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parte i

humanos encontram patógenos
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1. O jantar fatal

O jantar foi uma ideia de última hora, lembra-se Pam Stogess, 

de quarenta anos, funcionária do poder legislativo de Kingston, no 

estado de Nova York, uma cidade encravada entre o Parque Esta-

dual Catskill e o rio Hudson. “Meu marido, minha filha e eu está-

vamos pensando em ir jantar num restaurante mexicano. Chamei 

nosso amigo Steve Gelson para ir conosco, mas ele nos convidou 

para jantar na casa dele. Steve é um cozinheiro maravilhoso e de-

ra uma festa na noite anterior, da qual havia sobrado muita comi-

da. Ele disse: ‘Não é nada formal, nem troquem de roupa, sim-

plesmente venham para cá’. Meu marido e minha filha resolveram 

ir ao mexicano, mas eu fui para a casa do Steve. Foi totalmente de 

última hora.”

Cinco outros convidados (os nomes de todas as pessoas nes-

ta história foram alterados) compareceram ao jantar no domin-

go, 19 de fevereiro de 1989: Miles Walsh, sócio de Steve em uma 

agência de propaganda; Arthur Landry, vice-diretor da escola lo-

cal; a esposa dele, Barbara Landry, sócia da agência de viagens da 

família; Janie, a filha deles de treze anos; e a amiga dela, Sara, tam-
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bém de treze anos. A refeição consistia de um bolo de queijo ca-

seiro, salada, macarrão de forno com salsichas, almôndegas agri-

doces, pão de alho e vinho, seguidos de café e torta caseira com 

calda quente.

O cardápio acabou se revelando memorável por mais de um 

motivo. “Transformei o que havia sobrado do macarrão e fiz pão 

de alho com pão sírio”, lembra Gelson. “Foi uma noite tranquila; 

falamos bastante de política. Pam e eu somos republicanos ativos, 

e Art, que é democrata, havia acabado de ser indicado para uma 

comissão da prefeitura.”

“Foi bastante informal”, diz Pam. “Steve colocou a comida 

na bancada da cozinha, e os adultos comeram ali mesmo. As me-

ninas levaram os pratos para a sala e ficaram vendo vídeos. Foi 

uma delícia, mas no dia seguinte todos acordavam cedo, de mo-

do que às dez da noite terminamos nosso café e a festa acabou.”

Na terça-feira de manhã, Pam sentiu que havia alguma coisa 

errada. “Eu estava na cozinha, tentei olhar alguma coisa e meus 

olhos falharam. Achei que talvez tivesse posto as lentes de contato 

ao contrário, então fui ao banheiro, lavei os olhos, conferi as len-

tes, e as coloquei de volta. Mas as coisas ainda estavam estranhas; 

parecia que eu estava olhando para o meu nariz com os olhos ves-

gos. Achei que estava gripada.

“Telefonei para o escritório do Steve, porque, como signa-

tários da Associação Cristã Feminina do Condado de Ulster, tí-

nhamos uma reunião ao meio-dia. A secretária dele disse que 

ele estava doente em casa, e quando liguei para ele, sua fala estava 

arrastada, e ele reclamou que estava enjoado. Falou que nem iria 

à reunião. Eu disse que voltaria a ligar na hora do jantar e que ele 

dissesse o que gostaria de comer que eu faria e levaria lá.

“Naquela mesma terça-feira à noite”, Pam continua, “meus 

olhos estavam ainda piores e minha fala também ficou arrastada. 

Estava com dificuldade de conversar e lembro que precisei formar 

JANTAR_FATAL•miolo.indd   18 3/4/11   11:59 AM



19

as palavras antes de falar. Liguei de novo para o Steve à noite e ele 

mal conseguiu falar comigo. Então me ocorreu que Steve e eu es-

távamos com o mesmo problema.”

Mesmo assim, Pam não é do tipo que entra em pânico, e ain-

da não estava muito preocupada com a saúde. Achou que prova-

velmente era uma virose que acabaria passando.

“Na quarta-feira de manhã, peguei o carro para fazer algu-

mas coisas na rua, mas assim que tirei o carro da garagem, a rua 

pareceu estreita demais, então meu marido acabou dirigindo pa-

ra mim. Quando fui assinar um cheque, não consegui acertar a 

linha. Tentei segurar uns palitos de dente, mas sempre os deixava 

cair. Era estranho. Eu estava tendo problemas de percepção, o que 

me mostrou toda uma nova perspectiva sobre o modo como pes-

soas com deficiência lidam com o mundo.”

