticos. Não havia como explicar isso à luz da

‘teoria havanesa’, uma vez que o mosquito tinha tempo de vida limitado.
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Em artigo para o grande público (1903), Lutz afirmou que os Stegomyia

fasciata podiam viver

durante dois ou três meses de verão com a condição de serem alimentados, e
sabe-se que não somente entre nós, mas até em países mais frios, podem
perdurar todo o inverno. Sendo a temperatura baixa as estegomias não picam,
cessando assim as novas infecções até o reaparecimento do calor. Se durante
o inverno a temperatura sobe muito, podem sair dos seus esconderijos e picar,
o que explica os casos observados nessa estação.

Tanto os casos esporádicos como os surtos independentes de importação

ganhariam nova explicação a partir de 1932, quando a equipe de Soper

descobriu a febre amarela silvestre, demonstrando-se, em seguida, que

havia um ciclo selvático dependente de reservatórios não humanos do ví-

rus amarílico, sobretudo primatas que habitavam as florestas. No começo

do século XX, na ausência de modelos animais comprovados, não se podia

suspeitar de outro hospedeiro vertebrado que não fosse o homem. A equi-

pe de Walter Reed chegara a tentar verificar a hipótese de que os mosqui-

tos pudessem formar uma cadeia de transmissão autônoma, mas chega-

ram a resultados negativos.

As experiências feitas pelos franceses no Rio de Janeiro consistiram em

criar em laboratório os ovos postos por fêmeas que houvessem picado do-

entes; depois as larvas até o estágio adulto, mas, para demonstrar a capa-

cidade infectante desses mosquitos e de sua descendência, era preciso re-

correr a voluntários humanos. As tentativas feitas em 1903 não deram

resultados, mas em 1905 conseguiriam reproduzir os sintomas da doença

num voluntário (Tran, 1998, p.66). Simond e Marchoux (1905) apressa-

ram-se a publicar essas observações, antes mesmo do aparecimento da

terceira memória, no ano seguinte.

Em artigo intitulado “Mystère de la Fièvre Jaune. Les découvertes des

docteurs Marchoux et Simond expliquent l’épidemie inexplicable de

Panama”, o jornal Le Matin (1.8.1905, p.1-2) levantava dúvidas a respei-

to das medidas anticulicidianas implementadas em Cuba e no Brasil. Isso

porque, no Panamá, não impediram que a doença grassasse com intensi-

dade redobrada de maio a junho de 1905, apesar de se ter combatido o

mosquito no ano anterior. A irrupção de uma epidemia em Nova Orleans

também levara o jornal a indagar a Marchoux e Simond se a febre amare-

la, naqueles lugares, não teria meios de propagação diferentes de Havana

e do Rio de Janeiro.
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Com a autorização do ministro das colônias, os dois médicos franceses

deram conhecimento ao público de informações que constariam de seu re-

latório. Rejeitavam com veemência aquela suspeita. Seus estudos tinham

confirmado a teoria de Finlay, mas na capital brasileira verificaram que o

mosquito incriminado possuía duas novas fontes de infecção. Uma eram

os casos de febre amarela atenuada que passavam despercebidos aos mé-

dicos e, no entanto, forneciam ao mosquito os elementos necessários para

a propagação da epidemia. O principal combustível dessa endemia invisí-

vel eram os bebês ainda em fase de amamentação: recém-chegados às zo-

nas infectadas, eram suscetíveis como qualquer imigrante, mas opunham

notável resistência ao ‘veneno’ amarílico. A outra fonte de infecção invisí-

vel era a transmissão hereditária do ‘vírus’ da febre amarela aos descen-

dentes da fêmea do Stegomyia fasciata que houvesse sugado o sangue de

doentes. “Esse fato não deixará de causar enorme sensação nos meios ci-

entíficos” – registrava o jornal: “Sua verificação baseia-se numa experi-

ência direta ... Foi impossível à missão francesa conseguir outro voluntá-

rio no Rio para prosseguir essa experiência, mas espera-se que venha a

ser retomada no Panamá pelos médicos americanos”.

Matéria publicada à mesma época no Le Journal (2.7.1905), por Fernand

Hauser, também destacava “aquela coisa assustadora, a infecção microbiana

da febre amarela que se estende aos ovos do mosquito infectado”.139

O enigma etiológico

Apesar dos esforços da comissão Reed para demonstrar que o agente da

febre amarela era um “vírus filtrável”, os trabalhos recentes sobre o impa-

ludismo haviam disseminado a suposição de que talvez fosse um parasito

com características análogas às do plasmódio de Laveran.

Em artigo publicado na Revista de Medicina Tropical (Havana, abril

de 1903), o próprio Finlay defendia essa hipótese: seria um protozoário

ultramicroscópico com fases de desenvolvimento mais ou menos similares

às do parasito da malária. Supunha que sua reprodução sexuada ocorres-

se no homem, seu hospedeiro definitivo, e a esquizogônica, no mosquito.

Tal inferência baseava-se na observação de que a infecção do Stegomyia

tinha duração indefinida, ao passo que a do homem era curta; além disso,

no caso da malária, a infecção do homem era de duração indefinida, e a do

Anopheles, aparentemente limitada.
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À mesma época, divulgou-se o primeiro relatório de Parker, Beyer e

Pothier (1903; também em Parker, 1903). Os médicos da comissão da ma-

rinha norte-americana não encontraram nenhum organismo específico no

sangue de doentes de febre amarela, nem em seus tecidos, após a morte. A

observação dos Stegomyia fasciata revelou-se, porém, promissora. Depois

que se alimentavam num paciente, seus ovários primeiro se hipertrofiavam,

como numa refeição de sangue normal, depois sofriam completa atrofia.

As glândulas salivares também apresentavam excessiva hipertrofia. Tan-

to nelas como no estômago, três a quatro dias após a absorção de sangue

contaminado, encontraram um “pequeno protozoário fusiforme” com de-

senvolvimento análogo ao de coccídios. Em experiências futuras, os auto-

res esperavam poder determinar melhor o ciclo de vida e o papel etiológico

daquele organismo que denominaram Myxococcidium stegomyiae.

Parker, Beyer e Pothier davam como fato científico definitivo a “trans-

ferência da doença” por meio do Stegomyia  fasciata. Mas não sabiam

ainda dizer se era ou não “o único meio de transferência”: “Para se provar

a afirmação negativa devem ser proporcionadas as condições para se pro-

duzir a doença à vontade ou sob condições constantes” – uma alusão indi-

reta à experimentação com cobaias humanas.140

Sob a influência daquelas idéias e dos trabalhos que já fizera sobre

Imagem de nosema.
Fonte: www.tc.umn.edu/~reute001/
images/disease/F6-nosema-guts.jpg,
acesso em 22.6.2005.

coccídios, Simond (1897), no Rio de Janei-

ro, voltou-se com grande entusiasmo para

um microsporídio do gênero Nosema, seme-

lhante ao Myxococcidium stegomyiae, que

encontrou no tubo digestivo dos Stegomyia,

já em março de 1902. A descoberta gerou

grande expectativa na legação francesa que

informou confidencialmente Théophile

Delcassé, o ministro dos Negócios Estran-

geiros daquele país:

Os doutores Marchoux, Simond e Salimbeni ... confidenciaram a mim o
feliz resultado de suas primeiras pesquisas: querem que se guarde o maior
segredo a respeito de suas experiências até que se tenha pronunciado o
diretor do Instituto Pasteur. (apud Tran, 1998, p.56)

Este despejou água fria sobre aquele entusiasmo em carta de 28 de

março de 1902: no mosquito que picara um amarelento havia, de fato, um

coccídio, mas não eram convincentes as preparações que lhe tinham enviado;
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Roux não vira no sangue nem no fígado nada que sugerisse o agente

etiológico da febre amarela.141

Os três pesquisadores franceses acabariam por reconhecer que o para-

sito era freqüente nos Stegomyia, mesmo nos que não houvessem picado

doentes de febre amarela.

Emile Roux, que um ano depois publicaria “Sur les microbes dits

invisibles”, julgava que o causador da doença poderia ser um microrga-

nismo desse grupo ainda enigmático, mas considerava mais provável a

etiologia bacteriana. Escreveu a Simond:

Uma coisa me impressiona muito; os americanos mostraram que o sangue
é virulento, e o exame microscópico não revela nada aí que se possa relacionar
a uma forma parasitária. Nessas condições, seria preciso investigar na
direção dos vírus invisíveis. A experiência a fazer seria filtrar soro ou sangue
diluído em água e inocular o filtrado no homem. Sei que a experiência não é
possível no Rio, e eu me sinto bem incomodado por sugerir-lhe uma
experiência tendo em mira o vírus invisível ... Enfim, é preciso tentar a
inoculação dos macacos ... É preciso tentar todos os modos de inoculação:
intra-cerebral, intravenosos etc. (apud Tran, 1998, p.57)

Como mostra Tran (1998), a partir de maio de 1902, Simond, Marchoux

e Salimbeni deram início a uma série de experiências, a princípio com coe-

lhos, depois com cinco espécies de macacos: injetaram não só os parasitas

suspeitos, como corpos e glândulas salivares de Stegomyia infectados; fi-

zeram esses mosquitos picarem os animais. Nenhuma das experiências

trouxe resultados, o que reforçou a suposição de que a febre amarela era

uma doença que, além do homem, não possuía outro hospedeiro vertebrado.

Otto e Neumann reiteraram essa suspeita e ainda outra observação

dos franceses: seu germe podia passar à prole do mosquito que picara um

doente, mas o inseto contaminado hereditariamente só era capaz de ‘expe-

lir’ o germe após 22 dias – e não 12, como acontecia com o mosquito que se

infectava diretamente.

Apesar do tempo gasto ao microscópio, os dois médicos alemães não con-

seguiram determinar o agente etiológico. Em seu relatório (1906), alu-

diam a todos aqueles micróbios que tinham sido encontrados no sangue e

nos tecidos dos doentes: os bacilos de Richardson, Gibier, Havelburg e

Sanarelli, os micrococos de Freire, Finlay e Delgado, e os fungos de Carmona

y Valle e de Lacerda. Embora estivessem convencidos da irrelevância des-

ses microrganismos, já invalidados por Sternberg em 1890, ficaram aten-

tos à sua eventual aparição nos materiais colhidos em doentes e nas autóp-
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sias; especialmente ao bacilo de Sanarelli, que era defendido com vigor por

médicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Procuraram, também, o orga-

nismo semelhante ao da influenza que fora descrito em 1902 por Durham

e Myers, e o que Laveran propusera no mesmo ano à Sociedade de Biolo-

gia de Paris. Em relação a todos esses micróbios foram negativos os resul-

tados das investigações de Otto e Neumann.

Mas no sangue dos doentes havia indiscutivelmente um organismo

muito pequeno, uma vez que se conseguia transmitir a febre amarela a

pessoas saudáveis inoculando-lhes aquele líquido orgânico, mesmo parci-

almente desfibrinado, ou soro diluído em água esterilizada, depois de pas-

sar através de um filtro de Berkefeld, capaz de reter as menores bactérias.

Já fora determinado pelas comissões norte-americana e francesa que esse

efeito deixava de ocorrer se o sangue fosse aquecido a 55ºC, por cinco mi-

nutos, ou se fosse utilizado depois do terceiro dia da doença. Simond,

Marchoux e Salimbeni tinham verificado, também, que o soro guardado

por mais de 48 horas em contato com ar perdia sua virulência, mesmo sem

ser aquecido. O sangue desfibrinado e mantido sem contato com o ar ain-

da produzia a febre amarela após cinco dias; mas depois de oito dias podia

ser injetado sem perigo.

Tal como os franceses, Otto e Neumann não obtiveram resultados com

o exame microscópico de preparados frescos e corados de estegomias

infectadas.

Puseram-se então no encalço de uma hipótese levantada por Fritz

Richard Schaudinn, protozoologista do Instituto de Moléstia Tropicais de

Fritz Schaudinn (1871-1906)
(Acervo Instituto Bernhard-Nocht).

Hamburgo, que se achava a um passo da des-

coberta do causador da sífilis, o Treponema

pallidum.142  O agente da febre amarela po-

deria ser também um espiroqueta. Durante o

desenvolvimento desse protozoário formavam-

se estruturas tão ínfimas que poderiam, tal-

vez, atravessar um filtro bacteriano. Porém,

em outro estágio, poderia adquirir formas vi-

síveis que ainda não houvessem sido reconhe-

cidas como específicas à febre amarela.

“De acordo com essa premissa, foi traçado

o caminho das nossas pesquisas ulteriores” –

afirmaram Otto e Neumann. Para dar cabo
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delas, traziam uma novidade tecnológica que despertou grande curiosi-

dade entre os médicos franceses e nativos: um “ultramicroscópio”, um dos

primeiros fabricados pela firma Zeiss. Seriam freqüentes as visitas de mé-

dicos e leigos a seu laboratório para ver o instrumento; os do “Hospital São

Sebastião, como também o Dr. Marchoux, não perdiam a oportunidade de

olhar ... os nossos resultados”.

Otto e Neumann tiveram de se familiarizar com a manipulação do apa-

relho, que ainda não fora testado nos laboratórios alemães. A princípio,

tiveram grandes dificuldades. O instrumento desenvolvido pelos físicos

Siedentopf e Zsigmondy (1908) para tornar visíveis as partículas

ultramicroscópicas só podia ser usado com luz solar, porque supunham os

fabricantes ser ela abundante nos trópicos, não se encontrando, ali, fontes

de energia suficientemente boas. Por causa disso, os pesquisadores tinham

de interromper as pesquisas toda vez que uma nuvem toldava o sol. Para-

vam também em dias de céu encoberto, e quando as árvores sombreavam

as janelas no sol poente. Trabalhar à noite, nem pensar!

Apesar desses inconvenientes e de dificuldades intrínsecas ao próprio

instrumento, conseguiram discernir no soro sangüíneo de doentes um cor-

púsculo mínimo, de forma ora arredondada, ora ovalada, e de tamanho

cem vezes menor que um glóbulo vermelho de sangue. Ora apareciam no

campo de visão em número relativamente pequeno, ora preenchiam-no

completamente. Atribuíram isso ao peso dos corpúsculos, que desceriam ao

fundo do líquido à semelhança das bactérias, deixando, assim, seu campo

de visão. Somente às vezes pareciam obedecer a um movimento próprio.

Não convencidos da especificidade daqueles pequenos elementos

corpusculares, examinaram o soro de pessoas saudáveis e de pacientes

acometidos por outras doenças. Constataram a presença de corpúsculos

totalmente diferentes.

O resultado insatisfatório de nossas pesquisas fez com que pensássemos em
procurar por um líquido no corpo, em que se pudesse supor a presença do
agente patológico, mas que, por outro lado, fosse mais adequado para a
pesquisa do que o soro sangüíneo ... O único que correspondia a essas
condições, devido à carência de sais e de albumina, era o líquido cérebro-
espinhal, o qual, ao que nos consta, foi pesquisado, na febre amarela, pela
primeira vez por nós.

Esta escolha certamente tinha relação com as pesquisas de Schaudinn

sobre a sífilis, doença com notórias manifestações neurológicas.
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Procederam à punção lombar e repetiram os exames com o ultramicros-

cópio. No líquido não centrifugado viram, pela primeira vez, formações

pequeníssimas, muito delicadas; diferentemente das formas encontradas

no soro sangüíneo, movimentavam-se com muita vivacidade, lembrando

borboletas a percorrer trajetórias irregulares, em ziguezague.

Filtraram, então, o líquido cérebro-espinhal através de

um dos filtros mais estreitos (Chamberland F), que o senhor Dr. Marchoux
gentilmente cedeu para os nossos trabalhos ... o microscópio permitiu
reconhecer, aqui também, aqueles minúsculos elementos citados.
Reexaminando mais uma vez o soro sangüíneo não filtrado e o filtrado desse
doente, conseguimos descobri-los ali também. Talvez nos tivessem escapado
anteriormente por causa de seu número reduzido.

