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II - A Medicina em 
São Paulo 

Nas páginas seguintes analisaremos a organização do campo médico 
paulista com o objetivo de compreender o processo que resultou na fundação 
do Instituto Pasteur de São Paulo1. Para tanto nos voltaremos para as duas últi
mas décadas do século passado, momento em que este campo começa a se es
truturar. Inicialmente observaremos o processo de crescimento econômico e 
de urbanização de São Paulo e as primeiras iniciativas de expansão do campo 
médico. Em seguida, nos deteremos na criação dos serviços de saúde pública 
estaduais e no surgimento das principais instituições médicas de São Paulo. 
Acreditamos que a criação do Instituto Pasteur, anos mais tarde, ainda fazia 
parte do processo de expansão do campo médico acima citado. Isso porque os 
interesses dos atores médicos, no que tange à criação de espaços institucionais 
possibilitadores do desenvolvimento e da reprodução de seus saberes e práti
cas, ainda não tinham sido totalmente satisfeitos. 

As últimas décadas do século passado marcam um período de grande 
desenvolvimento em algumas áreas da Região Sudeste. No Rio de Janeiro ob
serva-se uma acelerada expansão urbana relacionada à sua posição de capital 

1 Utilizamos o conceito de campo médico na acepção dada por Pierre Bourdieu. Segundo este au

tor, um campo social, seja ele qual for, é um espaço que conta com um universo relativamente au

tônomo de relações específicas. Sua autonomia, no entanto, deve ser entendida a partir da 

natureza da sociedade em que ele se insere, pois o campo é uma dimensão desta sociedade. Os 

campos devem ser vistos como espaços historicamente definidos, com instituições específicas e leis 

próprias de funcionamento onde estão em jogo a obtenção de interesses específicos. Estes podem 

se dar tanto no nível individual (tentativas de mudança de posição no interior do campo), como em 

relação à expansão e reprodução do próprio campo. BOURDIEU, P. Coisas ditas. São Paulo, Brasilien¬ 

se, 1990. Sobre a organização e prática da ciência, na abordagem de Bourdieu, ver. HOCHMAN, G. "A 

ciência entre a comunidade e o mercado: leituras de Kuhn, Bourdieu, Knorr-Cetina e Latour" In: 

PORTOCARRERO, V. (org). Filosofia, história e sociologia das ciências: abordagens contemporâneas. Rio de 

Janeiro, Editora FIOCRUZ, 1994, p. 199-332. 



do Império e, em seguida, da República, o que a tornava o centro cultural, polí
tico e econômico do país. Em São Paulo, o desenvolvimento foi conseqüência 
direta da expansão da lavoura cafeeira e da vinda de um grande contingente de 
imigrantes para o trabalho agrícola. 

Trazido para o Brasil no final do século XVIII, o café começou a ser 
plantado na Região Norte, e em seguida no Vale do Paraíba, se transformando 
no nosso principal produto de exportação ainda na década de 1840. Ultrapas
sando os limites das terras fluminenses, a cafeicultura iria se enraizar em São 
Paulo. Impossibilitados de contar com o suprimento de mão-de-obra escrava, 
que vinha escasseando desde o fim do tráfico negreiro em 1850, e evitando re
correr à imigração interna para evitar um possível conflito com a aristocracia 
rural nordestina, os novos barões do café radicados no oeste paulista optaram 
por embasar sua produção em relações de trabalho baseadas na importação de 
mão-de-obra imigrante e assalariada2. 

O emprego, em larga escala, de trabalhadores europeus, a modernização 
das técnicas de cultivo e a utilização das férteis terras do oeste paulista assegura
ram um rápido desenvolvimento à agricultura cafeeira no estado. A partir da dé
cada de 1880, São Paulo passou a ser o principal produtor nacional. A expansão 
dos cafezais foi acompanhada pelo surgimento de uma extensa malha ferroviária 
para o escoamento da produção. Esta, ao mesmo tempo que alcançava novas ter
ras, aumentando o perímetro dos cafezais, diminuía os custos da produção. 

Como conseqüência surgiram novas cidades que, rapidamente, sofre
ram grande expansão demográfica, em virtude do elevado número de imigran
tes trazidos para as lavouras. Entre 1880 e 1889, aproximadamente cento e 
oitenta e quatro mil colonos estrangeiros se estabeleceram no Estado de São 
Paulo. Entre 1890 e 1901, esta cifra se elevou para setecentos mil 8. 

