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E para que, melhor ainda, justifique eu o regime de tempo integral e 
correspondente remunerapão, imposto ao Diretor Geral e aos Dire- 
tores da Primeira e Segunda Diretorias, devo esclarecer que esses 
cargos, pela reforma. que propomos, se acham grandemente sobrecar- 
regados de servicos. Efetivamente, para dar urna idéa justa dos 
encargos da Primeira Diretoria, p.e. basta-nos dizer que, em Pernam- 
buco, os servicos que a compoem constituem tres diretorias ou inspe- 
torias: (1) Higiene do Interior; (2) Epidemiologia e Demografia, e 
(3) Propaganda e Educaeáo, emquanto, alem desses encargos, é ainda 
funcáo daquela Diretoria o ServiGo de Verifica@0 de Obitos e o da 
Escola de Enfermagem. 

AS FEBRES DO GRUPO TYPHICO NA BAHIA 
(BRASIL) 

Pelo Dr. EDGARD de CERQUEIRA FALCiiO (Santos) 

Tendo-me dedicado, nos meus dois ultimos anos academices, ao 
estudo da febre typhoide na ca.pital da Bahia, e havendo apresentado, 
na minha these para o doutorado, sob a epigraphe “A febre typhoide 
na cidade do Salvador”, defendida publicamente em 17 de mareo de 
1926, conclusões que reformaram inteiramente o juizo firmado, de 
longa data, pela classe medica local, a respeito do problema em 
aprego, náo podia deizar de voltar agora, de novo, ao assumpto, urna 
vez que os resultados por mim obtidos acabam de ter integral con- 
firmaeáo, com a recentissima publicidade dada á estatistica dos 
exames praticados no Instituto Oswaldo Cruz da Bahia, no periodo 
abrangido entre janeiro de 1926 e julho de 1933. 

No intuito de melhor esclarecer a materia, recapitularei o que se 
passou naquela epoca, já distante quasi dois lustros, e examinarei, 
por fim, os dados ultimamente expostos. A grande epidemia de febre 
typhoide, que irrompeu, em maio de 1924, na cidade do Salvador, 
encontrou a classe medica de minha terra convicta ainda da raridade 
ou mesmo da inexistencia de tal doenca nessa capital, onde se suppunha 
predominarem as febres paratyphicas. Em fevereiro de 1921, o 
Prof. GonGalo Moniz, diretor geral de Saúde Publica, no relatorio 
apresentado ao Secretario do Interior, referia-se á febre typhica em 
meu Estado, nos seguintes termos: “E molestia assaz rara entre nós, 
e tambem a respeito della podemos dizer que sáo communs os erros 
de diagnostico por parte de alguns dos nossos clinicos. A febre 
typhica existe, sem duvida, nesta capital; todavia a prova por 
excellencia da realidade dessa existencia, isto é, a verifica@0 do 
bacilo especifico em algum doente por meio dos processos bacterio- 
logicos apropriados ao caso ainda náo foi effectuada. 

“Tenho conhecimento, é verdade, de alguns exames positivos de 
saro-diagnostico, dos quaes um praticado por mim mesmo, entre varios 
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outros negativos, prova esta, porem, que náo tem tanto valor quanto 
o isolamento e identifica@0 do bacilo de Eberth. Nã;o me consta, 
igualmente, que se tenham feito entre nós autopsias, em casos sus- 
peitos de dothienenteria, nas quaes se haja verificado a existencia das 
lesões intestinaes caracteristicas. Si ha aqui alguma observa@0 
desta ordem, náo a conheco. 

“Admittida, em todo caso, a existencia da verdadeira febre typhica 
neste Estado, náo tem ella aqui a mesma symptomatologia que na 
Europa ou entre outros Estados do Su1 do Brasil de clima semelhante 
ao europeu, e apresenta muito maior benignidade, terminando pela 
cura a grande maioria dos casos de infeccáo febril que se capitulam 
aqui de typho abdominal. Talvez sejam muito mais frequentes 
entre nós as febres paratyphicas, comquanto não haja tambem algum 
estudo systematico a este respeito, sobretudo acompanhado das 
devidas pesquisas microbiologicas “. 