Entusiasmados, passaram ao experimentum crucis: puncionaram um

paciente com varíola e “uma pessoa negra que se encontrava, por acaso,

no hospital”. Para sua surpresa e decepção, no líquido daqueles dois con-

troles havia corpúsculos muito parecidos com os que tinham visto.

No relatório publicado em 1906, deixavam indefinido o significado pa-

tológico daquele achado.

Até agora não está claro o que podem significar ... quem poderia afirmar
que as partículas vistas nos pacientes de febre amarela não são diferentes
das dos pacientes com varíola, ou de sadios? O ultramicroscópio, infelizmente,
não é decisivo ... Quaisquer outros elementos corpusculares capazes de
provocar certa suspeita ... não puderam ser confirmados por ele. Espirilos,
tripanossomos e formações semelhantes não poderiam nos ter escapado,
porque os minúsculos espirilos da epidemia das galinhas, descrita por
Marchoux [1903], usados para comparação, impressionavam pelas formações
extraordinariamente grandes.

Fica em suspenso se o ultramicroscópio será capaz de solucionar a questão
em outras doenças com agentes ainda desconhecidos, ou na retomada das
pesquisas sobre a febre amarela.

Somente três décadas depois surgiriam equipamentos capazes de tor-

Macaco (rhesus) com erupção
cutânea da sífilis (Kolle &
Hetsch, 1918, fig. 1).

nar visível o agente etiológico da febre amarela, já

inequivocamente relacionado a um vírus desde 1927,

quando três investigadores da Fundação Rockefeller

– Adrian Stockes, Johannes A. Bauer e N. Paul

Hudson – conseguiram infectar macacos Rhesus (gê-

nero Macaca) na África Ocidental Francesa. Rápida

sucessão de trabalhos realizados por virologistas da-

quela instituição culminariam na produção de uma
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vacina eficaz, em fins dos anos 30, desempenhando o Brasil, novamente,

papel central nesse processo (Benchimol, 2001).

Porém, antes disso (1918-1926), outro germe desfrutou de notoriedade

tão grande quanto o de Sanarelli: o Leptospira icteroides, um espiroqueta

incriminado por Hideyo Noguchi (1876-1928),

bacteriologista da Rockefeller que se notabilizara por

haver conseguido cultivar in vitro o agente da sífilis,

autor de trabalho fundamental sobre o sorodiagnóstico

dessa doença.

Voltemos a Simond, Marchoux e Salimbeni. Os re-

sultados que alcançaram nos primeiros meses de ati-

vidade no Rio de Janeiro ficaram aquém do espera-

do,143  e essa impressão era acentuada pela publicida-

de dada aos resultados obtidos por outras equipes

constituídas após a divulgação dos trabalhos de Reed

Dr. Hideyo Noguchi
(1876-1928)
(Olpp, 1932, S299).

e colaboradores. “Todas as nossas tentativas de infectar os mais variados

animais de laboratório ... permaneceram infrutíferas” – escreveram. “Não

nos restava portanto outra alternativa senão empregar o método tão bri-

lhantemente inaugurado pelos americanos e continuado com não menos

sucesso no Brasil mesmo, quer dizer, a experimentação no homem” (apud

Tran, 1998, p.59).

Na primeira memória que publicaram, consta que os voluntários arregi-

mentados foram prevenidos dos riscos que corriam, em presença de teste-

munhas, e todos concordaram em se submeter aos experimentos. Tran

(1998) põe em dúvida essa afirmação. Na documentação recolhida ao Ins-

tituto Pasteur de Paris não encontrou nenhum vestígio do “consentimento

esclarecido”. Em sua opinião, aqueles imigrantes recém-chegados do velho

continente, em sua maioria muito pobres, não tinham noção do perigo que

corriam ao se deixarem picar por mosquitos infectados e, mesmo que esti-

vessem conscientes dele, aceitaram-no por razões financeiras. Reed paga-

ra generosamente seus homens de experiência (até cem dólares ouro per

capita). Marchoux e Simond teriam feito o mesmo. Um dos cadernos de

experiências deste faz menção a “indivíduos a pagar” na página onde consta

uma lista com 24 nomes.144

Partira de Roux, em 1902, a sugestão de que procedessem a ensaios de

soroterapia com soro de convalescentes.
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Vocês deveriam também experimentar o sangue de convalescente de febre
amarela grave em doentes. Se o soro se mostrar ativo, não hesitem em
injetar grandes quantidades de sangue virulento num cavalo para depois
testar seu soro.

Se conseguissem alguma coisa nessa direção, isso deporia em favor de uma
bactéria. Em minha opinião, repito-o mais uma vez, a sólida imunidade
conferida por um ataque da doença me parece bastante favorável à idéia de
uma bactéria ... Que pena que não podem fazer experiências com h. [homens]
de boa vontade, como em Cuba. (apud Tran, 1998, p.58)

As experiências com homens tiveram início por volta de março de 1903.

Ainda transcorriam aquelas encenadas por Ribas e Lutz em São Paulo. As

de Simond e Marchoux foram re-

alizadas com o aval de Oswaldo

Cruz e Carlos Seidl, em Petrópolis,

região isenta de febre amarela

como a capital paulista, ficando as

cobaias humanas ao abrigo de

qualquer contágio acidental que

falseasse os resultados.

Os três primeiros casos servi-

ram apenas para verificar as

conclusões da comissão norte-

americana, e as que Lutz co-

municara a Simond: “Les

expériences de San Paulo ...

prouvent ce que vous avez

probablement observé vous même

que l’infection s’obtient facile-

ment si les conditions nécessaires

son observées. Je vous serai obligé

de vouloir expliquer cela à Mrs.

Metchnikoff et Roux” – escreve-

ra o diretor do Instituto Bacteriológico, em janeiro de 1903.145

Simond e Marchoux logo se voltaram para as experiências concernentes

à infecção e imunização (Salimbeni acabara de regressar à França).146  Em

23 de março de 1903, Daniel Silva recebeu uma injeção de sangue conta-

minado e desfibrinado, colhido 14 dias antes; cinco dias depois aplicaram-

lhe nova dose; em seguida uma injeção de soro virulento desencadeou a

Retrato de Oswaldo Gonçalves Cruz com
dedicatória de seu próprio punho, em abril de 1905
(Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31322).



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

doença. Os dois médicos concluíram que a inoculação de sangue velho não

conferia imunidade (Tran, 1998, p.61). Em 29 de março, J. Ralf e M. Hofer

receberam, cada um, três injeções de soro de doentes aquecido a 55ºC; dias

depois, soro virulento. Ralf desenvolveu uma febre amarela benigna, Hofer

permaneceu incólume. A experiência não permitia saber se o soro virulento

aquecido possuía propriedades preventivas, ou se Hofer adquirira a imu-

nidade à doença anteriormente.

Em abril, maio e junho, Marchoux e Simond testaram diferentes pre-

parações em cerca de 25 voluntários com idades variando entre 16 e 38

anos, em sua maioria imigrantes alemães, portugueses e italianos chega-

dos ao Brasil menos de seis meses antes, com forte probabilidade, portanto,

de não serem imunes à febre amarela. Além de soro virulento aquecido ou

envelhecido, e de soro virulento filtrado em vários aparelhos, experimen-

taram soro de convalescentes. Este, quando aplicado em pacientes nos pri-

meiros dias da doença, pareceu melhorar seu estado. Simond contabilizou

sete sucessos e quatro insucessos (ibidem, p.61-2).

Os resultados das tentativas de vacinação preventiva foram mais con-

traditórios, segundo Tran (1998). Ora os pacientes permaneciam saudá-

veis, ora desenvolviam a febre amarela. A maior parte dos experimentos

acarretava episódios febris simples, difíceis de diagnosticar inequivoca-

mente. E sendo tênues os sintomas, deviam concluir que fracassara a va-

cinação ou que houvera imunidade relativa? (p.62). A interpretação dos

resultados tornava-se ainda mais incerta pela falta de grupos de controle.

Simond e Marchox alegavam que não podiam se dar a esse luxo com

homens em experiência.

Na manhã do dia 18 de junho de 1903, Raymondo Geronimo, um italia-

no de 38 anos, descia de Petrópolis para o Rio de Janeiro pelo trem de 7h30.

Sentia-se muito indisposto e, ao chegar à Raiz da Serra, desceu do vagão

com sua mala e começou a caminhar pelos trilhos na direção contrária, como

se quisesse regressar à cidade serrana. Caminhou algumas centenas de

metros, deteve-se e tombou desfalecido. Os empregados da estação o carre-

garam até a gare, onde faleceu ao cabo de algumas horas (ibidem, p.63).

Geronimo era uma das ‘cobaias’ de Simond e Marchoux. Seis dias antes

recebera uma injeção de soro virulento, aquecido 15 minutos a 48ºC. No

dia 18, às 6 horas da manhã, faleceu também S. Bordach, jovem

hamburguês de 23 anos chegado ao Brasil um mês antes. Em 10 de junho,

fora picado por dois Stegomyia infectados e caíra gravemente enfermo
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quatro dias depois. A terceira vítima fatal foi Heinrich Falk, jovem bávaro

de 23 anos chegado ao Rio em 1º de junho. No dia 10, em Petrópolis, re-

cebera 1 cc. de soro virulento passado em filtro de Chamberland, sem

diluição. Caiu doente seis dias depois e morreu em 20 ou 21 do mesmo

mês. Parece ter havido uma quarta vítima, na mesma data: Lippe, um

homem de 34 anos vindo de Westfália: seu nome aparece ao lado dos ou-

tros três num caderno de notas de Simond (ibidem, p.62).

Nem ele nem Marchoux fizeram qualquer alusão aos acidentes nos re-

latórios oficiais da missão publicados nos Annales de l’Institut Pasteur. As

experiências não foram completamente desativadas porque em 1905, como

vimos, ainda utilizariam um voluntário humano para comprovar a trans-

missão hereditária do vírus amarílico entre mosquitos.

A cumplicidade das autoridades sanitárias brasileiras é demonstrada

inequivocamente pela carta que Oswaldo Cruz enviou a Emílio Ribas em

20 de julho de 1903. Em meio ao balanço dos resultados alcançados pelos

franceses, comentou:

Quanto à experimentação no homem verificaram:

Que o Stegomyia transmitia a moléstia típica. Tendo havido infelizmente 3
casos de morte por febre amarela experimental clássica, com anuria, vômito
preto, icterícia, albuminúria etc. sendo os casos verificados pela autópsia,
tendo sido encontradas todas as lesões características ... Um dos doentes
que sucumbiu à febre amarela foi picado por dois únicos mosquitos dos
quais um quase não sugou. Peço-lhe a mais absoluta reserva sobre esses
casos terminados pela morte e que foram feitos sob minha exclusiva
responsabilidade.

Compreende meu caro amigo como a imprensa nossa adversária exploraria
o fato se dele tivesse conhecimento. Essas experiências foram categóricas,
assim como as outras em que o cortejo sintomático foi o mais categórico
possível.147

No mar revolto das práticas sanitárias

Nuno de Andrade, antecessor de Oswaldo Cruz na Diretoria Geral de

Saúde Pública, externara muitas dúvidas a esse respeito no Jornal do

Commercio (24.8.1902) e na Revista Medica de S. Paulo (1902). A desco-

berta dos norte-americanos acrescentava um elemento novo à profilaxia

da febre amarela, mas não reunia ainda elementos de convicção suficientes

para desalojar as práticas de desinfecção e saneamento do meio. A doutrina

havanesa estava calcada na do impaludismo. Nenhuma aceitava o micró-
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bio livre no meio exterior, e ambas restringiam ao homem e ao mosquito

todos os fios do problema. “Confesso que a hipótese da inexistência do ger-

me da febre amarela no meio externo me perturba seriamente”, declarou

Andrade, “porque os documentos científicos e a nossa própria observação

têm amontoado um mundo de fatos que serão totalmente inexplicáveis se

as deduções da profilaxia americana forem aceitas na íntegra”.

Andrade apontava experiências decisivas que não tinham sido feitas

para excluir percursos alternativos do germe. Os americanos tinham de-

monstrado que os objetos contaminados não transmitiam a doença direta-

mente; mas não provaram que não transportavam o germe. Nenhuma

experiência anulara a possibilidade de que mosquitos sãos se infectassem

nos objetos conspurcados para, em seguida, inocular a doença no homem.

Ninguém investigara as possíveis propriedades infectantes dos dejetos do

Stegomyia. Na ausência dessas provas, a fórmula profilática continuava a

reclamar “o objeto contaminante” como termo das equações.

A indeterminação do micróbio deixava a teoria da transmissão exposta

a outros questionamentos perturbadores. “O que mais impressiona nessa

etiologia escura da febre amarela é que o sangue injetado pela seringa

transmite a moléstia imediatamente ... mas sugado pelo mosquito só se

mostra infectante ao cabo de uns 12 dias!” A explicação fornecida pelos

norte-americanos apoiava-se em uma analogia, não em provas experimen-

tais. Supunham que o micróbio desconhecido sofria no organismo do

Stegomyia transformações semelhantes às ocorridas com o plasmódio da

malária no Anopheles. O paralelismo parecia arbitrário. A circunstância

de serem os mosquitos hospedeiros de ambos os germes não implicava a

identidade de seus ciclos vitais. A invisibilidade do micróbio, aliada ao des-

conhecimento do que se passava naquele intervalo entre a contaminação

do mosquito e o aparecimento de sua capacidade infectante, enchia a dou-

trina havanesa de sombras, não no tocante à transmissão pelo Stegomyia

– isso Nuno de Andrade considerava fato provado –, mas quanto às de-

duções profiláticas que se podiam extrair deste fato.

Tampouco encarava a guerra ao mosquito em Cuba como evidência do

modo exclusivo de propagação postulado pelos americanos. Constituiria

“obra de remate” dos melhoramentos materiais que as autoridades milita-

res tinham executado antes. Com disciplina, severidade e implacável rigor

contra os sonegadores de doentes, retificaram o litoral de Havana, desse-

caram pântanos, construíram esgotos, distribuíram água potável em pro-
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fusão, implantaram a iluminação elétrica, sanearam prisões, construíram

hospitais, intervieram nas habitações, limparam os mercados e calçaram

todas as ruas da cidade. Não era descabido supor que aquelas interven-

ções tivessem contribuído, em larga medida, para o êxito atribuído apenas

à guerra aos mosquitos.

A doutrina havanesa, pois, na parte que exclui o germe amarílico do meio
exterior é um postulado ou uma interrogação; não autoriza a profilaxia
exclusiva que os americanos recomendam nem tem a força para impor o
desprezo, por enquanto, dos atuais processos da higiene defensiva ... a fórmula
profilática deve ser complexa, isto é, abranger todos os processos da profilaxia
em uso e mais os que derivam da transmissibilidade da febre amarela pelo
Stegomyia. Adição e não substituição.

Em São Paulo, também, aquela teoria encontrava ferrenhos adversários.

Arthur Vieira de Mendonça continuou a defender o bacilo icteróide, e seus

argumentos calavam fundo na opinião pública por ser justamente um

bacteriologista que até pouco antes gozara da confiança de Adolpho Lutz.

Trabalhara no Instituto Bacteriológico desde sua fundação, tendo sido

subdiretor depois que Lutz assumiu a direção deixada por Le Dantec. Além

disso, Mendonça era um dos fundadores da Revista Medica de S. Paulo,

juntamente com Victor Godinho, e presidiu a Sociedade de Medicina e

Cirurgia de São Paulo no momento mais crítico daquela controvérsia (1903-

1904).148  Outro assistente de Lutz, Ivo Bandi, atuaria em favor do bacilo

de Sanarelli.149  Em 1903, quando eram divulgados os resultados das expe-

riências realizadas no Hospital de Isolamento, Mendonça publicou em livro

(1903) as cartas, artigos e relatórios escritos por ele e por outros adversários

da teoria da transmissão da febre amarela pelo mosquito.