A cidade de São Paulo logo sentiria as conseqüências deste processo. 
A acanhada aldeia do início do século, conhecida como pouso de viajantes ou 
cidade de estudantes - em virtude de a Faculdade de Direito do Largo de São 
Francisco ser um grande pólo de atração de forasteiros - transformou-se rapi
damente em região residencial, centro comercial e financeiro e espaço prioritá
rio de obtenção de mão-de-obra e capitais para os novos empreendimentos. Se 
até a metade do século passado sua população não passava de 20 mil habitan
tes, no alvorecer deste século já atingia a cifra de 240 mil moradores 4. 

2 PEREIRA REIS, Ε. M. "Elites agrárias state-building e autoritarismo". Dados: Revista de ciências so

ciais. Rio de Janeiro, v. 25, n. 25, 1982, p. 338. 

3 COSTA, Ε. V. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São Paulo, Brasiliense, 1985. p. 211. 

4 Ibidem. 



A multidão tomou conta da cidade de São Paulo somente com a 
entrada em massa de imigrantes, fenômeno que se agravou ainda 
mais na segunda metade da década de 90 do século XIX, quando os 
imigrantes abandonaram as fazendas de café e vieram para as áreas 
urbanas, principalmente para a capital. Em 1896, com a primeira 
crise de superprodução cafeeira, esse movimento se acentuou e se 
arrastou até o início do século XX. 5 

Aos poucos a cidade adquiriu novas feições, passando a contar com 
iluminação pública, ruas pavimentadas e bondes de tração animal. Logo os ba
rões do café começaram a se transferir para a capital, passando a residir em 
chácaras e em novos bairros em formação. As regiões baixas, ocupadas inicial
mente pela população mais pobre, agora avizinhava-se dos novos bairros resi
denciais que surgiam nas partes mais altas da cidade, consideradas como mais 
salubres6. Ao mesmo tempo, o dinheiro oriundo da cafeicultura fazia proliferar 
indústrias e incentivava também a transferência, para a cidade, de imigrantes 
descontentes com as condições de vida no campo. 

Entre os anos de 1886 e 1890, a população da capital cresceu 
cerca de 36%. Em média, por ano, acrescentava-se 4.309 pessoas às 
estatísticas demográficas. De 1890 a 1900, o crescimento da popula
ção foi extraordinário: cerca de 269%, ou seja, em média foram in
corporados por ano à população da capital cerca de 17.500 pessoas. 
A taxa geométrica de crescimento da população entre 1890 e 1900 
foi de 14% ao ano, nunca antes e nem depois registrada.7 

Como em outras regiões, o crescimento populacional da cidade não se 
fez na mesma velocidade da expansão de equipamentos urbanos e serviços mé
dicos, o que possibilitaria a melhoria do nível de vida e de saúde de grande par
te da população. À medida que se ampliava o processo imigratório, surgiam 
novas epidemias e elevavam-se os índices de doenças, muitas vezes desconheci
das, que eram atribuídas aos imigrantes. O processo também ocorreu nas áreas 
rurais. Desde muito tempo diversas regiões interioranas eram assoladas pela 
malária; a partir de 1850, Santos, a porta de entrada dos imigrantes, era cons
tantemente castigada por epidemias de febre amarela. Entre 1889 e 1892 ir-

5 R I B E I R O , M . A . R. História sem fim... um inventário da saúde pública: São Paulo 1880-1930. São Pau
lo, UNSEP, 1993, p. 100. 

6 Higienópolis, nome de um bairro de classe alta criado neste período, contrasta com o velho 
Bexiga, bairro antigo onde moravam os menos abastados e também denominação popular da 
varíola. A oposição demonstra a força da higiene no processo de ocupação urbana. 

7 R I B E I R O , M . A . Op. cit., p. 105. 



romperam surtos desta doença também em Campinas, Rio Claro e outras cida
des do interior paulista8. 

Apesar do agravamento das condições sanitárias até o período republi
cano, os serviços médicos de São Paulo ainda eram bastante restritos. As únicas 
instituições voltadas para a saúde pública eram o Instituto Vacínico e a Inspeto¬ 
ria de Higiene. O primeiro foi fundado em 1838, mas passou por longos perío
dos de inatividade. Em 1871 seria reestruturado, mas segundo Richard Morse 
"permaneceu durante 20 anos ineficiente e mal provido" 9. 