Explodindo o surto epidemico de 1924, o Prof. Aristides Novis, 
entáo diretor geral de Saúde Publica, fez inserir, em dias successivos, 
nas columnas de varias folhas locaes, urna serie de LLInstrueões e 
Conselhos á Populacão “. Desta publica@0 destaco o seguinte 
trecho em que o acatado mestre declara textualmente: “Quer a febre 
typhoide, mais rara, ou as paratyphoses, mais frequentes em nosso 
meio, sáo molestias . . .“. Contribuia para manter firme esta 
idéa, a falta de pesquisas bacteriologicas adequadas, como já salien- 
tara, tres anos antes, o provecto Prof. Goncalo Moniz. 

A reparticáo technica official, o Instituto Oswaldo Cruz da Bahia, 
no que tenge a taes exames, quer antes de grassar o mal epidemica- 
mente, quer tambem depois que este já fazia grande numero de 
victimas diarias, encontrava-se inteirament,e desorganizada, forne- 
cendo laudos incompletos e sem signiíicacáo. Basta citar o teor dos 
mesmos, que me foi proporcionado, em certidão official, quando 
colhia documentacáo para feitura de minha these, a qual certidáo 
guardo em meu archivo, para aquilatar-se da eficiencia de semelhantes 
investigagões. De um livro de resultados de pesquisas feitas no 
instituto, em 1924, constam 12 laudos, datados de 31 de maio a 6 de 
junho de 1924, com os seguintes dizeres: “Natureza do producto: 
sangue em hemocultura para pesquisa dos germens typhico e para- 
typhicos. Resultado do exame: positivo, a identifica@0 será feita 
posteriormente”. 

Em 19 de junho de 1924, chegou á Bahia o Dr. Genesio Pacheco, 
bacteriologista de Manguinhos, enviado pelo diretor do Departa- 
mento Nacional de Saúde Publica, afim de estudar a possibilidade da 
vehicular$o da epidemia reinante pelos peixes larvophagos distri- 
buidos pela comissáo anti-amarilica da Rockefeller, para serem 
postos nos reservatorios domiciliares, contra os quaes se elevava urna 
grita geral. Náo encontrando definida a especie microbiana causa- 
dora do mal assolante, teve entáo necessidade o technico do Departa- 
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mento, de estabelecer o diagnostico bacteriologico do mesmo, e para 
isso praticou, nos doentes que lhe ficaram ao alcance, hemoculturas 
e soro-aglutinacões, trabalho este em que tomei parte activa como 
auxiliar voluntario. A primeira amostra isolada e identificada 
revelou o bacilo de Eberth-Gafflry, sendo publicada, em seguida, urna 
nota na imprensa local, annunciando tal facto (“Diario da Bahia” 
julho 4, 1924). A este exame, seguiram-se muitas dezenas mais, em 
todos os casos sendo responsabilizado sempre aquelle mesmo bacilo, 
já pela cultura positiva do sangue, já pelo phenomeno de Gruber- 
Durham-Widal positivo em titulo especifico. E assim, nem urna só 
vez, encontramos os bacilos paratyphicos. Nossas pesquisas, reali- 
za,das sob a assistencia continua e immediata dos Profs. Pirajá da 
Silva e Fernando Sáo Paulo, foram as primeiras que se fizeram 
systematicamente sobre o assumpto, na Bahia, e as unicas dignas de 
credito praticadas durante a epidemia, pois outras conclusoes vindas 
a lume ainda nessa epoca peccam pela contradicáo de seus auctores, 
como demonstrei em minha these (“A febre typhoide na cidade do 
Salvador”, pags. 50, 51 e 69). 