Somando os casos de Finlay, da comissão norte-americana e de São Paulo,
temos um grande número de doentes em que a moléstia não se define, os
sintomas sempre apagados, sem expressão e no entanto querem que a classe
médica aceite o diagnóstico de febre amarela ... Nunca o Rio de Janeiro
esteve em condições tão favoráveis, como agora, para se libertar da febre
amarela. A presença do Engenheiro Passos na Prefeitura dá garantia certa
do melhoramento dos domicílios e dos melhoramentos gerais da cidade, e se
isso fosse acompanhado do isolamento hospitalar sistemático e das
desinfecções, em pouco tempo a febre amarela estaria eliminada, como foi
em Santos e Campinas.

No entanto, foi dada preferência à guerra ao mosquito, que não foi eficaz
em uma pequena cidade como S. Simão, o que se há de esperar dela em
uma grande cidade como o Rio de Janeiro! (Mendonça, 1903, p.136, apud
Almeida, 2003, p.252-3)
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As controvérsias sobre a teoria havanesa condensaram-se no V Con-

gresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no Rio de Janeiro de

16 de junho a 2 de julho de 1903, justamente quando Oswaldo Cruz

abafava as mortes decorrentes das experiências da missão francesa. Os

partidários da teoria de Finlay tudo fizeram para transformar aquele

Congresso num tribunal que a sacramentasse.

Na realidade, ninguém se levantou para afirmar que o mosquito não

transmitia a febre amarela. Os adversários definiam-se como “não con-

vencidos” ou “não unitaristas”. Eram intransigentes na defesa das desin-

fecções e do saneamento do solo, que os exclusivistas queriam anular.

No primeiro grupo sobressaíram, além de Ivo Bandi, Jorge Pinto, chefe

dos serviços sanitários do estado do Rio de Janeiro, e Pacífico Pereira, figu-

ra de proa da Escola Tropicalista Baiana, que não compareceu, mas cuja

memória foi lida no Congresso.150  Os mais destacados “exclusivistas orto-

doxos” ou “unitaristas” foram Felicio dos Santos, “velho e experiente” clínico

baiano, dono da Casa de Saúde São Sebastião, no Rio, e os drs. Plácido

Barbosa e Carneiro de Mendonça, da Saúde Pública carioca.

Os médicos de São Paulo tiveram participação decisiva. Carlos Meyer e

Arthur Palmeira Ripper leram no Congresso o relato das experiências re-

alizadas no hospital de isolamento daquele estado e uma comunicação do

diretor de seu Serviço Sanitário, e suas conclusões balizaram as delibera-

ções votadas no final.151  Na sessão de encerramento, deliberou-se que o VI

Congresso teria lugar em São Paulo, sob a presidência de Emílio Ribas, e

uma delegação do V Congresso acompanhou os paulistas até a estação

ferroviária, para aclamá-los na hora da partida.

O resultado daquela negociação de natureza política em torno da ques-

tão de natureza científica – a verdade e o erro sobre a transmissão e

profilaxia da febre amarela – converteu a estratégia de Oswaldo Cruz em

diretriz endossada oficialmente pela corporação médica. É claro que o ve-

redicto ficou aquém do que desejava o comando da campanha anticuli-

cidiana, a qual precisou ser negociada em muitos outros fóruns, dentro e

fora do país: o Congresso, a imprensa, associações de classe, instituições

vinculadas à ciência internacional, instâncias diversas, conflitantes, do

aparelho de Estado e o próprio povo da cidade, a quem foram dirigidos

sucessivos “conselhos” elaborados com o intuito de difundir as novas crenças

e produzir novo senso comum a respeito de questões capitais da saúde

coletiva e individual. O Congresso de Medicina e Cirurgia foi, assim, apenas
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uma engrenagem da maquinaria política subjacente à campanha contra

a febre amarela, que já estava nas ruas. As ações decorrentes da teoria

havanesa iam sendo implementadas concomitantemente às negociações

envolvendo a obtenção de instrumentos legais, rearranjos institucionais,

dinheiros, consentimentos e avalizações simbólicas. Tais negociações, que

consumiram todo o ano de 1903 e parte do de 1904, eram feitas a reboque

de acontecimentos que tinham abrangência muito maior do que a febre

amarela, ainda que fosse ela a condição sine qua non do saneamento da

capital da República. Pode-se dizer que todas as zonas e camadas, todos os

seres, todos os elementos móveis e imutáveis, recentes ou seculares da ci-

dade foram atropelados pelas iniciativas do diretor-geral de Saúde Públi-

ca, Oswaldo Cruz, do prefeito Francisco Pereira Passos e de outros agentes

do saneamento e remodelação urbana da capital brasileira, durante o go-

verno do presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902-1906). As

fricções, as injustiças, as demolições, a prepotente ingerência dos poderes

públicos na vida privada dos habitantes do Rio de Janeiro elevaram a

temperatura social a níveis que nunca alcançara, até a eclosão da Revolta

da Vacina, em novembro de 1904.

Bonde virado na praça da República, Rio de Janeiro, durante a Revolta da Vacina. A Revista da Semana,
27.11.1904 (Carvalho, 1987).
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Foge a nosso objetivo narrar os conflitos que marcaram aqueles anos (a

esse respeito ver Benchimol 1992, 2003; Chalhoub, 1996; Carvalho, 1987).

Contentamo-nos com sublinhar algumas mudanças no padrão de repetição

dos acontecimentos.

Ao defender a inclusão do combate ao mosquito à fórmula profilática já

conhecida da febre amarela, em 1902, Nuno de Andrade definiu seu enca-

minhamento como “um mundo de trabalhos e mil mundos de lutas!” (Re-

vista Medica de S. Paulo, p.325). A redução da fórmula às equações neces-

sárias para romper só alguns elos da cadeia infecciosa pressupunha ma-

neira de pensar diferente. A palavra ‘vetor’, muito usada naquele contexto

pelo grupo de Oswaldo Cruz, continha e veiculava a noção geométrica que

logo nos vem à mente, de um segmento de reta orientado para alvos bem

precisos.

Rio de Janeiro na década de 1910. A Avenida Central, atual Rio Branco, foi construída no governo de
Rodrigues Alves por uma comissão chefiada por Paulo de Frontin, ao mesmo tempo em que o prefeito Pereira
Passos cuidava de outras frentes do ‘embelezamento’ urbano, e Oswaldo Cruz, do saneamento da cidade.
O eixo desse monumento da Belle Époque, projetado segundo o modelo haussmanniano, foi inaugurado em
1904, ligando o novo cais do porto à Avenida Beira Mar, por sobre os escombros da velha cidade colonial.
Coleção Gilberto Ferrez. Foto: Marc Ferrez (Parente & Monte-Mór, 1994, p.59).
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Em perspicaz análise da revolução pasteuriana, Bruno Latour (1984,

1987) substituiu o suposto antagonismo entre a velha higiene dos miasmas

e a nova ciência dos micróbios pela imagem da retificação do curso de ação

dos velhos atores à luz da estratégia proposta pelos novos, realizando-se

uma ‘tradução’ recíproca de interesses vantajosa para as metas que uns e

outros perseguiam. A velha higiene tinha como característica a desmedida

ambição: cada doença que se propunha a vencer requeria batalhas num

leque amplíssimo de frentes, contra as forças da natureza, contra a topo-

grafia das cidades, contra os mais variados componentes da vida urbana.

De posse dos micróbios específicos a cada doença, os pasteurianos teriam

assinalado as batalhas prioritárias, “os pontos de passagem obrigatórios”,

capazes de conduzir as hostes da higiene às vitórias que tanto almejavam.

Essa imagem, muito sedutora, ajuda a pensar, ainda que seja fruto de

uma depuração de acidentes, erros e contradições que tornam as batalhas

realmente travadas muito mais confusas, ingovernáveis, com desfechos

nem sempre favoráveis.

Os esforços que fizeram os crentes de Pasteur no Brasil para equacionar

a febre amarela à luz de micróbios específicos não eliminaram o caráter

plural da estratégia de luta contra a doença, mesmo no caso de Domingos

Freire, que apontou para ela a seringa armada de seu profilático. Pode-se

argumentar que estavam errados, mas isso só invalida os pontos de passa-

gem que demarcaram. A lógica da construção e validação das teorias

microbianas redundava na convalidação, na reiteração da maioria das

certezas produzidas por clínicos e higienistas. A retificação de curso e men-

talidade só apareceu sob a forma descrita por Latour quando Oswaldo

Cruz assumiu a direção da Saúde Pública. As diferenças são visíveis na

definição de um número limitado de doenças a atacar, na focalização dos

vetores da febre amarela e peste bubônica e na ênfase à vacina, que não

foge à imagem de um ponteiro direcionado para flanco específico da varíola.

Essas setas orientaram a ação das brigadas sanitárias de Oswaldo Cruz,

conferiram nitidez a sua ação no contexto caótico, tumultuário, do

embelezamento e saneamento do Rio de Janeiro. Conseguimos discernir

suas trajetórias singulares por sobre ou em meio à ofensiva comandada

paralelamente pelos engenheiros contra muitos dos alvos que a higiene

viera sinalizando no século anterior (e que os sanitaristas agora julgavam

irrelevantes). As ligações que foram desfazendo ou costurando as campa-

nhas sanitárias de Oswaldo Cruz no tecido social e urbano que se esgarçava
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puseram em relação, movimento ou conflito uma multidão de atores que

não estavam previstos no momento em que a nova estratégia era apresen-

tada, na simplicidade de suas correlações experimentais, no V Congresso

Brasileiro e Medicina e Cirurgia. O tumulto tragou a vacina, a peste foi

subjugada, a febre amarela desapareceu só momentaneamente do Rio de

Janeiro.

Adolpho Lutz e os microsporídeos

Tendo, desde o início, a intenção de estudar hematozoários de animais,

Paul-Louis Simond fizera a Oswaldo Cruz “as mais merecidas referências”

ao último trabalho de Adolpho Lutz sobre hematozoários de ofídios. Ele e

Marchoux teriam dito que fatalmente iriam a São Paulo e, com “o máximo

prazer”, encontrariam “o amigo que já conhecem muito pelos trabalhos

publicados”. Essas informações foram transmitidas a Lutz em 20 de no-

vembro de 1901, cerca de duas semanas após o desembarque no Rio da

missão do Instituto Pasteur. Oswaldo Cruz ainda era um simples técnico

do Laboratório Soroterápico de Manguinhos, onde cuidava da preparação

do soro e da vacina contra a peste bubônica. Somente em dezembro de

1902 substituiria Pedro Affonso na direção daquele estabelecimento. A

viagem dos franceses a São Paulo não aconteceu, e apenas em novembro

de 1902 Lutz teria a oportunidade de encontrar pessoalmente Simond,

quando veio pela segunda vez ao Rio buscar estegomias infectadas. Em

carta escrita em 9 de março de 1903 – duas semanas antes de Cruz se

tornar diretor-geral de Saúde Pública – Simond declarou:

Li com o mais vivo interesse o relato das experiências que o senhor realizou
com a ajuda de alguns médicos de São Paulo. São da maior importância já
que é a primeira vez que se confirma, fora de Havana, o papel do mosquito
na febre amarela ... Não foi menor o meu interesse por seus outros trabalhos
sobre as pebrinas e sobre as plantas silvestres que hospedam as larvas de
mosquitos. O senhor Foeterlé me entregou um exemplar dessa última
publicação pela qual lhe agradeço vivamente. Se me decidir a fazer uma
viagem a São Paulo, terei o cuidado de preveni-lo para estar seguro de
encontrá-lo em seu laboratório. Inútil vos dizer que gostaria de ir
rigorosamente incógnito e para visitar somente o senhor. (BR. MN. Fundo
Adolpho Lutz, pasta 174, maço 1)

Essa carta não acrescenta muito mais ao que já sabemos sobre as in-

vestigações que o remetente fazia a respeito do papel que um microsporídio

poderia ter na etiologia da febre amarela. Ela é particularmente escla-
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recedora no tocante aos rumos que tomava o destinatário. Lutz acabou de

escrever “Waldmosquitos und Waldmalaria” em 16 de setembro de 1902.

Em junho encontrava-se no Rio de Janeiro a coletar estegomias para as

experiências que iam começar em dezembro. Naquele mesmo ano, em par-

ceria com Alfonso Splendore, Lutz publicou o primeiro trabalho de uma

série de três sobre pebrina e microsporídios. Fê-lo num periódico alemão –

CentralBlatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten

– elegendo, portanto, uma rede de interlocutores que ainda guardava con-

siderável distância daquela de que participavam os investigadores do Ins-

tituto Pasteur e a maioria francófona dos médicos brasileiros.

Pebrina era o nome dado à doença infecciosa do bicho-da-seda causada

pelo microsporídio Nosema bombycis Nägeli. Já havia chamado a atenção

de Lutz por ocasião de seu primeiro estudo sobre os Sporozoa, que resulta-

ra na publicação, em 1889, de artigo anteriormente mencionado em que

lidava com outra ordem de protozoários – os Myxosporidia –, descrevendo

um mixosporídio que encontrara na vesícula biliar de batráquios. Pioneiro

nesses estudos no Brasil, Lutz, no trabalho que fez com Splendore (1902),

ressaltava a crescente atenção que vinha sendo dada ao microsporídio da

pebrina, não somente pelo lado prático da sericultura, recém-introduzida

em São Paulo, como por razões biomédicas: discutia-se cada vez mais a

ação desse grupo de protozoários como parasitas celulares, principalmente

nos tumores malignos, e, como acabamos de ver, estavam na ordem do dia

as suposições sobre seu papel como agente da febre amarela.

A primeira espécie de microsporídio – Nosema bombycis – foi descrita

em 1857 pelo botânico suíço Karl Wilhelm von Nägeli (1817-1891).152  À

época, considerou que os pequenos pontos pretos encontrados na maripo-

sa Bombyx mori eram uma levedura pertencente ao reino dos Fungi. Atri-

bui-se a Louis Pasteur o conhecimento mais pormenorizado desse microrga-

nismo. Em 1865, o governo francês incumbiu-o de investigar uma doença

que vinha devastando a criação do bicho-da-seda. Em 1867, após várias

interpretações errôneas,153  Pasteur identificou determinados “corpúsculos”

(esporos de Nosema bombycis) como a causa da doença pebrina, apesar de

nunca haver entendido a verdadeira natureza do parasita (Hyman, 1940,

p.162). Somente em 1882, seria incluído entre os protozoários. Após uma

série de estudos, o embriologista francês Édouard-Gérard Balbiani (1823-

1899) concluiu que o Nosema descrito por Nägeli tinha mais afinidade com

esporozoários do que com fungos; transferiu-o, então, para a classe Sporozoa,
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criada por Rudolf Leuckart em 1879, e es-

tabeleceu o táxon Microsporidio para abri-

gar a  Nosema bombycis e as outras espé-

cies do grupo.154

Até alguns anos antes, os microsporídios

estavam classificados no filo Protozoa como

ordem dentro da subclasse Cnidosporidia e

da classe Sporozoa, junto dos mixosporidia

(Hyman, 1940, p.47; Store & Usinger, 1979,

p.311):

Filo Protozoa
Classe Sporozoa

Subclasse Cnidosporidia
Ordem Myxosporidia
Ordem Microsporidia

A mariposa Bombyx mori e o seu casulo
formado pelos fios de seda que segrega,
com os quais são tecidos os panos que
estão na origem das relações comerciais
entre China e Ocidente.
Fonte: www.tuttocina.it/Cina-tour/VdS/
Bmx_mori.htm, acesso em 27.6.2005.

Esses microrganismos despertaram grande curiosidade a partir de 1988,

quando foram descobertos em pacientes com aids. Após vários estudos so-

bre sua posição taxonômica, ficou estabelecido que os mixosporídios têm

relação mais próxima com os Metazoa do que com os Protozoa, e que os

microsporídeos guardam relação mais íntima com os Fungi (Cox, 2002,

p.595-612).