Chefiado por um comissário vacinador, nomeado desde 1858 
pelo governo imperial, o diretório vacínico contava com o auxílio 
de apenas três funcionários. Em data e local predeterminados, o pú
blico deveria receber as inoculações antivariólicas, mas a freqüência 
só ultrapassava a casa da centena quando um surto mais grave de 
varíola estava amedrontando a cidade.10 

A Inspetoria de Higiene foi criada em 1886, contava com um inspetor, 
dois médicos e um delegado de higiene em Campinas e outro em Santos, cida
des mais importantes da província. Sem orçamento próprio, tinha seu trabalho 
subordinado à Inspetoria Geral de Higiene, sediada no Rio de Janeiro. Seu cor
po de funcionários era responsável pelo hercúleo trabalho de estatística demó¬ 
grafo-sanitária, fiscalização do exercício da medicina e da farmácia, e 
supervisão sanitária de todo o estado. Obviamente, a Inspetoria não dava conta 
de seus objetivos. Fora estas instituições, a saúde pública na cidade de São Pau
lo se restringia às posturas municipais votadas pela Assembléia Legislativa, as 
quais quase sempre permaneciam como letra morta. 

No que tange à assistência aos necessitados, a Santa Casa da Misericór
dia era a principal instituição da capital. Instalada na cidade desde longo tem
po, inaugurou seu primeiro hospital em 1825, transferindo-o, em 1855, para 
uma nova sede. A partir de 1870 a Instituição passaria por um processo de ex
pansão de atividades, aumentando o número de enfermeiras em seu hospital e 
inaugurando um asilo para a mendicidade -voltaremos a esta instituição adian
te. Fora a Santa Casa, a assistência social ficava por conta, principalmente, de 
associações mutualistas que começaram a surgir a partir de década de 1850. A 
primeira e mais importante foi a Beneficência Portuguesa. Fundada em 1854, 

8 MORSE, R. M. Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970. p. 
247. 

9 MORSE, R. op. cit., p. 246. 

10 GAMBETA, W. "Soldados da saúde: a formação dos serviços de saúde pública em São Paulo -
1889-1918". Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo, 1985 p. 79. (mimeo). 



logo progrediu, criando um hospital para o atendimento de seus associados em 
agosto de 1876. 

A extensão do corpo médico da cidade de São Paulo e suas fracassa
das tentativas de organização nos mostram quão incipiente era o campo médi
co paulista até o terceiro quartel do século passado. Embora alguns dados não 
sejam inteiramente confiáveis, dão a idéia da extensão da atividade médica na 
cidade. Segundo Borges, em 1860 o número de médicos da cidade estava em 
torno de 12 e o de farmacêuticos era de quatro 1 1. Em 1873, segundo Prado, 
este número continuava o mesmo, observando-se, no entanto, a presença de 
mais quatro médicos homeopatas 1 2. 

Em 1878, a cidade assistiria à primeira tentativa de organização de um 
congresso médico para discutir as questões corporativas da classe e as formas 
de defesa contra as principais doenças que atingiam o estado. Os Drs. Cesário 
Motta e Francisco Nogueira, organizadores do evento, chegaram a elaborar a 
pauta dos assuntos a serem discutidos. Entre eles estavam a febre amarela, a va
ríola, o mal do engasgo, o beribéri e a possibilidade de criação de um periódi
co médico no estado. Os jornais de 24 de março noticiaram o evento e 
conclamaram os médicos para participarem. No entanto, dois dias após sua 
abertura, e transcorridas somente as duas primeiras sessões, os jornais noticia
vam o adiamento do congresso em virtude de grande parte de seus participan
tes estarem em campanha eleitoral em zonas interioranas13. 

Dez anos depois se daria a primeira tentativa de criação de uma insti
tuição corporativa dos médicos paulistas. Criada em 7 de agosto de 1888, cha
mou-se Sociedade Médico-Cirúrgica de São Paulo e foi presidida pelo Dr. 
Antonio Pinheiro de Ulhoa Cintra, Barão de Jaguará, congregando mais de 70 
médicos - segundo Licurgo Santos Filho, a quase totalidade dos clínicos e ci
rurgiões da cidade. No entanto, desavenças entre os profissionais que a compu
nham impediram seu desenvolvimento. Desapareceu ainda em 1891, depois de 
ter realizado as sessões regulamentares14. 

Em 1889 surgiria mais uma iniciativa do campo médico: a Revista Mé
dica, primeiro periódico médico a ser editado no estado. 

