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1900

Ano até onde foi possível rastrear a 
presença das riquetsioses na Região 

Metropolitana de São Paulo

Planta da Cidade de São Paulo organizada pela Secção de Esgotos - 1901



1900, Dr. Adolpho Lutz

Diagnosticou, em uma necrópsia, 
o primeiro caso conhecido de 

“tifo exantemático” em São Paulo



Diário de trabalho do Dr. Adolpho Luts de 1900. Museu do Instituto Adolfo Lutz.



16 - Fiz a autopsia de um caso que tinha apresentado
phenomenos febris e typhosos com numerosas petechias
de pelle. Encontrou-se musculatura côr de carne fumada,
oedema pulmonar intenso, coração pallido e murcho,
fígado pouco alterado, intestinos vasios distendidos, sem
ulceras no ileon, ganglios mesentericos apenas um pouco
augmentados junto do ileon. Baço muito intumecido,
diffluente. (fiz culturas do baço e da bile. A autopsia foi
feita bastante tempo depois da morte, mas as preparações
do baço não mostravam bacterias. Incubou-se o baço em
panno embebido de solução de sublimado). A bile era
alaranjada muito espessa, a urina carregada com traços de
albumina, os rins muito pallidos.
17 - As culturas da bile ficarão estereis; do baço obteve-se
germes de putrefação e coccos. Pelos elementos clinicos e
anatomicos parece tratar-se de Typho Exanthematico.
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Sem sinais macropatológicos 

de Febre Tifóide
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Sem resultados 

laboratoriais de 

Febre Tifóide



1904

Decreto Federal N° 5.156, de 8 de março
Art. 145: são consideradas molestias de notificação compulsoria:

VII. Typho e febre typhoide





1920 – caso de cura

Brasil Médico. 1920  out 30; XXXIV(44):715-8. Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública.



Casos da RMSP até 1929

(*)AD:Annuario Demographico / HER:Hospital Emílio Ribas / IAL:Instituto 
Adolfo Lutz / Piza: livro Typho Exanthematico de São Paulo. TM:Tifo Murino

Ano Origem Evolução Fonte (*)

1900 ign Óbito IAL

1904 Estação da Saúde Óbito HER + AD

1905 R. da Boa Vista Óbito HER + AD

1905 Osasco Óbito HER + AD

1906 Pacaembu Óbito HER + AD

1906 R. das Palmeiras, 278 Óbito HER + AD

1906 Distr. Consolação Óbito AD

1906 Distr. Consolação Óbito AD

1906 Distr. Santa Cecília Óbito AD

1906 Distr. Santa Cecília Óbito AD

1909 Mun. Sto Amaro Óbito AD

1909 Mun. Sto Amaro Óbito AD

1913 Mun. São Paulo Óbito AD

1920 R. Beleza - Perdizes Cura HER + AD

1920 Mogi das Cruzes (Suzano) Óbito AD

1924 Rua Guarujá - Tucuruvi Óbito Piza

1927 R. Santa Rosa, 56 Cura (TM) HER + AD

1927 Villa Santa Catarina Óbito HER + AD



— MHM, R. Christiano Vianna, 24 anos, solteira, mal estar à tarde.

— 29/09 – fortes dores no estômago e cabeça, mialgia intensa e 
náuseas. Médico da família suspeitou de infecção intestinal.

— 30/09 – Febre de 40ºC.

— 01/10 – erupção cutânea generalizada. Médico mudou a suspeita 
para escarlatina. O serviço sanitário fez o isolamento domiciliário.

— 06/10 – grande piora do quadro. O médico da família estava 
ausente da cidade. O Dr. José de Toledo Piza foi chamado para 
atendê-la, passando a suspeitar de tifo exantemático.

— 07/10 – internada no Hospital de Isolamento de SP

— Óbito em 12/10/1929

Typho Exanthematico de São Paulo. Soc. Impressora Paulista. 1932. Pp 39-41.

28 de setembro de 1929







Typho Exanthematico de São Paulo. Soc. Impressora Paulista. 1932. Entre pp 16 e 17.



Assim começou aquilo 
que foi considerado um 
surto epidêmico de tifo 
exantemático e que, até 

1931, computou 61 
casos com 72% de 

letalidade.

Divisão administrativa dos municípios ao redor de São 
Paulo na década de 1930

Typho Exanthematico de São Paulo. Soc. Impressora Paulista. 1932. 





Pensavam ser tifo 
exantemático.

Prevenção voltada 
para o controle de 

piolhos.



Dr. Piza passa a 
desconfiar dos 

carrapatos

Typho Exanthematico de São Paulo. Soc. Impressora Paulista. 1932. P 23.



1932 – TESP

Typho Exanthematico de São Paulo. Soc. Impressora Paulista. 1932. P 13.



1932
A. cajennense

(lato sensu) o vetor?

Mem. Inst. Butantan.1932; 7:35-40. p 4. Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública.



1933 – A. aureolatum naturalmente infectado

Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública.



1949 – A. aureolatum vetor na RMSP

Arq. hig. saude publica. 1949; XIV(39):5-38. p 28. Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública.



1934 - A prevenção se voltou para o controle de Carrapatos



O Estado de S. Paulo,  02 de dezembro de 1970 pg. 18

Controle de Carrapatos 
e vacinação das pessoas



Duas epidemiologias diferentes
Já em 1932 percebia-se dois padrões de comportamento da
doença: um urbano, benigno, associado aos ratos e pulgas, e
outro peri-urbano ou rural, letal, associado aos carrapatos.

Mem. Inst. Butantan.1932; VII:41-50. p 44. Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública. 



1941 – Tifo Murino



Relatório Anual do Hospital Emílio Ribas. Apêndice: Alguns Elementos que não 
Foram Anexados ao Relatório de 1945

1945 – Hospital Emílio Ribas



1929-1949 “pré-antibióticos”



Uma olhada mais de perto

TE cura
TE óbito
TM



1949 – gravidade da FMB na RMSP

Arq. hig. saude publica. 1949; XIV(39):5-38. p 15. Acervo Bibl. Fac. Saúde Pública.



Evolução no tratamento

Relatórios Anuais do Hospital Emílio Ribas, 1945 a 1949. Acervo do Hosp. E. Ribas

1945

1946 - 1949

1932



Evolução no tratamento

Relatórios Anuais do Hospital Emílio Ribas, 1945 a 1949. Acervo do Hosp. E. Ribas

1950



Enfim a cura

Relatório Anual do Hospital Emílio Ribas, 1950. Acervo do Hospital Emílio Ribas

1950
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