À época em que Lutz e Splendore publicaram seu trabalho, poucas es-

pécies tinham sido descritas, e muito pouco se sabia sobre aqueles

esporozoários. Já havia consenso quanto ao fato de que eram parasitas

intracelulares de alguns vertebrados (peixes) e, principalmente, de

invertebrados. Sabia-se também que participavam de uma forma de trans-

missão hereditária, na qual a fêmea do hospedeiro passava o agente in-

feccioso, através dos ovos, para a próxima geração. Em Splendore, Lutz

encontrou o parceiro ideal para investigar esses parasitas, que, por seu

tamanho diminuto, requeriam extrema paciência e grande domínio da

microscopia e das técnicas de fixação e coloração, conhecimentos esses que

Splendore havia adquirido durante seus primeiros anos de profissão na

Itália. Por várias vezes Lutz chama atenção para o paciente trabalho de

seu co-autor: “Como só existiam poucas especificações em relação à técnica

de fixação e coloração, bem como sobre a utilização de reagentes, dedicamo-

nos minuciosamente a essas questões, o Dr. Splendore ocupando-se de
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muitas experiências demoradas”. Em outras passagem, concernente à re-

produção do bicho-da-seda, elogiava a habilidade com que conseguira ob-

ter “bom número de ovos saudáveis da Bombyx mori” (Lutz & Splendore,

1902, p.151).

Alfonso Splendore (1871-1953) associou-se ao diretor do Instituto Bac-

teriológico de São Paulo assim que chegou da Itália, em 1899. Formado

em medicina e cirurgia pela Faculdade de Roma, dois anos antes, traba-

lhara como assistente no Instituto de Higiene daquela capital, e lá convi-

vera com mestres do porte de Angelo Celli (1857-1914), Claudio Fermi

(1862-?) e Giovanni Battista Grassi (1854-1925). Transferiu-se para o Brasil

provavelmente já com alguma recomendação para Lutz, que mantinha

estreito contato com os italianos envolvidos no estudo da malária. Além de

trabalhar com ele no instituto paulista, Splendore foi responsável pela

fundação do laboratório do Hospital Italiano Umberto Primo, tendo tam-

bém dirigido o do hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo.155

Com Lutz, desenvolveria vários outros trabalhos, além dos três sobre

microsporídios.156

No primeiro, estabeleceram novas espécies que parasitavam outro gru-

po de insetos, além das mariposas, e uma espécie de peixe. Até aquela

época, não se sabia se as mariposas eram infectadas por outras espécies de

Nosema além da já conhecida, a bombycis, que Lutz e Splendore também

chamavam de ‘pebrina’. Verificaram que isso acontecia com uma borbole-

ta muito comum na região paulista (Brassolis astyra Godt), já examinada

por Lutz quando começara os estudos sobre esporozoários na década de

1890. Com Splendore, agora, demonstrou o processo infeccioso espontâ-

neo e a transmissão artificial em laboratório de outras espécies de Nosema;

verificaram também a transmissão hereditária da infecção – questão, como

vimos, de grande interesse para Paul-Louis Simond.

Fizeram várias experiências utilizando ovos saudáveis de lagartas de

bichos-da-seda obtidos localmente. Com a ajuda do irmão de Alfonso, o dr.

Achille Splendore,157  conseguiram trazer da Itália animais infectados com

pebrina, o que possibilitou a comparação e as experiências de transmissão.

Enfrentaram muitas dificuldades, principalmente em relação à classifica-

ção das espécies de borboletas hospedeiras. Como não havia classificação

consistente das espécies brasileiras, Lutz e Splendore tiveram de se apoiar

no trabalho de Adolfo P. Mabilde sobre as borboletas do Rio Grande do

Sul, e no tratado geral que W. J. Holland publicara em 1898, The Butterfly
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Book. Para identificar as espécies de microsporídios, basearam-se somente

na forma dos esporos. Em seus estudos sobre mixosporídios, o cientista

belga P. Thélohan (1892, 1895) identificara nesse grupo de microrganis-

mos uma cápsula polar com filamento espiral, mas Lutz e Splendore não a

consideraram porque não conseguiram discernir aquela característica

morfológica de tamanho diminuto. Recorreram a outro critério para dis-

tinguir as espécies: sua associação com os hospedeiros. Não era aceitável

pelas regras de classificação vigentes, e os próprios autores reconhecem

isso: “parece ser impossível nomear as espécies apenas pelas característi-

cas dos esporos, que apresentam diferenças numéricas; por isso seguimos

um método, hoje em dia bastante desaprovado, de atribuir a denominação

da espécie ao nome do primeiro hospedeiro no qual foi descoberta” (Lutz &

Splendore, 1902, p 153).

Nesse artigo, identificaram nove espécies novas de Nosema, a maioria

parasita de lepidópteras. Verificaram que somente na pebrina do bicho da

seda a infecção natural tinha conseqüências fatais. Na Brassolis astyra, a

borboleta comum de São Paulo, uma atrofia incomum da lagarta indicava

a infecção muito intensa, mas em outras espécies não se observava ne-

nhum sintoma visível. Em outra borboleta, a Dione juno, observaram os

autores que a metamorfose transcorria normalmente, apesar da extensa

infecção. Ficou claro que uma longa permanência do hospedeiro no está-

gio larvar favorecia, por um lado, a rápida propagação da espécie corres-

pondente de microsporídios e, por outro, os efeitos prejudiciais desse pro-

cesso infeccioso geralmente benigno.

O trabalho dos dois cientistas do Instituto Bacteriológico de São Paulo

atraiu a atenção de outros pesquisadores interessados no grupo. F. Mesnil

resenhou-o no Bulletin de l’Institut Pasteur. (v.I, 1903, p.62). Naquele

mesmo ano, Paul-Louis Simond publicou no Comptes Rendus de la Société

de Biologie de Paris uma nota sobre o Myxococcidium stegomyia, o

microsporídio do gênero Nosema descoberto no Stegomyia Fasciata, inici-

almente em espécimes que tinham sugado sangue de um paciente com

febre amarela, supondo o bacteriologista francês que fosse o agente causal

da doença.158

Lutz e Splendore também se voltaram para os microsporídeos que

parasitavam dípteros hematófagos, e no trabalho publicado em 1904 refe-

riam-se a “algumas formas” recém-observadas, especialmente “parasitas

que foram encontrados por um de nós (Lutz) em larvas de Simulium”.
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Nelas encontraram espécies diferentes de Nosema, que descreveram, mas

sem concluir a que gênero pertenciam, por falta de literatura especializa-

da. Esse artigo foi publicado em CentralBlatt für Bakteriologie,

Parasitenkunde und Infektionskrankheiten como um complemento do

anterior: além de descrever novas espécies, adicionaram desenhos em ta-

manho natural dos diversos hospedeiros dos microsporídios. O artigo de

1904 se beneficiou de intensa troca de informações entre Adolpho Lutz e o

lepidoptero-logista austríaco Joseph Foetterle, que residia em Petrópolis,

na época reduto da colônia alemã e austríaca. Embora trabalhasse como

professor de violino no Colégio Sion, sua paixão era colecionar borboletas.

Conhecia muito bem insetos e mantinha estreita ligação com médicos que

investigavam transmissores de doenças, sobretudo os que residiam ou iam

regularmente veranear naquela apra-zível cidade serrana. No acervo de

Paul-Louis Simond, de que se tornou grande amigo, encontram-se fotos

batidas por este onde se vê Foetterle exibindo orgulhosamente painéis de

sua coleção. O professor austríaco também se correspondia com conterrâneos

e outros europeus, mediando a ligação com os ‘nativos’ dos que vinham ao

Brasil para fazer pesquisas. Nas cartas a Adolpho Lutz, com quem tinha

forte relação de amizade, sempre dava notícias dos membros da missão

francesa.

Foetterle também se envolveu na busca de novos microsporídios. Na

correspondência com Luz encontram-se muitas informações importantes

sobre pebrina, corantes e classificação de borboletas. O diretor do Instituto

Bacteriológico enviava a Foetterle material para classificar, e este lhe re-

metia insetos contaminados com pebrina. “Recebi seu amigável cartão no

sábado, e no domingo também a mariposa enviada, que pertence ao gêne-

ro Caeculia (Fam. Lasiocampidae)” – escrevia, por exemplo, o naturalista

austríaco em 1º de março de 1903:

Infelizmente não sei dizer de que espécie se trata. Ainda não criei a espécie
enviada, mas conheço as lagartas de espécies bem próximas ... Infelizmente
são poucos os exemplares duplicados que possuo desses velhacos, os quais, no
entanto posso ceder-lhe. Finalmente encontrei pebrina, outro dia, numa espécie
próxima da sua ... Demorei a encontrar esses sujeitos que tanto troçaram de
mim, e não foi pouco o trabalho e o tempo que despendi nisso. Não me sobra
mais tempo hoje para fazer ainda as preparações permanentes, mas amanhã
vou fazê-las com certeza e enviá-las ao senhor, além das mariposas. Como
corante experimentei também pioctanina, que deu resultados bem bons. O
senhor já usou também esse corante? 159
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Foetterle em trajes ‘coloniais’, em trabalho de coleta. Foto dedicada por ele próprio em 25.4.1905. Estado do
Rio de Janeiro (Acervo Musée de l’Institut Pasteur, MP31328-2.tif).
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Outra carta, de 19 de outubro, seguiu com mais material: “a espécie em

que encontrei pebrina está no cartucho ... e espero que desta vez o senhor

confirme meu achado e que descubra pebrina também nas três prepara-

ções que seguem junto. Se novamente não houver, então é melhor eu não

me meter mais nisso”.160

As contribuições de Foetterle foram incorporadas aos trabalhos de Lutz

e Splendore, que não deixaram de assinalar sua valiosa ajuda.

Decorreram quatro anos até o último trabalho da série sobre

microsporídios. Veio a lume em 1908, no mesmo periódico alemão que vei-

culara os outros dois.161  O grande mérito desse último é a identificação de

vermes e mesmo de outros protozoários que serviam de hospedeiros aos

microsporídios. Como os próprios autores assinalam, já se tinha conheci-

mento de que não parasitavam só artrópodes e peixes, mas as informações

eram escassas e incompletas (Lutz & Splendore, 1908). Lutz e Splendore

descreveram novas espécies e identificaram outras já descritas em insetos

hematófagos, como Nosema simulii em larvas de Simulium, Nosema

chironomi em larvas de Chironomidae, Nosema ephemerae no intestino de

larvas efemérides e Nosema stegomyia em imago da Stegomyia fasciata.

Encontraram o Nosema mystacis  em dois exemplares fêmeas de Ascaris

mystax retirados do intestino de um gato; e o Nosema distomi, num pequeno

dístomo que habitava o intestino do Bufo marinus. No balantídeo presente

Bufo marinus. Desenho em dois terços do
tamanho natural (Brehm, 1925, v.1, p.220).

no intestino terminal do Bufo marinus

localizaram outro microsporídio, o

Nosema balantidii. Lutz e Splendore

chegaram à conclusão de que aqueles

vermes e infusórios eram contamina-

dos por infecção direta, descartando a

hipótese da transmissão hereditária.

Continuaram a ter dificuldades

para encontrar o filamento polar, por

isso não o aceitaram como caráter vá-

lido para a identificação de espécies.

Tendo constatado aquela caracterís-

tica morfológica somente numa espé-

cie, puseram em dúvida sua ocorrência, concluindo que, no futuro, talvez

essa ausência fosse importante para a sistemática do grupo. Na verdade,

comprovou-se mais tarde que todos os esporos dos microsporídios possuem
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um longo filamento enrolado que representa a cápsula polar (Hyman,

1940, p.162).162

Aquele foi o último trabalho dos dois autores sobre protozoários, e tam-

bém a última publicação de Lutz como diretor do Instituto Bacteriológico

de São Paulo. De 1912 a 1920, Splendore iria lecionar bacteriologia nas

Universidades de Parma e Roma. Em 1908, a convite de Oswaldo Cruz,

Lutz transferiu-se para o instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro,