11 BORGES, D. R. "Laboratórios de análises clínicas em São Paulo". Revista paulista de medicina, São 
Paulo, Associação Paulista de Medicina, v. 55, suplemento 1, outubro de 1959, p. 6 e 9. 

12 PRADO, A. A. "Quatro séculos de medicina na cidade de São Paulo". In: Ensaios paulistas. São 
Paulo, Anhembi, 1958, p. 769-802. 

13 PRADO, A. A. Op. cit., p. 782. 

14 PRADO, A. A. Páginas avulsas: conferências, discursos e escritos vários. São Paulo, Anhembi, 195; SANTOS 

FILHO, L. "Resumo histórico da medicina paulista". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

p. 171. e "Imprensa médica e associações científicas paulistas". Imprensa Médica, v. 23, n. 1, p. 21-37, 

janeiro de 1959, Lisboa, Portugal, com separata (utilizamos a separata p. 2). 



Era um periódico mensal de 32 páginas, dirigido por A. C. Mi
randa Azevedo, Francisco Tibiriçá e Melo Oliveira. A sua publicação 
despertou os profissionais do marasmo intelectual em que jaziam 
(...) O periódico desapareceu em 1890, datando o último número 
de 15 de fevereiro.15 

Vemos que entre o final da década de 1880 e os primeiros anos da se
guinte, a situação da medicina em São Paulo já havia mudado. Devido ao cres
cente processo de urbanização e à atração populacional da cidade, o número 
de médicos crescia rapidamente. Somente nos classificados do jornal O Estado 
de São Paulo, durante o primeiro trimestre de 1890, uma média de 27 médicos 
oferecia seus serviços. Nestes anúncios já podemos identificar algumas especia
lidades, como a oftalmologia, as moléstias do peito, as doenças de senhoras e a 
pediatria. 

Neste momento, o campo médico paulista passaria por uma verdadei
ra reestruturação, com a criação de várias instituições e a reformulação de ou
tras já existentes. O Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia seria uma 
delas. Após passar muito tempo como um depósito de doentes à espera de con
forto material e espiritual, saiu da inércia que se encontrava ainda na década 
de 1880, quando o afamado cirurgião paulista Carlos José Botelho foi designa
do para ser o seu primeiro diretor clínico, trazendo para a instituição as princi
pais novidades da cirurgia. A partir de 1898, Arnaldo Vieira de Carvalho 
ocuparia este posto em sucessivas gestões. Neste período remodelou e ampliou 
a capacidade funcional do hospital, transformando-o num grande centro médi
c o . Caberia a Artur Mendonça fundar o primeiro laboratório clínico na Santa 
Casa. Este foi montado em 1898 na 2ª enfermaria de homens e, segundo a lite
ratura sobre a história da medicina de São Paulo, nele teriam sido iniciadas as 
pesquisas experimentais no estado em território privado. 

Como tudo o que principia era este laboratório rudimentaríssi¬ 
mo (...) As investigações limitavam-se, apenas, à procura de ovos de 
parasitas intestinais e à pesquisa de bacilos da tuberculose no escar
ro. Ε os exames requisitados estavam, naquele tempo, longe de cor
responder às exigências dos numerosos casos recolhidos às 
enfermarias do hospital.17 

15 SANT0S FILHO, L. "Imprensa médica e associações científicas paulistas", op. cit., p. 8. 
16 PRADO, A. A. "Quatro séculos de medicina na cidade de São Paulo", op. cit., p. 788. 
17 PARANHOS, u. "Alexandrino Pedroso: homem de laboratório, sua influência na Santa Casa". 

Arquivos de biologia, ano VIII, n. 75-76, set/out. 1922. 



Com o tempo, os trabalhos ali realizados ganhariam maior amplitude. 
Em 1902 ingressou no laboratório Ulysses Paranhos, médico paulista recém 
formado na Faculdade de Medicina da Bahia. No ano seguinte foi a vez de Ale
xandrino Pedroso, que regressava dos Estados Unidos, onde terminara sua for
mação. Essa dupla seria responsável pelo grande desenvolvimento apresentado 
pelo laboratório, que mais tarde acabaria por se transformar no Laboratório 
Central da Santa Casa. 