A partir de agosto de 1924, quando já se verificara o declinio do 
surto epidemico, foi reorganizado o servico do Instituto Oswaldo 
Cruz, passando o Dr. Horacio Martins, assistente que até entáo se 
encarregara apenas das pesquisas relativas a peste e diphtheria, a 
incumbir-se ainda do grupo coli-typhico-dysenterico. Dessa data, 
até dezembro de 1925, todos os exames feitos, na grande maioria por 
aquelle technico e alguns pelo Dr. Adriano Pondé, revelaram sempre 
a presenta do bacilo typhico, nem uma vez siquer tendo sido encon- 
trados os bacilos paratyphicos. Em meiado de 1927, visitando a 
Bahia, tive occasiáo de conversar sobre o assumpto com o Dr. Ho- 
racio Martins, que me afirmou não ter ainda surgido, até então, 
nenhum caso de febre paratyphoide, no instituto. E assim que, no 
ano de 1926, de 216 soro-aglutinagões praticadas, 71 foram positivas 
em titulo especifico para o bacilo de Eberth-Gafflry, e no primeiro 
semestre de 1927, de 68 ditas 14 foram igualmente positivas para 
esta bacteria, sendo todas negativas em rela@o aos paratyphicos A. e 
B. Neste mesmo periodo foram tambem praticadas outras tantas 
hemoculturas, isolando-se e identificando-se o germen supra-citado 
em muitos casos. 

Computando as pesquisas honestamente realizadas de julho de 
1924 a junho de 1927 (um espaco de tres anos exactos), apurei um 
total de 165 casos de febre typhoide legitima, sem um ao menos de 
paratyphoide. Baseado em taes dados, reafirmei, em trabalho lido 
perante a Sociedade de Biologia e Hygiene de Sáo Paulo, na sessáo 
de 8 de marco de 1928, e publicado no no. 15 do Brasil-Medico, de 
abril 14, 1928, a conclusáo já estampada em minha these, cerca de dois 
anos antes, concebida nestes termos: na cidade do Salvador grassa 



84 REPARTICAO SANITARIA PAN-AMERICANA [Janeiro 

apenas a eberthose genuina, sendo as paratyphoides rarissimas ou 
mesmo inexistentes. 

0 no. 9, de setembro de 1933, da Bahia-Medica, que tenho sob as 
vistas, traz inserto um trabalho estatistico, intitulado “Estudos sobre 
as febres paratyphoides na Bahia” e elaborado pelo actual diretor 
do Instituto Oswaldo Cruz da Bahia, com os laudos de exames prati- 
cados neste establcimento, de janeiro de 1926 a 31 de julho de 1933. 
Abro espaeo para o quadro VI do aludido trabalho, no qual vem 
consignadas as pesquisas efetuadas, com os resultados obtidos. 
Antes de analysal-o, todavia, quero salientar pequena discrepancia 
destes dados com os que me foram comunicados pelo Dr. Horacio 
Martins, ha seis annos passados. E assim que o Dr. Araujo menciona, 
no curso do ano de 1926, urna sôro-aglutinacáo positiva a l-320, para 
o bacilo paratyphico A, estipulando o total de reaceões de Widal reali- 
zadas, naquelle ano, em 218, das quaes 69 positivas para bacilo de 
Eberth-Gaffky, ao contrario do que me afiancou o Dr. Horacio 
Martins, que disse náo ter havido nenhum resultado positivo para 
paratyphicos, no mesmo periodo, e ter oreado o numero de reaceões de 
Widal praticadas, em 216, com 71 resultados positivos para o bacilo 
typhico. 

Hemoculturas R. Widal 

AUX Positivas Positivas 

1926..............~ .... 194 59 0 
1927 ._.._ .............. l3B 
1928 ...... _~ _. ......... 162 1; i 
1929 ................... 234 67 0 
1930.. ..... ._ ...... __ .. 283 69 
1931.. ................. 269 45 1: 
1932 _ .................. 300 
1033 _......_......._ .._ 243 45 3’ I 

Totaes . . ..__._.. 1,824 j 396 
I 32 I 

0 218 69 
i 214 128 62 21 

0 
3 

ii 228 217 3: 1: 

