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Bacilo de Sanarelli.

Se apresenta sob forma de um bastonete de 2 a 4 micro milímetros de compri-
mento, muito móvel, e colorindo-se facilmente pelas cores de anilina, porém não
resiste ao método de Gram. Tem sido encontrado até hoje exclusivamente nos
doentes e cadáveres de febre amarela. Não dá reação de indol.

zZ

Bactéria da pneumoenterite

É uma bactéria de 1 a 1 e ½ micro milímetros de comprimento e 1 de largo,
com extremidades arrendondadas. Tem por conseguinte, forma mais ou menos
oval. Cora-se facilmente pelas diversas cores de anilina, porém não resiste ao
método de Gram. Apresenta um polimorfismo dos mais acentuados. Apresenta-se,
ora dotado de movimentos, ora completamente imóvel. Observamos que nas pre-
parações de sangue ou de qualquer líquido do organismo, ou em culturas em soro
ou em ágar, o micróbio apresenta-se desprovido de movimentos; ao contrário,
observamos que em culturas recentes em caldo simples, proveniente de inoculações
diretas de animais doentes ou autopsiados, apresenta movimentos acentuados.

zZ

Caracteres nos diferentes meios nutritivos

Bacilo de Sanarelli

Caldo simples – O bacilo de Sanarelli só se cultiva sem dificuldades no caldo
simples, depois de habituar-se a viver em outros meios nutritivos. As culturas neste
meio turvam-se lentamente e uniformemente, não havendo nem película na super-
fície, nem grande depósito no fundo. Não dá indol.

Estudo comparativo entre
o bacilo de Sanarelli e o cocobacilo

da pneumoenterite dos porcos *

Pelos Drs. Adolpho Lutz, diretor do Instituto Bacteriológico, e
J. Bonilha de Toledo, assistente do mesmo Instituto.

* Anotações de laboratório (8 páginas) contidas no Códice intitulado “1893/1900. Experiências
feitas no Instituto Bacteriológico, entre os anos de 1893-1900”.  Livro manuscrito não paginado
(cerca de 500p.). Instituto Adolfo Lutz, Arquivo, Livro 8. O livro reúne ao todo 13 documentos entre
estudos individuais de pesquisadores do Instituto Bacteriológico, como o Dr. Bonilha de Toledo;
anotações diárias de pesquisa com bactérias e antígenos, predominando os estudos sobre febre
tifóide, febre amarela e cólera. A data provável das anotações ora publicadas é 1897-1898.
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Bactéria do hog-cholera

Caldo simples – seja por meio de inoculações diretas dos animais ou de outras
culturas, o caldo turva-se uniformemente em 24 horas, turvação que acentua-se
nas culturas velhas.

No fim de alguns dias há formação de um depósito no fundo do tubo, porém
não há formação de véu na superfície; não dá a reação de indol.

zZ

Bacilo de Sanarelli

Caldo lactosado – Não observamos fermentação visível.

Bactéria do hog-cholera

Não fermenta o caldo lactosado.

zZ

Febre amarela

Ágar – As culturas em gelose apresentam caracteres importantíssimos e repre-
sentam para o micróbio da febre amarela um excelente elemento de diagnóstico.

As culturas por estria não apresentam nada de particular, do desenvolvimento ao
longo da linha de inoculação, formando uma fita cremosa, com bordos regulares.

Mas, se com uma pipeta, contendo cultura nova diluída do bacilo de Sanarelli,
semeia-se a superfície da gelose e coloca-se esta na estufa a 37oC, depois de 12 a
24 h, aparecem colônias disseminadas. As colônias são redondas, de aspecto
pardacento, com margem regular.

Se então retira-se a cultura da estufa e coloca-se-a  à temperatura do ambiente,
depois de 8 a 10 horas observa-se em redor das colônias a formação  de um bourrelet,
que se distingue pelo seu aspecto saliente, branco opaco, nacarado, e que forma
contraste com a colônia primitiva.

Continuando a deixar a cultura ao ambiente, o bourrelet, ou anel, continua a
desenvolver-se, mas conserva o mesmo aspecto. As colônias tomam então um
aspecto especial que pode ser comparado à impressão de um carimbo colocado
sobre lacre, tendo uma parte central deprimida e uma periférica saliente.