onde iria dedicar a maior parte de seu tempo a um segmento da zoologia

que conquistara seu cérebro e seu coração: a entomologia. Como ele gostava

de dizer, é “precisamente” esse o tema dos próximos dois livros do presente

volume da Obra Completa do cientista.
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Notas
1 Embora haja evidências da presença da febre amarela no Brasil desde 1694 (Ministério da Saúde, 1971), foi
somente a partir de meados do século XIX que se tornou a grande questão sanitária nacional.
2 Bertha Lutz, filha de Adolpho Lutz, registrou em fita magnética, que denominou Lutziana, fatos interessantes
sobre a história da família e sobre a vida do pai, enunciando, de viva voz, o roteiro de uma biografia que não
chegou a escrever (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
3 A esse respeito ver entrevista com José de Barros Ramalho Ortigão Junior publicada sob o título
“Recordações da infância: as primeiras letras com a família Lutz”, História, Ciências, Saúde – Manguinhos,
v.10, n.1, jan.-abr. 2003, p.420-4; também, na mesma edição desse periódico (p.13-83), de Benchimol,
“Adolpho Lutz: um estudo biográfico”. Ver ainda Sá & Benchimol, “Adolpho Lutz: formação e primeiros
trabalhos” / “Adolpho Lutz: Education and First Works”, em Benchimol & Sá (2004, p.118-84; 185-250).
4 Arquivo Nacional, Documentos referentes à Junta Comercial do Rio de Janeiro: 1872 – livro 648, Reg. 11424
G6, firma Lutz e Cia.
5 A bibliografia de Adolpho Lutz organizada por Herman Lent (Neiva, 1941) foi reimpressa, com correções e
acréscimos, em História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.10, n.1, p.362-409.
6 Deane (1955, p.77-80). Como mostra esse autor, defendeu a disseminação dos exames de fezes para
diagnóstico dessas helmintoses, observando que nem mesmo nas três universidades de língua alemã em que
estudara essa prática era valorizada. Os biógrafos de Lutz ressaltam seu pioneirismo nas pesquisas
veterinárias. O primeiro trabalho nessa área foi a descrição (1885) de uma espécie de Rhabdonema encontrada
no porco doméstico. Escreveu também sobre o papel das pulgas como hospedeiras do Dipylidium caninum;
sobre estefanurose, cisticercose e outras helmintíases comuns em animais, sobre a Fasciola hepatica e ainda
sobre hospedeiros silvestres para o Dioctophime renale, parasita dos rins de vários animais domésticos.
7 Ver também Councilman & Lafleur (1891, p.396) e www.whonamedit.com/doctor.cfm/2929.html (acesso em
13.4.2005).
8 “Lösch foi o primeiro autor a fazer uma descrição mais acurada das espécies de amebas encontradas nas
evacuações de um paciente com disenteria, juntamente com um cuidadoso histórico clínico e um relatório da
autópsia. Trata-se de um estudo realmente pioneiro, com excelentes observações e descrições do organismo
denominado Amœba coli, ao qual muito pouco se acrescentou depois” (Councilman & Lafleur, 1891, p.397).
9 “Todos os seus relatórios fazem menção apenas à existência desses microrganismos, sem lhes atribuir
grande importância” (Councilman & Lafleur, 1891, p.400).
10 Segundo Councilman & Lafleur (1891, p.400-1), depois de Lösch, a investigação mais importante é a que
deu origem à série de artigos publicados por Kartulis no Virchow’s Archiv.
11 “Seus resultados foram publicados em tcheco, idioma desconhecido pela maioria dos pesquisadores ... ‘O
uplavici’, que em tcheco significa ‘sobre a disenteria’, foi interpretado erroneamente como o nome do autor por
Kartulis ... Assim foi que o fantasmagórico professor ‘Uplavici, O.’ passou por várias bibliografias da
especialidade até que em 1938 Dobell desfez o enredo” (Martinez-Palomo, 1996).
12 Nascido no Canadá, começara sua prática clínica em Dundas, Ontario, mas logo foi nomeado lecturer,
depois professor de fisiologia, patologia e medicina na McGill University. Em 1884, assumiu a cátedra de
medicina clínica na Universidade da Pennsylvania, em Filadélfia. Lá se tornou um dos membros fundadores da
Association of American Physicians. Em 1888, Osler aceitou o convite para se tornar o primeiro professor de
medicina da Johns Hopkins University Medical School, em Baltimore. Juntamente com William Henry Welch
(1850-1934), chefe da patologia, Howard Atwood Kelly (1858-1943), chefe da ginecologia e obstetrícia, e
William Steward Halsted (1852-1922), responsável pela área cirúrgica, transformariam a Johns Hopkins numa
das mais renomadas escolas médicas do mundo (Risse, p.407; ver também www.whonamedit.com/
doctor.cfm/1627.html, acesso em 13.4.2005).
13 Formado na Universidade de Maryland, Councilman viajara em 1880 à Europa para especializar-se em
patologia. Esteve nas mesmas cidades que Lutz – Viena, Estrasburgo, Leipzig e Praga – e lá conviveu com
nomes que estão ligados, também, à formação do pesquisador brasileiro. Em Viena, fez treinamento com Karl
Freiherr von Rokitansky (1804-1878); trabalhou com Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833-1910) em
Estrasburgo; Julius Friedrich Cohnheim (1839-1884) e Carl Weigert (1845-1904) em Leipzig e, finalmente, Hans
Chiari (1851-1916) em Praga (ver www.whonamedit.com/doctor.cfm/2860.html). Em 1886 integrou-se como
associado à equipe de William Henry Welch (1850-1934) e ao grupo de pesquisadores do recém-inaugurado
laboratório de patologia do qual Osler também fazia parte.
14 Seu trabalho foi publicado no Bulletin of the Johns Hopkins Hospital em 1890. O artigo sobre a morte do
paciente, em 5.4.1890, saiu no mesmo periódico, no mês seguinte (Martinez-Palomo, 1996).
15 Citava, entre outros, Stengel (Medical News, 15.11.1890); Musser (University Medical Magazine, dez.
1890); Dock (Texas Medical Journal, abr. 1891).
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16 Cita Osler, Nasse, Harold, Stengel, Eichberg, Kowacz, Fenaglio, Boas, Vivaldi, Babès e Zigura, Sorgo,
Manner, Jürgens, Roemer, na América do Norte e do Sul, na Itália e na Alemanha, e em outros países.
17 Para esses autores, a diversidade de opiniões a respeito do papel daqueles protozoários se devia ao fato de
terem sido confundidas todas as amebas; somente a A. dysenteriae causava disenteria. Fizeram experiências
com gatos, e observaram que eles só eram infectados com amebas que tinham ingerido células vermelhas
(hemácias). As amebas que não o faziam não causavam a doença (Cox, F. E. G, 2002). Martinez-Palomo
(1996) chama atenção para a descoberta, por esses autores, da forma resistente da ameba, o cisto (sabe-se
hoje que a E. histolytica existe sob duas formas, trofozoíto e cisto).
18 Dopter (1909) refere-se ainda aos trabalhos de Gregorieff, que incriminou bacilo idêntico àquele descrito
anteriormente por Chantemesse e Widal. Ogata também atribui casos observados no Japão a um bacilo. Para
Zancarol, era um estreptococo que encontrara nas evacuações e nos abscessos do fígado. Casagrandi e
Barbagallo chegaram a afirmar que aqueles protozoários eram saprófitas úteis do intestino, pois contribuíam
para a destruição de bactérias virulentas. Schuberg (1895) ministrou purgante a diversos indivíduos sãos e
verificou que metade deles tinham amebas como hóspedes inofensivas do intestino.
19 Maciel, Discriminações raciais, p.57; e Lisboa, Almanaque de Campinas para 1871, ambos citados por
Santos Filho & Novaes (1996, p.35).
20 Francisco Rangel Pestana (1839-1903) e Américo Brasiliense de Almeida Melo (1833-1896). Na cidade
residiam duas lideranças republicanas: Manual Ferraz de Campos Sales (1841-1913) e Francisco Glicério de
Cerqueira Leite (1846-1916), além de Américo Brasílio de Campos (1838-1900) e Francisco Quirino dos Santos
(1841-1886). (Santos Filho & Novaes, 1996, p.14).
21 Em 1889, apresentaria outra memória – “A febre amarela em Campinas: duas palavras a respeito desta
epidemia lidas na Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro em sessão de 27 de abril de 1889” (Anais
da Acad. de Med. do Rio de Janeiro, 1889, p.331-49). Segundo Santos Filho & Novaes (1996, p.29), a febre
amarela não se transformara em epidemia, como em 1889, por não haver ainda na cidade seu transmissor, o
Aedes aegypti.
22 Santos Filho & Novaes (1996, p.175-6). Julgaram os médicos que a reativação da epidemia em maio se
deveu à infecção de habitantes que se haviam retirado e agora regressavam. Fizeram, então, apelos para que
os fugitivos aguardassem até que cessasse a crise.
23 A última Câmara do regime monárquico foi eleita para a legislatura de 1887-1890 e dissolvida por decreto
republicano em 21.1.1890. Foi presidida inicialmente pelo farmacêutico Otto Langgaard, que perdeu seus filhos
na epidemia. No auge da crise, os nove vereadores não se reuniram, mas em maio foi realizada sessão na
residência de um deles (Santos Filho & Novaes, 1996, p.47).
24 Lapa (1996, p.260-1) indica ainda a eliminação de ‘fossas negras’, o aterro de pântanos e a canalização de
córregos. Observa que as medidas adotadas para debelar os maus cheiros e miasmas “acabavam por ter
certo resultado, entretanto ignorado pelos médicos e autoridades, que era o de espantar o mosquito Aedes
aegypti”.
25 Seria substituído em 11 de abril pelo barão de Jaguara (1837-1895).
26 Segundo Ângelo Simões (1897, p.23-4), “dos 23 clínicos que éramos, só 3 ficaram em um trabalho insano”:
João Guilherme da Costa Aguiar (1856-1889), Germano Melcghert (1844-1921) e o próprio Simões, “tendo o
segundo adoecido e o primeiro pago com a vida o heroísmo que o manteve em luta com tão terrível inimigo”.
27 Diário de Campinas, 29.5.1889, apud Santos Filho & Novaes (1996, p.49).
28 Autor de Estudos sobre a febre amarela (1880), publicou ao regressar à Corte (1889) A epidemia de
Campinas em 1889.
29 Composto de sulfato de ferro (400 g), ácido férrico cristalizado (100 g) e água fervendo (2 litros).
30 Teria firmado 11 atestados em abril, 1 a 5 de maio (Santa Cruz), mais 3 (Conceição) em abril (Santos Filho &
Novaes, 1996, p.53).
31 Santos Filho & Novaes (1996, p.11). Os drs. Francisco Marques de Araújo Góis, Claro Marcondes Homem
de Melo e Bráulio Gomes foram agraciados com medalhas cunhadas pela Câmara. “Adolfo Lutz não foi
homenageado, o que não se compreende” – escrevem Santos Filho & Novaes (1996, p.53). Explicam esse
fato “pela circunstância de poderem (os três agraciados) se locomover com facilidade a São Paulo – o que
sempre fizeram – não dispensando assim uma assistência continuada e mais efetiva”. Não obstante a
performance de Lutz, aferida pelo número de atestados de óbitos que assinou, afirmam que ele, sendo “já um
sábio pesquisador, estava mais empenhado em observar a doença e seu contágio do que propriamente
medicar” (p.50, 53). É possível que Lutz tenha se retirado mais cedo em razão da viagem a Hamburgo e ao
Havaí, que faria em seguida. A esse respeito ver o vol. I, livro 1, desta sua Obra Completa (Benchimol & Sá,
2004).
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32 Segundo Freire (1890a), a mortalidade foi de 15 pessoas (3 estrangeiros) em Vassouras, 11 em Resende
(3 estrangeiros), 22 em Desengano (7 estrangeiros), 21 em Serraria e 20 em Cataguases, totalizando, junto com Rio
de Janeiro, Campinas e Santos, 4.137 óbitos (2.802 estrangeiros). Santos Filho & Novaes (p.38-9) chamam atenção
para o contraste entre a atenção dada a estas cidades e a Campinas em 1889. Os governos central, provincial e
municipal não mediram esforços para socorrer as vítimas da primeira. Em compensação, o governo imperial
destacou apenas um médico – Augusto Daniel de Araújo Lima – para cuidar dos enfermos indigentes em Cataguases;
três facultativos residentes na cidade dispuseram-se a atendê-los sem cobrar honorários. Os mencionados autores
atribuem o contraste ao fato de ser Campinas, então, “um centro sócio-econômico e político de enorme prestígio ...
uma das cidades mais florescentes, de mais sólida situação econômica e das mais adiantadas culturalmente, se não
de todo o país, pelo menos de toda a província de São Paulo e do Sul do Brasil”.
33 Sobre Freire e outros caçadores do micróbio da febre amarela ver Benchimol (1999).
34 Os comissários-vacinadores que atuavam nos municípios da Bahia foram demitidos pelo presidente daquela
província depois que o legislativo local suprimiu a respectiva verba, alegando que o serviço era da
competência do governo central. Os protestos da Junta Central de Higiene Pública não foram acatados pelo
ministro do Império, Francisco Antunes Maciel. Em 4.10.1883, os integrantes da Junta demitiram-se. Em 8 de
outubro, Domingos José Freire assumiu a presidência de uma nova Junta.
35 As cartas reproduzidas por Vallery-Radot (1930, p.397-411) e outras encontram-se no Museu Imperial, Setor
de Documentação e Referência, Arquivo da Casa Imperial (Petrópolis). Sobre a história da vacina anti-variólica
no Brasil, ver Fernandes (1999).
36 A comunicação lida em 7 de setembro intitulava-se “Vaccination avec la culture atténuée du microbe de la
fièvre jaune”. Foi resumida em Medical News (17.9.1887, v.51, p.330-4), no Jornal do Commercio, O Paiz e
Gazeta de Noticias  (22-23.8.1899) e Brazil-Medico (n.33, 1.9.1899, p.319). Freire escreveu mais de uma
centena de trabalhos sobre química, medicina e saúde pública, sob forma de relatórios, compêndios, livros,
monografias e comunicações.
37 Preponderam brasileiros entre os vacinados. Isso mostra que o prestígio granjeado por Freire teve mais
importância que a imigração estrangeira na difusão do imunizante. No Rio de Janeiro, seus dados eram
autenticados pelo conselheiro Caminhoá e por dois advogados, Julio Ottoni e Oliveira Coelho. Além do filho do
conselheiro – Joaquim Caminhoá – e de Virgílio Ottoni, preparadores do laboratório de química orgânica da
Faculdade de Medicina, participaram das vacinações os drs. Silva Santos, delegado de higiene, Guilherme
Affonso, Alfredo Barcellos e Campos da Paz. Em carta de 19.10.1889, o diretor do Hospital Marítimo de Santa
Izabel, em Jurujuba, dr. Pinto Netto, informou Freire de que uma comissão da Sociedade de Medicina e