Na quinta de manhã, Pam estava tão fraca que mal con-

seguia andar. “Minhas pernas estavam bambas. Agora eu estava 

ficando tensa, e não sou uma pessoa nervosa. Meu marido e eu te-

mos uma funerária, e a perspectiva da morte não me assusta. Lem-

bro de ter dito a ele: ‘Acho que tive um derrame’”, recorda Pam. 

“Eu me sentia intoxicada e minha percepção estava totalmente 

alterada. Liguei para a casa do Steve e ninguém atendeu. Liguei 

para a secretária dele, e ela me disse que ele tinha ido para o 

Kings ton Hospital. Foi quando eu pensei: ‘Meu Deus, talvez mais 

alguém também esteja com a mesma coisa’. Liguei para a casa de 

Art Landry.

“Janie atendeu e disse que o pai não podia falar; não se sen-

tia bem. Janie e Barbara estavam bem, no entanto. A essa altura, 

eu estava com dificuldade para engolir, mastigar, e até mesmo 

mexer a língua. Liguei para o dr. Mauceri, médico de Steve, e con-

tei sobre Art e sobre mim. Ele disse que nós dois também de-

vía mos ir para o pronto-socorro do Kingston Hospital para fazer 

exames.”
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O dr. Mauceri já havia ido à casa de Steve duas vezes desde 

então. Mauceri era não só médico de Gelson, mas também seu 

amigo; na verdade, ele havia sido um dos convidados do primei-

ro jantar no sábado à noite. Havia examinado Steve em casa na 

quarta e ficara um pouco preocupado, mas quando voltou a exa-

miná-lo na quinta, por volta das duas da tarde, mandou Gelson 

diretamente para o hospital. “Lembro que ele pegou meu telefo-

ne”, disse Steve, “e ligou para um neurologista, o dr. Pickard. Ele 

disse: ‘Estou com um paciente que gostaria que você visse hoje ain-

da. Acho que ele talvez esteja com a síndrome de Guillain-Barré.”

Por volta das quatro da tarde daquele mesmo dia, o neurolo-

gista consultado, dr. Leonard Pickard, examinava Steve Gelson no 

pronto-socorro do hospital. A essa altura, Pickard ainda não sa-

bia que Art e Pam também estavam doentes. Quando terminou de 

examinar Steve, ficou intrigado e preocupado. Havia duas gran-

des possibilidades — miastenia grave e síndrome de Guillain-Bar-

ré, ambos distúrbios neurológicos potencialmente fatais. “Mas os 

sintomas de Steve não se encaixavam muito bem em nenhum dos 

dois diagnósticos”, lembra Pickard, “e havia ainda uma outra pos-

sibilidade que o dr. Mauceri e eu aventamos.”

Pam Stogess se recorda: “Pouco depois das quatro da tarde, 

Art e eu nos juntamos ao Steve na emergência, e devíamos estar 

com uma aparência péssima. A cabeça do Steve pensa para um 

lado. As pálpebras caídas, e quando ele falava, tentava abri-las 

com os dedos. Art, um líder comunitário, parecia um bêbado va-

gabundo. Não se barbeava havia dois dias, e usava um boné de 

beisebol virado de lado”.

“Depois que examinei o sr. Gelson”, lembra o dr. Pickard, “o 

pai dele me contou sobre Pam Stogess e Art Landry. Foi o conjun-

to dos casos que resolveu a questão. Mesmo sem nunca ter visto 

um caso antes, eu sabia que todos estavam com botulismo.”
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*  *  *

Botulismo, que deriva de botulus, a palavra latina para sal-

sicha, é uma forma rara porém muitas vezes fatal de envenena-

mento por alimentos causada pela bactéria Clostridium botulinum. 

Segundo o manual de epidemiologia e doenças infecciosas do 

dr. A. Barnett Christie, de texto perfeitamente legível, a história 

da palavra “botulismo” e a descoberta do organismo causador re-

montam a mais de duzentos anos. Christie escreveu: “O termo 

foi usado pela primeira vez no final do século xviii depois de um 

surto da doença em Wildbad, no sul da Alemanha, em 1793: tre-

ze pessoas dividiram um salsichão, todas adoeceram e seis delas 

morreram”.

Boa parte do que atualmente se sabe sobre os efeitos clínicos 

do botulismo foi catalogado por um jovem médico distrital, fun-

cionário do ducado de Württemberg, chamado dr. Justinus Ker-

ner. No início do século xix, na região vizinha a Stuttgart, a ad-

ministração médica do ducado observou um aumento nos casos 

fatais de intoxicação alimentar, que atribuíram ao declínio ge-

neralizado das medidas de higiene adotadas na produção dos ali-

mentos, resultante da pobreza causada pelas devastadoras guer-

ras napoleônicas. Em julho de 1802, o governo de Stuttgart lançou 

um comunicado público avisando sobre “os perigos do consumo 

de salsichas de sangue defumadas”.