0 2 78 12 12 
0 277 88 1 

________ 
0 1,886 493 40 

- 

A simples inspeccão deste demonstrativo, resalta a extrema rari- 
dade das febres paratyphoides no quatrienio que vae de janeiro de 
1926 a dezembro de 1929. Vemos neste lapso de tempo apenas 3 
hemoculturas positivas para bacilo paratyphico A (1 em 1927 e 2 em 
1928) e nenhuma para B. paratyphico B, ao passo que contamos 188 
positivas para bacilo typhico. Observamos, outrosim, somente 4 
soro-aglutinacóes positivas para B. paratyphico A (1 em 1926 e 3 em 
1928) e 1 para B. paratyphico B. (1928), emquanto 219 foram positivas 
para bacilo typhico. 0 ano 1929 decorreu sem o aparecimento de um 
só caso de febre paratyphoide; entretanto, nesse ano, o bacilo typhico 
foi identificado 67 vezes, tanto por hemocultura, como por sôro- 
aglutinaeáo. Torna-se, por conseguinte, patente a extrema raridade 
das febres paratyphicas na Bahia, no quinquenio que se seguiu ao 
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ano da grande epidemia (1924), contrastando com a relativa fre- 
quencia da genuina febre typhoide, neste periodo, exactamente de 
acorde com as conclusões a que cheguei, pelos meus escrupulosos 
estudos. A partir de 1930, o numero de casos de febre paratyphoide A 
augmentou um pouco, mantendo-se a B rarissima, com dois casos 
apenas, positivados por saro-aglutina@o, em 1932. Nao é extranho a 
este augmento o facto do instituto vir praticando, com maior fre- 
quencia, de alguns anos para cá, exames solicitados de localidades do 
interior do Estado. Segundo se deprehende da leitura do mesmo 
trabalho, dos 18 casos confirmados em .1930, 6 provieram de lugares 
do interior da Bahia (Sapé, Itabuna e Nazareth), e dos 10 de 1932, 2 
tambem tiveram igual procedencia (Belmonte e Barra da Rio Grande). 
Estabelecendo-se o computo geral dos anos estudados pelo Dr. Araujo, 
e discriminando-se a porcentagem dos casos produzidos por bacilo 
typhico em relacáo aos paratyphicos, verifica-se o seguinte resultado: 

Por cento 
Bacilo typhico----__ .____ 396 (9252) 

Hemoculturas positivas----------- 
i 

Bacilo paratyphico A--.--- 32 (747) 
Bacilo paratyphico B_ _ _ _ _. 0 (00) 
Bacilo typhico ____ - ___.__ 493 (9197) 

Soro-aglutinacões positivas- _ _ - - - _ _ Bacilo paratyphico A-- _. . _ 
1 

40 (746) 
Bacilo paratyphico B- _ _. _ _ 3 (055) 

Como se ve, confirma-se ainda urna vez a predominancia grande do 
Eberth sobre os paratyphicos, na Bahia,facto este que occorre invaria- 
velmente em todas as partes onde pesquisas bem orientadas tem 
esclarecido a etiologia das febres do grupo typhico. 

Paratifoidea na Bahia 

Dentre 1,824 hemoculturas realisadas no periodo de fevereiro de 1926 a 31 de 
julho de 1933 na cidade de Salvador, Araujo obtivera 428 resultados positivos 
dos quais 396 para E. tiJi e 32 para S. paratifi A, ou seja o percentual de 91.92 e 
8.08 (dentre 1,886 Widals, 443 tifoide, 40 Para A e 3 Para B). Como se vé a 
incidencia nao é grande, mas excede de multo a de paratifoide do tipo B assinalada 
em outros paizes. Do ponto de vista da epidemiologia propriamente dita quase 
nada se apurou. Apenas duma feita ficou bem averiguado que varios casos se 
filiavam a presenta de urna portadora convalescente. Quanto aos outros, 
somente urna vez encontrou-se rela@ entre um caso e outro. Embora, é evidente 
pelo estndo topografico que portadores de germes sejam responsaveis pelos casos 
verificados, po~s, eles surgem mais ou menos lsolados em varios distritos da 
cidade ou do interior do Estado. Pelos dados existentes é impossivel tratar 
o rasto epidemiologico dos casos de febres paratifoides do tipo A ocorridos na 
Bahia. Quanto aos casos do tipo B apenas duma feita é permitido pensar, embora 
sem apoio seguro, nas relacóes plausiveis entre dois deles. Comparando e 
estabelecendo as percentagens relativamente á febre tifoide durante o periodo 
considerado (8 anos) teremos: tifoide, 614 casos, 89.51 por cerito; paratifoide A, 
58, 10.98 por cerito; paratifoide B, 3, 0.51. Náo pode ser aplicada a Bahia a 
relacão estabelecida na Europa, antes sim, os dados colhidos nas regióes tropicais e 
subtropicais. (Araujo, Euuardo de: Babia Med., 196, sbro. 1933.) 
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Peixes Toxíforos do Brasil 