Cirurgia investigava seu método preventivo. Muitas vacinações foram observadas por membros da comissão,
de que faziam parte dois ex-auxiliares de Freire, os drs. Chapot Prévost e Benicio de Abreu, professores,
agora, da Faculdade de Medicina. Num jornal lê-se, por exemplo: “o dr. Virgílio vacinará domingo das oito às
nove horas da manhã, em Botafogo, à rua Voluntários da Pátria no 66, com assistência do dr. Carlos Costa,
membro da comissão da Sociedade de Medicina e Cirurgia” (Gazeta de Noticias, 7.2.1889).
38 Morreram 15 não vacinados (três estrangeiros e 12 brasileiros, sendo três negros). O número de doentes foi
grande, especificando-se apenas que 115 eram negros. Os resultados publicados por Freire eram avalizados
pelo presidente (dr. Joaquim Francisco Moreira), pelo secretário da Câmara (Luis E. de Lemos), o bacharel
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda e o delegado de higiene, dr. Augusto de Paiva Magalhães Calvet
(Freire, op. cit., p.23, 25-6).
39 Nenhum vacinado morreu. Entre os sem vacina, a febre amarela colheu 650 vidas. Participaram os drs.
Julio Alves de Moraes, delegado de higiene; Joaquim da Motta Silva, médico municipal; Giovanni Eboli, do
Hospital da Misericórdia; e Carl Hertschel, clínico de cidade. Estavam presentes o promotor público, dr. João
Nepomuceno Freire, barão de São Domingos, que era juiz de direito, o presidente da Câmara, Julio Corrêa,
Alfred Esquivel, Lucas Fortunato e Americo Martins, entre outros.
40 Teria havido apenas três insucessos relatados, ou seja, 0,46% do total de vacinados. De acordo com seu
relatório, a mortalidade entre não vacinados era estimada em 810 habitantes, mas havia ainda trezentos
sepultados com certificado de “febre ictero-hemorrágica”, “febre reinante” e outros diagnósticos duvidosos.
Simões publicou no Correio de Campinas (10.6.1889) o balanço que enviou a Freire. Em 11.5.1889,
transcreveu relatório enviado ao presidente da província de São Paulo, barão de Jaguara: ia continuar
vacinando, sobretudo os que retornavam a Campinas, apesar das instruções veiculadas pelos jornais para que
aguardassem a completa desinfecção da cidade. Freire publicou esta carta na Gazeta de Notícias (12.5.1889).
Em Tratamento da febre amarella pela agua chlorada, publicado em 1897, Simões ainda escrevia: “Salvo
ulterior demonstração em contrário, a descoberta do micróbio da febre amarela cabe incontestavelmente a
Freire” (p.40 ss.).
41 Os representantes do jornal eram: em Araras, professor J. Voss; em Botucatu, professor Carlos Knüppel; em
Piracicaba, J. J. Huffenbaecher; em Pirassununga, Gustav Beck; em Ribeirão Preto, Carl C. Petersen; em Rio Claro,
Luiz F. Barthmann; em Santos, Paul Wilkens; em São Carlos do Pinhal, C. Priester, e em Sorocaba, Th. Kaysel,
fabricante de chapéus. No cabeçalho do tablóide constam ainda os nomes de Gottlieb Müller e S. Lauer, de Curitiba e
Joinville, respectivamente. O representante do jornal em Leipzig era a livraria de W. Diebener. Primeiro escrivão
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comunal de Joinville, Carlos Constantin Knüppel foi o fundador e redator do Beobachter am Mathiastrom, primeiro
jornal (ainda manuscrito) lançado naquela cidade. Mudou-se para São Paulo, onde foi professor de sua primeira
Escola Alemã. Depois se transferiu para Botucatu, onde foi professor também.
42 Freire conquistou o apoio das autoridades municipais do Rio e de outras cidades, de muitos médicos do litoral e do
interior, inclusive delegados da repartição central de higiene. Contou, também, com a adesão de várias instituições da
sociedade civil, mas as vacinações esbarravam na hostilidade do Ministério do Império, da cúpula da Inspetoria Geral
de Higiene Pública e da Academia Imperial de Medicina, onde, em tese, se encastelava a elite médica do país e se
imbricavam os interesses da profissão com os do Estado.
43 A esse respeito ver Benchimol, 1999.
44 A esse respeito ver Soriano (2002) e Benchimol (1999).
45 Finlay (1965, p.317-48). O médico cubano localizou o princípio mórbido da doença no trajeto da picada, nas
paredes internas dos vasos sanguíneos, supondo que o mosquito o inoculava nos tecidos correspondentes do
indivíduo são. Segundo Delaporte (1989, p.69, 73), essa teoria identificava a febre amarela à varíola: “Se fosse
preciso resumir a percepção de Finlay, dir-se-ia de bom grado que viu o mosquito com os olhos de Jenner”.
46 Lacerda relata parte de sua trajetória na instituição em Fastos do Museu Nacional (1905). A biobibliografia
publicada pelo Museu Nacional em 1951 omite completamente os trabalhos sobre febre amarela e bacteriologia,
que são analisados em Benchimol (1999).
47 Essa questão é analisada com mais detalhes em Benchimol (2004).
48 A febre amarela é causada por um arbovírus, do gênero Flavivirus (Veronesi, 1991, p.174-82). No homem,
apresenta várias manifestações clínicas: febre alta, cefaléia, dores musculares, todos os sinais, enfim, de um
quadro infeccioso agudo que logo compromete o aparelho digestivo. Após dois ou três dias, se a doença não
regrediu, os vômitos e dejeções tornam-se sanguinolentos, a icterícia acentua-se, a dor abdominal, também; as
hemorragias brotam das fossas nasais, das gengivas ou na pele. A diminuição da secreção urinária
desencadeia a fase toxêmica, que evolui até o coma e a morte. Esses sintomas são resultado da replicação do
vírus no organismo, após ser inoculado por  mosquito do gênero Aedes ou Haemagogus. A etiologia viral só foi
estabelecida em 1927; em março de 1937, a Rockefeller começou a fabricar no campus do Instituto Oswaldo
Cruz uma vacina feita com vírus cultivado em embrião de galinha, em uso até hoje (Benchimol, 2001).
49 A esse respeito ver também Stepan, 1976; Benchimol, 1990.
50 Relatório do Instituto Bacteriológico concernente ao ano de 1893. Trechos dos Relatórios do prof. Lutz
quando diretor do Instituto Bacteriológico sobre Febre Amarela (1893-1894. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz,
Pasta 212 f, maço 4).
51 Relatório do Instituto Bacteriológico, ano de 1894, 1º sem. – São Paulo (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
52 Relatório do Instituto Bacteriológico, ano de 1894, de jan./fev. 1895 – São Paulo (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
53 O trabalho de Havelburg, publicado nos Annales de L’IP (juin 1897), era versão condensada do que saiu no
Berliner Klinische Wochensschrift (1897). Saiu junto com a primeira comunicação de Sanarelli. Ambos
enviaram culturas de seus bacilos. As provas complementares de Sanarelli foram publicadas em setembro e
outubro. A conferência de Havelburg foi publicada por O Brazil-Medico e, em forma de livro, pelo Jornal do
Commercio. Ele acabara de ser nomeado chefe do laboratório anatomopatológico do hospital (O Brazil-Medico,
8.4.1897, p.119). Lutz comenta a carta selada de Sanarelli em O Brazil-Medico (15.12.1898, p.416-7).
54 Foi substituído por Vital Brazil Mineiro da Campanha, em julho de 1897 (caixa 25, pasta 16, maço 3:
“Auxiliares do dr. Lutz”).
55 Carta de Francisco Fajardo a Adolpho Lutz, em 18.3.97 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
56 “Resumo dos trabalhos do Instituto Bacteriológico de São Paulo, 1892-1908”, p.41 (BR. MN. Fundo Adolpho
Lutz).
57 Relatório do Instituto Bacteriológico, ano de 1894, de jan./fev. 1895 – São Paulo (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
58 Nascido em Capivari (SP) a 6.12.1871, doutorou-se pela Faculdade de Medicina de Bruxelas, em 1895,
ingressando no ano seguinte no Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo como “médico adjunto”. Entre
maio e novembro de 1901, viajou à Europa para estudar a cultura de fermentos vínicos pelo sistema Pasteur.
Em 1901, ocupou a cadeira de bacteriologia da Escola Livre de Farmácia de São Paulo, atual Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo. Faleceu a 24.4.1903, vítima de febre amarela.
59 Em ofício ao diretor-geral do Serviço Sanitário, dr. J. J. da Silva Pinto, em 25.3.1897, Lutz comunicava que havia
recebido informação segura de que Sanarelli pretendia fazer em maio uma conferência na qual exporia sua
descoberta; “chamo a vossa atenção sobre a conveniência de fazer representar o nosso Instituto nesta ocasião, a fim
de ficarmos habilitados o quanto antes a fazer um juízo sobre o valor da utilidade prática da referida descoberta”.
Segundo ofício da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, de 4.6.1897, de A. Dino Bueno a Silva Pinto, Lutz e
Mendonça tinham viajado a Montevidéu no dia anterior em comissão do governo do estado. Trechos dos Relatórios
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do prof. Lutz quando diretor do Instituto Bacteriológico sobre Febre Amarela (1893-1894. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz,
Pasta 212 f, maço 4).
60 Ver a esse respeito Benchimol (2004).
61 A conferência foi publicada em O Paiz (10.6.1897), e condensada em O Brazil-Medico (22.6.1897, p.209-20).
Na capital uruguaia, Lacerda foi nomeado, por telegrama, representante da Academia Nacional de Medicina (O
Brazil-Medico, 15.6.1897, p.199, 1.7.1897, p.227, 22.7.1897, ago. 1897, p.283-5, 22.12.1898, p.429-31).
62 Dizia Lutz que adiava a discussão da conferência até a publicação da memória de Sanarelli nos Annales de
l’Institut Pasteur (sairiam nos nº 6, 8 e 9, em jun., set. e out. de 1897). Lutz externava naquele primeiro
relatório uma opinião provisória a respeito de suas idéias, prometendo voltar ao assunto no próximo relatório do
Instituto Bacteriológico.
63 Em carta datada de 28 de julho, pedia a Lutz “cópia das notas que tomou a respeito daquelas experiências
sobre febre amarela, que o Sanarelli fez em nossa presença” (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, Pasta 212 f,
maço 4). O Laboratório Militar de Bacteriologia fora inaugurado em 2.7.1896, em uma casa particular na rua
Senador Furtado, 24-A. Em fins de 1897, trabalhavam nele o diretor, Ismael da Rocha, e os drs. Antonio
Ferreira do Amaral, Raymundo Firmino de Assis e Manuel Saraiva de Campos (O Brazil-Medico, 22.10.1897,
p.355). Depois foi transferido para um dos pavilhões do Hospital Central do Exército, à rua Duque de Saxe, 40
(O Brazil-Medico, 1.1.1899).
64 Divulgou os primeiros resultados nos anais da Universidade de Montevidéu, no Jornal do Commercio
(22.10.1897) e em O Brazil-Medico (nov. 1897, p.379-81). Sanarelli garantia que o soro não era perigoso.
Sugeria dose inicial de 20cc; não ocorrendo melhora, devia-se injetar uma segunda dose, depois uma terceira,
e assim por diante, levando-se em conta a resistência e o estado do paciente, o período da doença etc. As
injeções deviam ser feitas sob a pele dos flancos ou glúteos e, em casos urgentes, diretamente nas veias
(Révue Médico-Chirurgicale du Brésil, fév. 1898, p.39-42; ver também The American Medical Association
Journal, 26.3.1898, p.745).
65 Apesar disso, em julho requereu privilégio de sua invenção (O Brazil-Medico, 15.7.1898, p.237). Nos
Estados Unidos a repercussão foi positiva (The American Medical Association Journal, 28.5.1898, p.1304-5).
66 A correspondência passou a ser enviada a partir de 1900 diretamente para o Secretário da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas; o ajudante de Laufer, Otto Herbst, assumiria depois a função de encarregado. As
informações sobre aquela colônia provêm de: Livro de Correspondências 1899-1903, E 01834; e Livro Relatório
1900, E 01838 – Arquivo Permanente/Arquivo do Estado de São Paulo.
67 As proporções eram as seguintes: alemães 45,51%; suíços, 9,93%; austríacos, 9,13% e os teuto-brasileiros,
3,84%. As demais nacionalidades eram: húngaros, 8,65%; suecos, 9,29%; brasileiros, 7,21%; italianos, 5,28%,
e portugueses, 1,12%.
68 Lacerda (1900, p.44-5). Publicado inicialmente em Annaes da Academia de Medicina do Rio de Janeiro
(1899) e em O Brazil-Medico (1899).
69 Os serviços de saneamento e higiene estiveram a cargo da municipalidade até a promulgação da Lei de 3
de agosto de 1896 e do Regimento de 7 de outubro do mesmo ano, quando passaram à administração
estadual. Os serviços de coleta de lixo e limpeza das ruas permaneceram sob a responsabilidade da
Intendência Municipal (Lapa, 1996, p.261).
70 A Comissão instalou-se naquele prédio situado na atual avenida Anchieta, construído pela Câmara para
sediar o mercado que foi inaugurado em 1861. Foi adaptado para acomodar “cocheiras, estufas, rouparia,
banheiros, câmara de gás sulfuroso, incineradores etc.” À semelhança do Desinfectório Central de São Paulo,
recebeu o nome de Desinfectório Central de Campinas. Funcionou como tal entre 1896 e 1918, quando foi
derrubado, erguendo-se no terreno a Escola Normal, hoje Instituto de Educação Carlos Gomes. Na mesma
época, foi instalado também o Desinfectório da Estação, que atendia os passageiros que chegavam à cidade
(Lapa, 1996, p.263).
71 Santos Filho & Novaes, 1996, p.258-60. Em 1896, Brito projeta “obras de saneamento que incluíam
drenagem, reforço da captação de água, formação de novas represas, instalação de caixa de decantação e
todo um complexo de obras, nas quais se destacam os canais de drenagem a céu aberto, em cujas margens
prevê avenidas arborizadas, como realmente aconteceria com a abertura posterior das avenidas Anchieta e
Orozimbo Maia” (Lapa, 1996, p.262).
72 “Consultas feitas pelo governo, em 1892, a profissionais estrangeiros, por intermédio dos respectivos representantes
do Brasil na Europa, sobre o saneamento da cidade do Rio de Janeiro” (Diário Oficial, ano XXXVI, n.41, 11.2.1897,
p.690-1). Também em Jornal de Campinas (12.2.1897, p.2).
73 A Academia de Medicina formou comissão para analisar o assunto. Gurgel do Amaral (futuro prefeito da
cidade) endossou a defesa do enxugo do solo feita por Aureliano Portugal, o demógrafo da Saúde Pública
(Gazeta de Notícias, 8.12.1892, p.1). Polemizando com Rocha Faria, este reiterara sua fé em Pettenkofer:
“sem o saneamento do solo pela drenagem, a terrível moléstia não abandonará as nossas plagas”. José Lourenço e