Kerner, que também desenvolveu uma duradoura reputação 

de poeta romântico, começou a publicar suas descobertas em 1817. 

Em 1820, ele havia escrito uma monografia que incluía dados de 

77 pacientes que ele atendera com “envenenamento por salsicha”, 

como se dizia na época. Kerner realizara experimentos com ani-

mais e muitas autópsias com pacientes que haviam morrido de 

botulismo. Em meados da década de 1820, já havia definido pra-

ticamente tudo o que hoje sabemos ser verdade. Escreveu: “Desa-
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parece o fluido lacrimal, a garganta se torna um tubo morto e 

inerte... Não há secreção de saliva. Não se sente uma gota de umi-

dade na boca, nenhuma lágrima é mais secretada”.

Usando diversos extratos que fez a partir das salsichas, Ker-

ner testou-os em gatos, coelhos, pássaros, lesmas, insetos e rãs. 

Conseguiu produzir todos os sintomas típicos nesses animais — 

pupila dilatada, pálpebras caídas, vômito, dificuldade para en-

golir e falência respiratória. Mas Kerner iria ainda mais longe. 

Como muitos médicos de sua época, ele fez testes em si mesmo. 

De pois de ingerir extratos bastante diluídos da salsicha, escreveu 

que “algumas gotas do ácido sobre a língua [provocaram] secura 

do palato e da faringe”. Quando o professor universitário que ha-

via sido seu orientador descobriu que Kerner se envenenara em 

nome da pesquisa, prudentemente proibiu que ele continuasse 

realizando testes em si mesmo.

Embora Kerner houvesse tentado em vão produzir a toxina, 

conseguiu revelar três princípios fundamentais da intoxicação 

por salsicha: descobriu que a toxina era criada na salsicha estraga-

da quando armazenada em condições sem oxigênio; que a toxina 

agia tanto na parte motora quanto na parte autônoma do sistema 

nervoso; e que a toxina era extremamente potente e podia provo-

car sintomas mesmo quando aplicada em doses muito pequenas. 

E o mais notável de tudo: Kerner especulava em seu relatório de 

1820 que determinadas doenças causadas por um sistema nervo-

so “hiperestimulado” ou “hiperexcitado” poderiam na verdade vir 

a ser tratadas com essa toxina.

Só a partir de 1870 a palavra “botulismo” viria a ser formal-

mente cunhada por outro médico alemão. Ainda mais trinta anos 

se passariam até que o organismo causador da doença fosse esta-

belecido, em parte porque as ferramentas necessárias da bacterio-

logia ainda estavam engatinhando no final do século xix.
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A descoberta do organismo que efetivamente causava o bo-

tulismo é uma história em si mesma. Começa no minúsculo vi-

larejo de Ellezelles, na Bélgica. Trinta e quatro indivíduos com-

parecem a um velório num dia frio de dezembro de 1895. A carne 

servida na ocasião fora transformada em conserva no mesmo dia 

do abate e mantida em salmoura por onze dias antes de ser con-

sumida. Não tinha bom aspecto e não cheirava bem, mas isso não 

parece ter contido o entusiasmo com que foi devorada pelos con-

vidados e membros da banda do vilarejo, que tocava no velório 

como se participasse de um festival da cidade. As primeiras víti-

mas adoeceram em menos de 24 horas, e no total, 23 pessoas fica-

ram doentes. Três morreram, e dez chegaram perto. Quem não 

havia comido muito, apresentou uma forma branda da doença, e 

alguns poucos, que haviam comido apenas a gordura ou pedaços 

muito pequenos da carne, não apresentaram nenhum sintoma.

O dr. Emile Pierre van Ermengen, que estudara com o gran-

de patologista alemão Robert Koch, pesquisou o assunto. Desco-

briu um grande bacilo (uma bactéria comprida) anaeróbico (que 

cresce na ausência do oxigênio) no presunto que fora servido no 

velório e nos tecidos de algumas das vítimas. A partir dessas amos-

tras, ele fez uma cultura das bactérias em laboratório. Por fim, 

quando alimentou gatos com a comida contendo o organismo, 

eles foram acometidos de paralisia. O dr. Ermengem finalmente 

encontrara a causa. Publicou suas descobertas num periódico ale-

mão de microbiologia. Pela primeira vez a Clostridium botulinum 

havia sido isolada. Nove anos depois, em 1904, um surto de bo-

tulismo a partir de feijões-brancos enlatados surpreendeu os pes-

quisadores, pois se pensava que apenas carne ou peixe pudessem 

acarretar a doença.