FrBes em 1932 expendera breves consideracões sobre um peixe toxíforo, assaz 
comum no Brasil, geralmente conhecido sob a denominacao popular de “niquim.” 
A oportunidade de capturar e examinar detidamente alguns exemplares mais do 
batraquideo, e informa@0 bibliogrdfica encontrada sobre a sistemática dos 
Thalassophrynidae brasileiros motiva esta contribui$Xo complementar. A julgar 
pelos dados ha pelo menos seis especies diferentes, perfeitamente definidas, de 
Thalassophr2/nidae, quatro das quais encontradicas no Brasil, e tres destas na 
Bahia: Thalassophr2/ne amazonica, Th. punetata, Th. reticulata, Th. nattereri. Th. 
maculosa, e Th. branneri. Das especies referidas, verifico&se na Bahia a pre- 
senca da segunda, Th. punctata, e da quarta, Th. nattereri. A especie erroneamentc 
identificada a Th. maculosa na Bahia, parece ser natterei. (Fróes, Heitor P.: 
Bahia Medica, ab. 30, 1933.) 

0 ensino da pharmacia no Brasil.-Data de 12 de abril de 1809 a crea@0 em 
Brasil do ensino oficial da materia medica e farmacia, tendo sido José Maria 
Bomtempo o seu primeiro professor. Na Baia a cadeira de farmacia s6 foi creada 
em 1824, sendo seu primeiro ocupante Manoel Joaquim Henriques de Paiva, que 
instituiu um gabinete para esse estudo na parte que Ihe foi cedida no Convento 
de Santa Tereza. Cabe porém lembrar que no plano de estudos aprovado pela 
carta régia de 29 de dezembro de 1815 j(t figurava um curso de quimica farmaceu- 
tica, cujas nocões deveriam ser ministradas pelo boticario do Hospital Militar 
onde a escola funcionava. Si este brasileiro foi o primeiro mestre de farmacia no 
Brasil, como ficou dito, foi tambem outro brasileiro, José F. Leal, o primeiro 
lente de materia medica e farmacia em 1772, na Universidade de Coimbra, e 
bem assim cabe rememorar que foi outro hrasileiro quem em 1788 publicou a 
primeira quimica que se escreveu em portuguez. Foi elle Vicente Coelho Seabra, 
OLI Vicente Coelho da Silva Seabra e Teles, tambem formado em Coimbra, ondc 
veio a ser lente de mineralogia, geologia, botanica e agricultura. Iniciado o 
estudo da farmacia por Bomtempo em 1809, passou a ser professado desde 1833 
na recem-fundada faculdade, por Jo50 José de Carvalho. A cadeira tinha cntáo 
o titulo de farmacia, materia medica, especialmente hrasileira, tcrapeutica e arte 
de formular. Reformada a faculdade em 1854, continuou Carvalho com a cadeira 
que passou a ser s6 de terapeutica e materia medica, e sendo creada entao a de 
farmacia, assumiu-lhe a regencia o notavel quimico Manoel Maria de Moraes e 
Valle, que dois anos antes ali entrára como substituto da seccño de medicina. 
Moraes e Valle foi, portanto, o primeiro ocupante dessa cadeira e nela esteve até 
1859, quando foi transferido para a de quimica inorganica, sendo antáo elevado 6 
catedra que ele deixava, o Dr. Esequiel, que a regeu at6 ser jubilado em 1883.- 
ALFREDO NASCIMENTO, Boletim da Associacão Brasileira de Farmaceulicos, maio 
1933. 

A gloria de Ferrán.-Estudando sob todos os aspectos, o problema da tubercu- 
lose mantinha-se estacionario, o que a clarividencia e o espirito de observa@0 
de Robert Koch havia determinado. Ferran, romantico porque tem id6as 
originaes, sonhador porque perscruta os mysterios da vida, abala os alicerces da 
microbiologia classica, apresentando as culturas homogeneas do bacillo de Koch, 
um dos primeiros exemplos das mutasões biologicas obtidas in vitro. E a figura 
do sabio se impóe, pelas vidas que salva com a vaccina cholerica, com os horizontes 
que rasga com suas concepcóes biologicas.-AwoNIo FONTES, Revista PauZista de 
Therapeutka, jul. 1933. 