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

Clemente Ferreira apresentaram parecer em separado defendendo a importação e contagiosidade da febre amarela.
Após a leitura, na Academia, da memória de Lourenço, já citada, veio a resposta de Portugal em Gazeta de Notícias
(28.12.1892, p.2).
74 Esse tema é desenvolvido em Benchimol (2003).
75 Congresso Nacional, Annaes da Camara dos Deputados, 1897, v.1, p.354-7; Congresso Nacional. Annaes
da Camara dos Deputados, 1897, v.1, p.400-1.
76 Num artigo em que contestava Freire, Fajardo (15.6.1894, p.180) transcreveu declarações do próprio
Laveran e do patologista italiano Camilo Golgi. Ambos comentavam muito favoravelmente as preparações
feitas pelo histologista carioca com o objetivo de revelar as formas do plasmódio da malária encontradas no
sangue de habitantes do Rio de Janeiro. De Paris (março de 1893) Laveran escrevera: “Na próxima sessão da
Sociedade de Biologia falarei de vossas preparações e direi que haveis conseguido encontrar no Brasil o
hematozoário do paludismo; se me enviardes um trabalho a esse respeito, terei prazer em submetê-lo a uma
de nossas sociedades científicas. Vós estais no bom caminho e o sr. Domingos Freire, no mau caminho.
Agradeço-vos por me haverdes enviado o último trabalho do sr. dr. Freire”. Em carta de 18.8.1893, Golgi
agradecia duas preparações de sangue malárico “muito bem executadas” que recebera de Fajardo.
77 A descoberta aconteceu quase acidentalmente, quando estava na Argélia. Os parasitos da malária, explica
Busvine (1993, p.18, 20), contêm um pigmento negro, que é a hemoglobina das células do sangue
parcialmente digerida. Os grumos negros já haviam sido descritos por outros médicos como corpúsculos
degenerados do sangue. Ao examinar sangue fresco de um soldado, Laveran pôde testemunhar um fenômeno
que seus antecessores não viram, segundo Busvine, porque se limitaram a observar células mortas do
sangue: alguns dos corpos pigmentados arredondaram-se e expeliram numerosos filamentos finos que
ondulavam ativamente. Este processo depois seria conhecido como ex-flagelação: os filamentos são
espermatozóides que se desprendem para fertilizar os gametas no estômago do mosquito. Ainda em 1880,
Laveran publicou a descoberta do Oscillaria malariae nos Annales de Dermatologie (v.1, p.173) e no Bulletin de
l’Academie de Médecine de Paris (v.44, 2ª série, v.9, p.1346).
78 No tipo mais comum de malária, ou terçã, causada pelo Plasmodium vivax, a febre ocorre em dias
alternados. Embora seja mais branda, pode ser a causa de um estado de enfermidade crônica. As pessoas
acometidas pela terçã sofrem recidivas. Na espécie de malária quartã, associada ao Plasmodium malariae, a
febre ocorre em intervalos de 72 horas e, na que é causada pelo Plasmodium falciparum ou estivo-outonal, a
febre e os calafrios aparecem em intervalos irregulares. É o tipo mais perigoso da doença. (www.noolhar.com/
opovo/ceara/160963.html, acesso em 16.05.2005).
79 Começou a ganhar contornos mais definidos na primeira metade do século XIX, graças a estudos clínicos e
anatomopatológicos de médicos franceses como Pierre Charles Louis (1787-1872), Armand Trousseau (1801-
1867) e, principalmente, Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862) (Kolle & Hetsch, 1918, p.265; Bulloch, 1938,
p.314). No Brasil, um dos raros diagnósticos de “febre tifóide” foi feito em 1851, durante uma epidemia na vila
de Itapetininga, pelo médico dinamarquês Teodoro Joannis Henrique Langgaard (1813-1883), autor de vários
livros de medicina popular que alcançaram grande êxito nos anos 1860-1880.
80 Relatório de 1893: Febres Remittentes e Typhoideas. Arquivo Adolpho Lutz (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz,
caixa 4, pasta 21, maço 2, p.1).
81 Relatório do Instituto Bacteriológico – 1894. Obras de Lutz 1891-1899 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, caixa
2, p.38).
82 O parecer de Eberth foi transcrito em Relatório de 1895: Febre Typhoide (caixa 4, pasta 21, maço 2, p.4-5),
e em “Contribuições à história da medicina brasileira. Febre typhoide em S. Paulo durante os annos de 1893-
1907 segundo os relatórios do dr. Adolpho Lutz como director do Instituto Bacteriológico do estado”, 1943, p.4-5
(BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
83 Relatório do Instituto Bacteriológico – 1894. Obras de Lutz 1891-1899 (caixa 2, p.38).
84 Mello (1885), por exemplo, considerava que a febre amarela não era senão uma modalidade mais grave do
impaludismo agudo. Entretanto, muitos bacteriologistas – o próprio Lutz, num certo momento – estabeleceram
analogias entre febre amarela e cólera baseadas nas manifestações intestinais das duas doenças. As
confluências entre o cólera e os tifos icteróide e abdominal são visíveis, também, nas discussões sobre os
seus modos de transmissão, e por conseqüência, de prevenção.  À mesma época em que Adolpho Lutz,
Clemente Ferreira e Desidério Stapler, por exemplo, defendiam, cada qual à sua maneira, a transmissão
hídrica da febre tifóide, Luiz Pereira Barreto, um dos caciques do Partido Republicano, sustentava o mesmo ponto de
vista em relação à febre amarela. Apesar de estar em minoria na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo,
suas idéias influenciaram as obras de saneamento realizadas em 1896, no governo de Manuel Ferraz de Campos
Salles, na capital paulista, em Santos, Campinas e outras aglomerações acometidas pelo “vômito-negro” (Teixeira,
2001, p.121-3; Tellaroli Jr., 1996).
85 Relatório de 1895 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
86 Relatório de 1896 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
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87 Nas espécies Python molurus, Tropidonetus stolatus e Bungarus fasciatus. Este conhecimento proveio da leitura
do “Sporozoenkunde” de Wasielewsky [Relato sobre os esporozoários de Wasielewsky] e do “Baumgarten’s
Jahresbericht” [Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen (1885-1911),
publicação anual criada pelo dr. Paul Clemens von Baumgarten (1848-1928), professor de anatomia patológica em
Königsberg]. O artigo de 1901 trazia, como “aditamento”, a seguinte observação: “Somente após a conclusão deste
trabalho consegui um exemplar da monografia de Labbé, esgotada nas livrarias ... os meus resultados se harmonizam
bem com os seus dados. As divergências só sobrevêm quando se trata da interpretação do que foi observado.
Contudo, não vejo motivo para modificar minhas concepções ... Uma edição revista e aumentada desta monografia
excelente certamente seria oportuna e bem-vinda”.
88 Relatório de 1896 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
89 Relatório de 1897 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
90 Relatório de 1898 – e também já no ano anterior (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
91 Lutz considerava absurda a teoria segundo a qual todas as febres quotidianas resultavam de “dois ataques
de intermitente terçã, ou três ataques de febris quartana”.
92 Em 13.9.1946, alguns anos antes do fim da concessão aos ingleses, a São Paulo Railway foi encampada
pelo governo brasileiro. Dois anos depois, passou a se chamar Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, mais tarde
incorporada à da Rede Ferroviária Federal S.A. Um novo sistema de tração na serra, conhecido como sistema
cremalheira, foi inaugurado em 1974. Desativou-se, então, o sistema funicular construído na década de 1860. O
segundo continuou em atividade até 1982, quando também deixou de operar comercialmente. Ver a esse
respeito “Endless Rope” e “São Paulo Railway”, em Wikipedia, the free Encyclopedia, s.l., 27.1.2005,
disponível em: pt.wikipedia.org/wiki/Endless Rope (acesso em 5.5.2005); “Paranapiacba”, em Vésper Estudo
Orientado, São Paulo: Escola Vésper, s.d., disponível em www.escolavesper.com.br/paranapiacaba/
paranapiacaba.htm (acesso em 5.5.2005); Minami (s.d.); “Empreendimentos que honram o Estado de São
Paulo”, em O Diário, 26.1.1939; Santos & Lichti, 1996.
93 Com efeito” – comenta Lutz – “este método de coloração é superior a todos os outros pela clareza com que
mostra tanto a cromatina como o protoplasma do plasmódio e os vários fenômenos da evolução dos mesmos.
Todavia, é de um emprego muito delicado ... oferece freqüentemente grandes dificuldades. Pela prática
prolongada chegamos finalmente a evitar com bastante certeza os insucessos freqüentes no princípio destes
estudos”. Relatório de 1901: Impaludismo (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
94 Relatório de 1902 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
95 No relatório de 1901 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
96 Picado (1913, p.219) cita três trabalhos de Müller, F.: Waserthiere in den Wipfeln des Waldes, Kosmos
(Leipzig), 1879, v.IV, p.390-2; Descripção do Elpidium bromeliarum. Crustaceo da família dos Cytherideos.
Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 1879, v.IV, p.27-34; e Wasserthiere in Baumwipfeln. Elpidium
bromeliarum. Kosmos, 1880, v.XVI, p.386-8.
97 Alguns dos inquilinos daquelas plantas se alimentam de húmus enriquecido pela presença de organismos
microscópicos (rotíferos, infusórios, diatomáceas etc.); outros, como as larvas de coleópteros, caçavam
animais miúdos. As larvas de Megarhinus faziam “boa limpeza” entre os pequenos culicídeos (Lutz, 1903).
98 No artigo publicado em 1903, agradecia a colaboração de diversos amigos, citando o sr. Aehringsmann e o
professor von Wettstein, que lhe tinham fornecido água de bromeliáceas de diversas localidades, contendo
larvas de mosquitos; o sr. Schmalz, de Joinville, que, a seu pedido, criara grande número desses mosquitos;
e ainda os srs. Loefgren e Edwall, da Comissão Geográfica de São Paulo, que lhe tinham fornecido preciosas
indicações bibliográficas relacionadas à botânica. Colecionador amador, João Paulo Schmalz começou a se
corresponder com Lutz em 1899, quando este buscava dípteros. Na primeira carta, datada de 30.6.1899, dizia
que sua coleção continha basicamente coleópteros e lepidópteros, e poucos dípteros, mas que iria coletar
espécimes desse grupo para Lutz.  A partir de então, mandar-lhe-ia várias remessas (BR. MN. Fundo Adolpho
Lutz, Pasta 216, maço 12).
99 Foi republicado em 30.4.1950 pela Revista Brasileira de Malariologia, v.II, n.2, em português (“Mosquitos da
floresta e malária silvestre”, p.91-100) e em inglês (“Forest mosquitoes and Forest Malaria”, p.101-10). Na
presente edição, além da atualização ortográfica, registramos em nota as correções feitas pelos filhos de
Adolpho Lutz ou por nós mesmos, com base no cotejo com “Waldmosquitos und Waldmalaria”.
100 Carta de Lutz para Theobald 2.4.1900 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 267, maço 1). A primeira
referência aos mosquitos consta do Relatório do Instituto Bacteriológico para o ano de 1898. Lê-se aí que “o
diretor ocupou-se principalmente com os exames histológicos necessários e com o estudo das moléstias
parasitárias não devidas a bactérios, mas dependentes de amebas, flagelados, esporozoários, vermes e
insetos parasitários”.
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101 No primeiro volume de sua monografia sobre Culicidae, Theobald (1901) faz a seguinte observação ao
descrever o habitat de Anopheles lutzii: “Recebida do Dr. Lutz que escreve que esta [espécie] é Anopheles do
Brasil. Criam-se em águas empoçadas e os adultos freqüentam as florestas em regiões montanhosas, servindo
como transmissor da malária em lugares onde não há pântanos”.
102 O Anopheles lutzii foi capturado por Oswaldo Cruz em 1901, no Rio de Janeiro, às margens da  Lagoa
Rodrigo de Freitas. Por Oswaldo Cruz, foi proposto também, em 1907, o Manguinosia lutzii, rebatizado para
Anopheles peryassui no ano seguinte, quando se verificou que era, na verdade, um anofelino. A esse respeito
ver Cruz (1972).
103 Segundo Gadelha (1994, p.175-95), autor do melhor estudo sobre o assunto, a expressão “malária das
bromélias” foi usada pela primeira vez por Downs & Pittendrigh (1946). O número de Parasitologia em que saiu
o artigo de Paulo Gadelha foi organizado por W. F. Bynun e B. Fantini, e é todo ele dedicado a Malaria and
Ecosystems: Historical Aspects.
104 Segundo Picado, ninguém contemplara ainda o conjunto da fauna bromelícola e as diversas condições de
meio proporcionadas por aquelas plantas. Foram esses os objetivos que pretendeu alcançar no trabalho que
lhe valeu o diploma de Estudos Superiores de Botânica na Sorbonne (1912), e o doutorado na Universidade de
Paris (18.11.1913), do qual a biblioteca do Museu Nacional possui exemplar dedicado a Adolpho Lutz. Nascido
em San Marcos de Nicaragua, em 17 de abril de 1887, Clodomiro Picado Twight obteve o grau de bacharel no
Liceo de Costa Rica, em 1906. Em 1907-1908, lecionou ciências naturais no Colegio San Luis Gonzaga e
publicou os primeiros artigos sobre a fauna costa-riquenha. Com uma bolsa concedida pelo Congresso, a
pedido de seus professores, viajou em outubro de 1908 para a Europa. Regressou a seu país em 1910,
quando um terremoto sacudiu Cartago. Durante a permanência na Costa Rica, coletou material para a tese de
doutoramento. Em março de 1911, regressou à França com desenhos, fotografias e material biológico. Em
1912, os Comptes Rendus de l’Academie des Sciences publicaram três notas sobre as bromeliáceas.
105 Knab recebe menção especial, juntamente com Bouvier, Calvert, Champion, de Peyerimhoff e Scott em
virtude das informações que forneceram a Picado sobre a fauna bromelícola. Este cita sete artigos de autoria de
Knab (1904, 1905, 1912a, 1912b; 1913a, 1913b, 1913c).
106 No ano anterior, Cândido Gaffrée solicitara a Oswaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública e diretor do
Instituto Soroterápico de Manguinhos, a indicação de um médico capaz de fazer a profilaxia da malária em
Itatinga, onde a Companhia Docas de Santos construía uma represa hidrelétrica, cujas obras estavam
virtualmente paralisadas por causa da malária. Oswaldo Cruz designou Chagas, e este adotou procedimentos
que iriam se tornar corriqueiros em outras campanhas anti-palúdicas. Verificou, sobretudo, que a única forma
de impedir a propagação da doença em regiões onde eram impraticáveis os trabalhos de saneamento consistia
em direcionar as medidas preventivas para a habitação ou alojamento onde se concentravam os homens e os
mosquitos infectados. A esse respeito ver Chagas Filho, 1993; Albuquerque et al., 1991; Benchimol, 1990.
107 Segundo esta regra, a largura da cápsula cefálica das larvas dos lepidópteros segue uma progressão
geométrica regular nos sucessivos ínstares.
108 Nessa comunicação não mencionava Lutz.
109 Knab já publicara artigo a esse respeito (Proc. Ent. Soc. Wash., v.xiii, n.71, 1911), mostrando que aquele
triatoma era notável entre os membros americanos do gênero em razão de sua estreita adaptação ao homem.
110 No artigo seguinte (Knab, 1913a), dirá que linha de raciocínio muito parecida levara Grassi à sua grande
descoberta, “que não foi, como se diz em geral, que os Anopheles transmitem a malária, mas que espécies
definidas o fazem”. O parasitologista italiano teria partido do princípio de que o inseto sugador de sangue
responsável pela transmissão devia apresentar a mesma distribuição da doença. Segundo Gadelha (1994),
partindo do pensamento de Grassi a respeito da especificidade na relação entre anofelinos e plasmódio humano
Knab extrapolara a mesma relação para os vários anofelinos e os hospedeiros humanos dos parasitas.
111 Palavras de Dyar: “À época dessa investigação, não se conhecia a que grau de especialização tinha
alcançado a relação malárica. Pensava-se que a malária no homem era simplesmente transmitida por
Anopheles por oposição a outros mosquitos. A conclusão de Lutz era, portanto, naquela época natural e
plausível. Mas agora sabemos que a relação malárica é altamente especializada. Cada tipo de malária é em
geral veiculada por uma ou duas espécies de Anopheles numa localidade. Com freqüência temos em dada
localidade diversas espécies de Anopheles, mas somente uma é capaz de transmitir a forma de malária prevalente lá.
O sr. Knab mostrou que para que se tenha estabelecido esta relação tão delicada, seria preciso que fosse precedida
por uma associação habitual do hospedeiro vertebrado e do mosquito – em outras palavras, somente um Anopheles
doméstico ou semidoméstico são capazes de operar como transmissores de malária” In: Knab, The contentions
regarding “forest malaria”, Proceedings of the Entomological Society of Washington (v.XV, part 2, p.110-8, 1913a).
112 Anexava a carta a Hunter e deixava clara a posição dele e de Dyar em relação à mutilação de sua comunicação.
Knab respondeu a Hunter em 29.1.1914: os trechos suprimidos “mudavam por completo o tom e o espírito” da tréplica
de Lutz. “Da maneira como estava, a carta encerrava de maneira muito apropriada uma controvérsia em que os
argumentos se tinham exaurido de ambos os lados; agora temos apenas uma declaração fraca. Em resumo, a
comunicação do Dr. Lutz foi emasculada”.
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113 Gênero criado por Theobald em 1905 e considerado como subgênero de Anopheles por Dyar na década de 1920.
Este entomólogo qualificou como Kerteszia todas as espécies bromelícolas já reconhecidas como grupo distinto por
Knab em 1913 (Zavortink, 1973, p.4; Knab, 1913b).
114 Relatório de 1900 (BR. MN. Fundo Adolpho Lutz).
115 A nota preliminar foi publicada no Philadelphia Medical Journal (27.10.1900). Delaporte (op. cit., p.106-9)
mostra que foi elaborada a partir da reunião do artigo de Durham e Myers com o caderno de campo de Lazear.
Stepan (op. cit., p.421) contrapõe esses equívocos aos juízos dos historiadores americanos sobre a
incompetência de Finlay.
116 Segundo Peller (op. cit., p.200), entre 5.12.1900 e 7.2.1901 fizeram-se duas séries de experiências. Na
primeira, dos 12 voluntários inoculados, dez adoeceram; na segunda, quatro dos cinco. Em ambas, Finlay fez
o diagnóstico clínico. Dessas experiências proveio o principal argumento para desmerecê-lo quando aflorou a
disputa pela prioridade da descoberta. Seu erro consistira em ajustar as inoculações experimentais ao tempo