Nas décadas seguintes, os pesquisadores descobriram outros 

detalhes a partir das teorias dos primeiros pioneiros. A forma ati-

va da bactéria, C. botulinum, possui uma peculiaridade biológica 
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que consiste em se desenvolver apenas na ausência de oxigênio. 

O organismo passa por um estágio inativo chamado de esporo. 

Os esporos podem viver indefinidamente, mesmo em calor ou 

frio extremos; resistem até depois de horas em fervura. Sob con-

dições anaeróbicas, os esporos germinam e assumem a forma 

ativa da bactéria, e são as bactérias que produzem a toxina, uma 

das mais mortíferas de que se tem notícia. Por incrível que pa-

reça, em 1964 estimou-se que cerca de quatrocentos gramas da 

toxina do botulismo seriam capazes de exterminar toda a popu-

lação mundial. Kerner teve muita sorte em seus ousados autoex-

perimentos, pois uma única mordiscada de comida contaminada 

pode ser fatal.

Em um pequeno surto da doença, em Loch Maree, na Escó-

cia, em 1923, oito amigos de um grupo de pescadores haviam 

comido patê de fígado de ganso; uma semana depois, os oito es-

tavam mortos. A toxina do botulismo, uma molécula relativamen-

te pequena, afeta o sistema nervoso ligando-se rápida e firme-

mente ao local onde o nervo transmite o impulso para o músculo. 

Normalmente, a transmissão desse impulso do nervo ao músculo 

é mediada pela liberação de um neurotransmissor químico, a ace-

tilcolina. A acetilcolina então se liga ao músculo, fazendo com que 

ele se contraia. Se o músculo receber uma quantidade insuficien-

te de acetilcolina, ele não se contrai. Se o diafragma, o músculo que 

controla a respiração, for afetado, a pessoa pode parar de respirar 

e morrer caso não receba logo um tratamento de emergência.

Existem pelo menos sete variedades da C. botulinum — cha-

madas de modo pouco criativo de A a G —, mas a maioria dos 

casos em humanos é causada pelos tipos A, B e E. As bactérias, e 

seus esporos, estão em toda parte, mas o botulismo é muito raro. 

Isso acontece também porque os esporos são resistentes, mas a 

toxina não. Mesmo que o calor não destrua os esporos, geralmen-

te destrói a toxina, um calcanhar de aquiles de que o cozinheiro 

JANTAR_FATAL•miolo.indd   24 3/4/11   11:59 AM



25

prudente deve se valer para evitar a temida doença. A comida 
con taminada nem sempre dá sinais (lacres rompidos ou cheiro de 
podre) de que está de fato contaminada.

Imagine o caso de um homem de 22 anos de Orange County, 
na Califórnia. Ele acordou um dia às duas da manhã, vomitando, 
com a visão turva e a “língua pastosa”. Em questão de horas estava 
completamente paralisado e cessou de respirar. Foi preciso levar 
um aparelho de ventilação para ajudá-lo a respirar. Cerca de qua-
renta horas antes dos sintomas, ele havia comido um cozido que 
seu colega fizera com ingredientes frescos (carne, cenoura e ba-
tata) no apartamento que dividiam. O amigo comera do mesmo 
cozido enquanto ainda estava quente, mas o outro o provara à 
temperatura ambiente, dezesseis horas depois. Os esporos, resis-
tentes ao calor, haviam sobrevivido ao primeiro cozimento. Qual-
quer toxina que houvesse no cozido teria sido desativada pelo ca-
lor, e é por isso que o colega não passou mal. Enquanto a comida 
esfriava em cima do fogão, no entanto, os esporos, no fundo do 
cozido (e, portanto, em ambiente anaeróbico), transformaram-se 
em bactérias C. botulinum. Quando a temperatura baixou o bas-
tante, a bactéria viva começou a produzir a toxina, que fizera adoe-
cer tão gravemente o rapaz.

Seguramente, cozinhar a comida a uma temperatura bem al-
ta, até pouco antes de ser ingerida, previne a doença. Segundo o 
manual de Christie: 

Qualquer alimento pode provocar botulismo se estiver contami-

nado com o micro-organismo, não receber o tratamento térmico 

suficiente e for guardado por algum tempo e depois ingerido antes 

de receber outro cozimento. Este último ponto é importante, pois 

será fácil lembrar que a toxina do botulismo é facilmente destruí-

da pelo calor, e esquentando qualquer alimento guardado em con-

serva caseira antes de ingeri-lo, evita-se a maioria das mortes cau-

sadas por alimentos em conserva.
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