Nos dias seguintes, o anel periférico, continuando a se desenvolver, segue a
parte declive e cai lentamente, deixando no seu trajeto restos de cultura, verda-
deiras gotas de leite, que caem e chegam a atingir o fundo do tubo.

Bactéria do hog-cholera

Por estria, forma uma fita com bordos irregulares, a qual é formada por inúme-
ras pequenas colônias, que se tocam unicamente pela periferia, sendo os bordos
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da fita, formados pelas partes livres das colônias, aspecto que é característico.
Inoculado por pipeta, aparecem colônias disseminadas brancas e opalescentes por
transparência, as quais colocadas dentro e fora da estufa, não apresentam os
caracteres das culturas do bacilo de Sanarelli.

zZ

Bacilo de Sanarelli

Gelose com fenolphlateina – Cresce abundante e, a cultura apenas acidificada,
toma ao lado da linha de inoculação uma cor vermelha, que se acentua nos dias
seguintes. Alcaliniza, pois, o meio nutritivo.

Bactéria de hog-cholera

Cresce bem, porém não dá a reação vermelha.

zZ

Bacilo de Sanarelli

Gelatina, por estria – Dá uma fita com bordos regulares, não apresentando
nada de especial.

Bactéria do hog-cholera

Inoculada por estria forma uma fita branca, estreita e reticulada, a qual é for-
mada por inúmeras pequenas colônias, que dão à fita o aspecto de uma renda.
Parece que em cada lugar, onde cabe um germe, há formação de uma colônia
separada, que cresce pelos bordos e vai tocar a colônia vizinha; de modo que a
fita fica constituída de uma infinidade de pequenos pontos, justapostos uns aos
outros. Esse aspecto é característico.

Nas culturas velhas, a estria é muito acentuada, espessa, com bordos irregula-
res, porém talhados a pique.

Reação de aglutinação – Resulta das nossas experiências realizadas no Institu-
to Bacteriológico, que a bactéria do hog-cholera é muito sensível à reação de
aglutinação, quando tratada pelo soro dos animais doentes de pneumoenterite, e,
sobretudo, quando tratada pelo soro dos animais vacinados contra essa moléstia.
Fizemos também experiências comparativas entre o soro aglutinação do bacilo de
Sanarelli e do hog-cholera.

O sangue do animal atacado de pneumoenterite aglutina o bacilo de Sanarelli
na mesma proporção que a bactéria da pneumoenterite.

O soro de Sanarelli, por sua vez, tem pronunciada ação aglutinante, sobre a
bactéria da pneumoenterite. O soro Sanarelli que temos no laboratório aglutina o
bacilo de Sanarelli em 8 minutos na proporção de 1 por mil, e aglutina também a
bactéria da pneumoenterite no mesmo espaço de tempo, na mesma proporção.
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Dados esses caracteres, admitimos que, por um exame superficial, poder-se-ia
confundir esses dois germes pois mesmo as reações aglutinadas do sangue dos
animais vacinados contra uma dessas moléstias é comum a ambas; mas um exa-
me mais aprofundado os diferencia perfeitamente.

De fato, o germe de Sanarelli foi isolado, ao menos até hoje, exclusivamente
de alguns dos doentes de febre amarela, enquanto  o cocobacilo da pneumoenterite
só é encontrado na pneumoenterite dos porcos.

O germe de Sanarelli produz os anéis típicos no ágar; o germe da pneumoenterite
não os produz.

O Coccobacilus suinum produz culturas típicas no ágar e na gelatina, muito
diferentes das do germe de Sanarelli.

O cocobacilo da pneumoenterite não colore o ágar de fenolftaleina; o bacilo
icteróide o colore.

O germe de Sanarelli produz nas lebres lesões próprias, matando-as em 6 dias
mais ou menos. O cocobacilo do hog-cholera reproduz nesses animais a pneumo-
enterite típica, matando-os em um espaço de tempo que varia de 24h a 20 dias  ou
mesmo mais.

lL
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