que o mosquito levava para fazer nova refeição de sangue e não ao tempo de maturação do ‘vírus’. Utilizara
mosquitos contaminados só dois a seis dias antes, fiando-se na observação de que precisavam de dois a três
dias para digerir o sangue e sair em busca de nova refeição. Oito voluntários picados por mosquitos
contaminados menos de 12 dias antes permaneceram saudáveis. O décimo segundo dia – mesmo período
fixado por Ross para a malária – demarcava a fronteira entre o fracasso e o sucesso das experiências.
117 Segundo Peller, essa experiência, realizada entre 30.11 e 19.12.1900, foi repetida duas vezes, primeiro
com três voluntários, depois com dois, durante 21 e 18 noites, respectivamente.
118 Este é, na verdade, o tema central do artigo de Peller: corrigir a injustiça cometida pelos historiadores norte-
americanos e pelo próprio Reed, que omitiram o trabalho de S. Firth, a quem deveria ser atribuído todo o
crédito pela descoberta de que a febre amarela não era transmitida pelos fomites, tendo a comissão utilizado os
mesmos métodos do precursor. (Ver também Harvey, 1981.)
119 Apesar de contaminar um voluntário saudável com soro filtrado de um doente, pelos critérios estabelecidos
por Loeffler e Frosch, só a transmissão em série provaria que o agente etiológico era um vírus
ultramicroscópico. A transmissão isolada não excluía a ação de uma toxina secretada por uma bactéria (Löwy,
1991).
120 Em 14.4.1898, João Batista de Lacerda criticou a comunicação submetida por Caldas em maio do ano
anterior àquela instituição e ao Instituto Pasteur de Paris. Carlos Seidl, que conduzira testes clínicos, teve de
justificar a precipitada acolhida do soro no Hospital São Sebastião. Rocha Faria, presidente da comissão
formada para verificá-lo, propôs que a Academia emitisse veredicto claro para salvaguardar seus créditos
científicos abalados pelo relatório dos bacteriologistas de São Paulo. Em artigo publicado no Brazil-Medico
(1.5.1898, p.145), Seidl tornou a dizer que o empirismo não era empecilho à experimentação clínica em
doenças de etiologia duvidosa ou obscura. “Richet e Hericourt, os fundadores da soroterapia, não se
dedicaram a explorar este novo sistema de tratamento em moléstias como o câncer e a sífilis? De modo
análogo procederam Emmerich, Stoll, Roger, Blecere, Thomaselli, Istamanoff, Fournier, Gilbert, Auché,
Laudmann, Pellizari, Carrasquilla etc. etc., com o câncer, a varíola, a escarlatina, a sífilis, o reumatismo
articular agudo, a coqueluche, a lepra etc.”. Mesmo não sendo específico, o soro de Caldas poderia ter “as
virtudes inerentes ao simples soro de cavalo”. Seidl foi criticado por Abel Parente (O Brazil-Medico, 15.5.1898,
p.169-70). Queria saber o número de doentes tratados no São Sebastião para “provar que as experiências com
o soro de Caldas ... foram fatais ao doente”. A resposta irada de Seild está em O Brazil-Medico (1.6.1898,
p.187-8).
121 “Correspondence. Yellow Fever, an infection produced by malignant colon bacilli”, Medical News
(26.8.1899, v.75, p.279).
122 O Brazil-Medico (8.12.1901, p.456-7). Transcrição de carta enviada de Cuba, em 2 de setembro, por V.
Havard, publicada também em Medical News (14.9.1901). O relatório da comissão saiu originalmente em
Havana, na Revista de Medicina Tropical (n.9, set. 1901).
123 Perguntaram-lhe, também, se tinha provas da eficácia da vacina. Caldas disse que nos últimos dois anos vacinara
23 estudantes no Rio de Janeiro; quanto ao soro, teria obtido curas na proporção de 85% no Brasil e no México.
Pouco antes, Matienzo expusera ao conselho de saúde do México experiências feitas em Veracruz com soro curativo
e preventivo preparado no departamento de saúde de Nova York, em colaboração com o dr. Baker, sobre quem logo
falaremos (Revista Medica de S. Paulo, 1900, p.33).
124 Prolongou-se até 1902 o affaire Caldas. Tanta confiança tinha em sua vacina que a inocularia em dois
filhos, um dos quais faleceu. A esse respeito ver O Brazil-Medico (15.10.1901, p.387; 8.7.1901, p.256-7;
8.12.1901, p.457; 15.2.1902, p.66-7) e Revista Medica de S. Paulo (1902, p.74).
125 Dessa expedição resultou Durham & Myers (1902).
126 Outro investigador de Liverpool encerrou a carreira na Amazônia. O dr. Harold Howard Shearme Wolferstan
Thomas faleceu em Manaus, em 8.5.1931, depois de passar vinte anos no The Yellow Fever Research Laboratory.
Antes de iniciar a 15ª expedição ultramarina da escola, junto com Anton Breinl, em abril de 1905, estudou
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tripanossomíases na África e em 1904 verificou o valor terapêutico do atoxyl, a primeira substância capaz de
inibir a ação dessa espécie de protozoário em animais. Na Amazônia, o objetivo era ainda investigar a febre
amarela, que ambos contraíram. Breinl regressou à Inglaterra, Thomas permaneceu até 1909, publicando nos
anais da instituição (1910) “Yellow fever” e “The sanitary conditions and diseases prevailing in Manaus, North
Brazil, 1905-1909”. Regressou à Amazônia em 1910 e só saiu de lá mais uma vez, para obter fundos de
pesquisa e contratar três assistentes (Miller, 1998, p.34-40; Smith, 1993).
127 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 267, maço 2.
128 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, Pasta 267, maço 2.
129 Na descrição do Culex taeniatus (denominação dada por Wildemann em 1828), apontava as seguintes
espécies em sinonímia: Culex taeniatus Meigen; C. mosquito Robineau-Desvoidy e Lynch-Arribálzaga (Cuba e
Buenos Aires); C. frater Robineau-Desvoidy; C. calopus Hoffmannsegg (Portugal); C. elegans Ficalbi (Itália
meridional); C. vittatum Bigot (Córsega) e C. Rossii Giles (Índia).
130 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, Pasta 174 – Febre amarela. Laboratório Bacteriológico da Diretoria Geral de
Saúde Pública.
131 Lemos (p.65-7), diz que foi escrito em 20.2.1903, mas os seus autores relatam fatos ocorridos no dia 24.
132 Eram Paschoal Ceraballo e Francisco Ceraballo, procedentes de São José do Rio Pardo, que tendo
enfermado nessa capital, foram removidos para o Hospital de Isolamento, falecendo o primeiro a 18 e o
segundo a 23 de fevereiro desse ano.
133 A Repartição de Saúde Publica e dos Hospitais de Marinha tinha várias atribuições: a superintendência dos
hospitais de marinha, das estações de desinfecção; das quarentenas internas, insulares e estrangeiras, da
inspeção de imigrantes e da elaboração de estatísticas. Devia ainda reunir em conferência, pelo menos uma
vez por ano, as autoridades sanitárias dos estados para resolver de comum acordo questões de saúde
pública. A repartição tinha uma seção para pesquisas científicas, e um instituto especificamente para o estudo
da febre amarela: o Yellow Fever Institute. Cruz, Oswaldo. “Prophylaxia da febre amarella”, O Jornal, Rio de
Janeiro, 9.10.1903.
134 Sobre a missão francesa, há um bom trabalho de autoria de Lowy (1991), mas a melhor fonte é sem
dúvida a dissertação de Tran (1998). É rica no tocante à documentação gerada pelos médicos franceses, ainda
que seu autor tem uma visão distorcida da ciência no Brasil e de sua formação social, que enxerga somente
pela ótica dos franceses e de sua legação no Brasil.
135 Fontes: Institut Pasteur, Information Scientifique, Services des Archives: Dossiers biographiques:
www.pasteur.fr/infosci/archives/mrx0.html, acesso em 16.3.1005. Sobre Manguinhos e Butantã, ver
Benchimol & Teixeira (1993).
136 Olpp (1932) e fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/wissenschaft-gesundheit/hygiene-umwelt..., acesso em
13.5.2005.
137 A primeira versão do relatório foi veiculada pelo Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg. (v.VIII, fasc. 12): “Bericht
über die Reise nach Brasilien zum Studium des Gelbfiebers von 10. Februar bis 4. Juli 1904 im Auftrage des
Seemannskrankenhauses und Institutes für Schiffs- und Tropenkrankheiten zu Hamburg” [Relatório sobre a
viagem ao Brasil para o estudo da febre amarela, de 10 de fevereiro a 4 de julho de 1904, sob encomenda do
Hospital do Marinheiro e do Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo]. Saiu depois em Zeitschrift für Hygiene
und Infektionskrankheiten (v.51, fasc. 3, 1905, p.356-506) com o título “Studien über Gelbfieber in Brasilien”
[Estudos sobre febre amarela no Brasil]. Por fim, transformou-se no livro Studien über das Gelbe Fieber in
Brasilien (Leipzig: Von Veit, 1906). Otto e Neumann publicaram também, no Münch. Mediz. Wochenschr.
(1904, n.36), “Bemerkungen zu den Vorschlägen zur individuellen Profhylaxis des Gelbfiebers auf Grund der
Finleyschen Kontagionstheorie von Dr. Ernst v. Bassewitz in Porto Alegre (Brasilien)” [Observações a respeito
das sugestões do Dr. Ernst v. Bassewitz  em Porto Alegre (Brasil) para profilaxia pessoal contra febre amarela,
com base na teoria de contágio de Finlay]. Sobre esses trabalhos, saíram resenhas de autoria de Schill
(Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, n.37, p.737-44, 1905); Georg Schmidt
(n.37, p.477, 1905); Büsing (n.37, p.297-8, 1905).
138 Citava Theobald (1901, v.I, p.294).
139 Esta chamava-se “Retour du Brésil. La fièvre jaune vaincue”, e tinha como subtítulo: “Comment les
docteurs Marchoux et Simond ont vaincu un des plus terribles fléaux qui dévastent nos colonies...”. Archives
de l’Institut Pasteur, Fundo Simon: SIM. 22. PL Simond Presse. Segundo Tran (1998, p.67), a descoberta ficou
no limbo até ser confirmada nos anos 70, graças a técnicas modernas de imunoflorescência: uma equipe
americana encontrou o vírus La Crosse em larvas do Aedes triseriatus (1973); três anos depois, uma equipe
francesa demonstrou, no Senegal, a transmissão transovariana de um flavivírus, o Koutango, no Aedes
aegypti. Em 1980, verificou-se que o da febre amarela também poderia ser transmitido assim.
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140 Em 1903, Oswaldo Cruz comentou: “Pondo de parte o fato de terem eles encontrado um protozoário no
corpo dos mosquitos ... pois que ainda é cedo demais para pronunciar-se sobre o papel etiológico desse
microrganismo, duas conclusões importantes resultam dessa Comissão: A primeira é que o mosquito
Stegomyia fasciata, tendo picado 22 dias antes um doente de febre amarela no segundo dia de moléstia,
produziu um “acumulamento grave da moléstia” quando levado a picar um individuo não imune; a segunda é
que a proteção dos doentes de febre amarela contra os mosquitos impede seguramente a propagação da
moléstia”. Os trabalhos desses médicos e o de Finlay são comentados em Report of the Committee on the
Etiology of Yellow Fever. By Dr. John W. Ross, U. S. N., Chairman, Washington, DC. Fonte:
etext.lib.virginia.edu/etcbin/fever-browse?id=02708001.
141 Segundo Tran (1998, p.56-7), mesmo à distância, Roux exercia certa influência sobre as operações. Considerado
pelos três como seu mentor científico, mantinha com essa comissão relação similar à de Sternberg com a comissão
Reed em Cuba.
142 Nascido em 1871, Schaudinn faleceu precocemente em 1906, com 35 anos. Sua curta carreira científica foi
fecunda: além das amebas, estudou a evolução dos plasmódios no tubo digestivo dos anofelinos e no sangue
humano; formulou a hipótese, que vigorou por muito tempo, da esquizogonia regressiva (divisão dos gametas
fêmeas em certo número de merozoítos) para explicar as freqüentes recaídas nos impaludados; criou o gênero
Treponema (Kruif, 1945). Stanislas von Prowazek, discípulo e sucessor de Schaudinn na direção do Instituto
de Hamburgo, passaria uma temporada de seis meses no Instituto Oswaldo Cruz, em julho de 1908, ao
mesmo tempo em que Adolpho Lutz se transferia do instituto paulista para o carioca. Em 24 de junho de 1912
Carlos Chagas seria agraciado com o prêmio Schaudinn de protozoologia, instituído após a morte deste pelo
Intitutes für Schiffs-und Tropenkrakheiten de Hamburgo; era conferido por uma comissão da qual Oswaldo Cruz
fazia parte desde 1907 (Benchimol, 1990; Benchimol & Teixeira, 1993).
143 A análise do sangue e das vísceras não dera em nada, e as tentativas de transmissão da doença a
macacos foram um fiasco. O parasito descoberto nos mosquitos era muito freqüente e nada tinha a ver com a
febre amarela.
144 No arquivo do Instituto Pasteur, Fundo Simon, há seis “cahiers d’expérience” (SIM 10), um dos quais tem
por título “individus payés” (37p.).
145 Archive de l’Institut Pasteur, Fond Simon, SIM 9 (1901-1905).
146 Roux já sugerira isso em março de 1902. Naquela época, o Instituto Pasteur estava na vanguarda nos
trabalhos no terreno das vacinas e soros. Um dos cadernos de nota de Simond é dedicado a essas
experiências. Melhor que a versão oficial aparecida nos Anais do Instituto Pasteur em novembro de 1903, esse
documento revela as dificuldades encontradas para realizar e interpretar aquelas experiências.
147 Acervo do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Citada por Almeida (1998, p.199).
148 Mendonça também era chefe de clínica do Hospital da Misericórdia e presidente da Associação Médica
Beneficente, fundada em 1902. Faleceu em 1915 (Almeida, 2003, p.218-20). Antunes (1992, p.54) refere-se a
outro motivo não documentado de divergência com Lutz: Mendonça não teria aceitado a indicação de Vital
Brazil para chefiar o recém-criado laboratório soroterápico de Butantã.
149 Contratado em 1.1.1902 como ajudante do Instituto Bacteriológico, participara de comissões relacionadas à
peste e ao impaludismo e ajudara Lutz, em 1902, a coletar mosquitos no Rio de Janeiro. Em 31.1.1903 foi
substituído por Arthur Palmeira Ripper.
150 Bandi em V Congresso (v.2, p.9-18). Pereira (O Brazil-Medico, 22.11.1903, 1-8-15.12.1903); V Congresso
(v.2, p.113-43). Para o médico baiano, por exemplo, a história das epidemias de febre amarela provava que
era uma doença importada. O mosquito era o agente mais ativo de propagação, mas provavelmente não era o
único. Talvez outros insetos pudessem colher nas roupas e objetos contaminados os germes da doença,
inoculando-os pela picada. A profilaxia devia combinar a guerra ao mosquito e a desinfecção de domicílios e
objetos contaminados.
151 Ribas (O Brazil-Medico, 15-22.9.1903, 1-8-15.10.1903). Também V Congresso (v.2, p.57-110).
152 Nägeli nasceu em Kilchberg, Suíça, tendo se formado em medicina em Zurique em 1836. Conseguiu sua
habilitação em 1843, após ter trabalhado com o botânico August Pyramus de Candolle em Genf e no laboratório de
Manfred Schleiden. Em 1849, tornou-se professor auxiliar na Universidade de Zurique, transferindo-se em 1852 para a
de Freiburg im Breisgau; em ambas lecionava botânica. Em 1858 foi contratado pela Universidade de Munique, onde
desenvolveu estudos sobre o processo de divisão em grãos de pólen e em algas unicelulares. Destacou-se por seus
estudos em citologia e desenvolvimento de planta, tendo determinado o anterídio e espermatozóides em samambaias.
Faleceu em Munique em 1891. www.answers.com/topic/karl-wilhelm-von-n-geli e home.tilscalinet.ch/biograrfien/
biografien/naegeli.htm.
153 Apesar de ser atribuída a Pasteur a descoberta da causa da doença do bicho-da-seda, foi polêmica a
prioridade da descoberta. O professor de química médica e farmácia da Faculdade de ciência da Universidade
de Montpelier, Pierre Jacques Antoine Bechamp, já buscava a causa da doença antes de Pasteur ser
comissionado pelo governo. Nos primeiros meses de 1865, afirmou que era causada por um “pequeno parasito” e
apresentou o resultado de suas pesquisas na Sociedade de Agricultura de Herault. Sugeriu, também, o uso do
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vapor de creosoto para combater o microrganismo. Seus estudos, porém, não tiveram muita repercussão
porque, naquele mesmo ano, o governo incumbiu Louis Pasteur de investigar a doença, e todas as atenções
se voltaram para ele. Em setembro de 1865, afirmou que a doença não era causada por um microrganismo.
Inconformado, Bechamp saiu em defesa de seus próprios estudos e enviou um trabalho à Academia de
Ciências, onde reafirmava etiologia parasitária. A discussão prosseguiu até 1867, quando Pasteur finalmente
confirmou a teoria de Bechamp, com o auxílio dos assistentes Désiré Gernez (1834-1910) e Eugène Maillot
(1841-1889). A descoberta da causa da pebrina ficou, assim, associada a ele, e o trabalho feito anteriormente
por Bechamp ficou esquecido, não obstante o pesquisador continuasse a reivindicar a prioridade da
descoberta.
154 Ainda assim, muitos autores ainda consideram os microsporídios como grupo dentro dos protozoários. Ver
Lipscomb, D. Protozoa em biology.usgs.gov/s+t/frame/m2083.htm.
155 Alfonso Splendore nasceu na província de Cosenza, no sul da Itália, em 1871. Estudou em Cosenza,
Nápoles e Roma, obtendo aí seu diploma de médico em 1897. A habilitação para exercer a profissão no Brasil
foi concedida pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro levando em conta somente a relevância de seus
trabalhos prévios. Em São Paulo, desenvolveu vários trabalhos relacionados à protozoologia e micologia,
muitos em parceria com Adolpho Lutz. Retornou à Itália em 1912 mas em 1920 estava de volta a São Paulo,
onde permaneceu até sua morte em abril de 1953. Em www.whonamedit.com/doctor.cfm/1534.html &
www.area.cs.cnr.it/imseb/malaria/grassi/splend/
156 Ver a esse respeito, no vol. I, livro 3 desta Obra Completa: “Dermatologia & Micologia”, “Dermatology & Micology”.
157 Irmão de Alfonso Splendore, Achille Splendore ficou conhecido por seu trabalho com cultura de tabaco.
www.area.cs.cnr.it/imseb/malaria/grassi/splend/
158 O fato é referido em Medical dictionary, www.dictionarybarn.com/Myxococcidiumstegomyia
159 BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, pasta 157, maço 44.
160 BR. MN. undo Adolpho Lutz, pasta 157, maço 44.
161 Trabalho intitulado “Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. Zweite Mitteilung”, em CentralBlatt für
Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, 1908, v.46, n.4, p.311-5; 1 prancha com figs. de n.29
a 40. Publicado no presente volume com o título “Sobre a pebrina e microsporídios afins. Segunda comunicação”.
162 Hyman, 1940, p.162; Biology of Microsporidia; em pearl.agcomm.okstate.edu/scsb387/biology.htm.
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