Foi o pequeno laboratório de Pedroso, indiscutivelmente, que 
demonstrou a alguns médicos da Santa Casa, ainda um pouco incré
dulos, o quanto valia a experimentação da clínica. Lá foram realiza
das as principais contagens específicas para as diagnoses das 
supurações, as hemoculturas, os sorodiagnósticos, os exames de 
suco gástrico, (. . .) 1 8 

Segundo Borges, o desenvolvimento do laboratório da Santa Casa não 
se deu de forma isolada, mas no bojo da expansão dos serviços da instituição. 
Na virada do século, esta já contava com 17 médicos em suas várias enferma
rias. Entre estes destacavam-se o já citado Arnaldo Vieira de Carvalho, Euzébio 
Queiroz, Alves Lima, Delfino Cintra, Heitor Adams, Francisco Nunes Coelho, 
Queiroz Matoso, Alcino Braga, Diogo de Faria, Oliveira Fausto e Sinésio Ran
gel Pestana19. 

A criação do Serviço Sanitário em 1892 se apresenta como um marco 
do processo de expansão do campo médico paulista por determinar a criação 
de diversas instituições ligadas tanto à prática médica como ao desenvolvimen
to dos conhecimentos científicos neste campo. 

Vejamos um pouco da história desta instituição. 

No entender dos autores que estudaram a reforma sanitária paulista 
de 1892, as condições sanitárias reinantes nas zonas urbanas e rurais e a falta 
de serviços médico-sanitários ameaçavam a manutenção do processo de desen
volvimento econômico baseado na importação de mão-de-obra. Segundo Cas
tro Santos, 

as elites paulistas - particularmente os fazendeiros ávidos por 
mão-de-obra - apostaram tudo no sucesso do programa de imigra
ção. Qualquer obstáculo à vinda de trabalhadores europeus torna
va-se motivo de alarme para os fazendeiros, pois temiam que a 
busca de imigrantes fosse interrompida se o estado ganhasse uma 
reputação de insalubridade. Nesse sentido, as questões de reforma 

18 Ibidem. 

19 BORGES, D. R. op. cit., p . 9. 



de saúde pública - considerando-se o saneamento como único meio 
de assegurar a contínua afluência de imigrantes - tornaram-se uma 
preocupação central para as elites dominantes.20 

Nesse contexto, o Estado de São Paulo tomou as primeiras iniciativas 
no sentido de dar soluções aos problemas sanitários. Ainda no Império, foi 
criado o hospital de isolamento da capital (1880) e destacado um médico para 
a recém-criada Hospedaria dos Imigrantes - local onde os imigrantes espera
vam o momento de serem contratados pelos fazendeiros. Mas foi no regime fe
derativo, implantado com a República, que o governo paulista tomou as rédeas 
da organização e custeio de suas agências de saúde pública, criando uma rede 
de instituições de saúde sem paralelo no país. 

A partir de 1891 começou a ser montado o Serviço Sanitário de São 
Paulo. Nesse ano o presidente do estado, Américo Brasiliense, recebeu do le
gislativo autorização para gastar trezentos contos de réis para a criação dos pri
meiros serviços. Em junho de 1892, através da lei estadual número 43, o 
presidente de São Paulo, Cerqueira César, reestruturou os serviços de saúde 
paulistas, suprimindo a Inspetoria de Higiene e criando o Serviço Sanitário do 
Estado de São Paulo, que passou a ser dirigido pelo médico Sérgio Meira. Com 
a reforma, o estado passou a se responsabilizar pela assistência financeira aos 
serviços de saúde da capital e, também, das cidades interioranas. O serviço foi 
subordinado diretamente à Secretaria de Estado do Interior e se dividia em 
duas seções principais: a Diretoria de Higiene, responsável pelo cumprimento 
das posturas e normas sanitárias, e o Conselho de Saúde Pública, responsável 
pela elaboração de pareceres sobre a higiene e salubridade21. Além dessas ins
tâncias foram criados quatro serviços auxiliares: o Instituto Bacteriológico, que ti
nha por finalidades diagnosticar doenças epidêmicas e produzir imunizantes 
para a saúde pública - função que logo deixaria de executar; o Instituto Vacino¬ 
gênico, responsável pela produção e aplicação da vacina antivariólica no estado; 
o Laboratório de Análises Químicas e Bromatológicas, que tinha como função a aná
lise dos alimentos vendidos no varejo, e o Laboratório Químico e Farmacêutico, 
que produzia terapêuticos para os hospitais públicos. 

A criação do Serviço Sanitário de São Paulo pode ser vista como um 
marco também no campo da saúde pública, pois o raio de ação dos novos servi
ços de saúde distavam, em muito, das poucas atividades de fiscalização da me¬ 

20 C A S T R O S A N T O S , L . A . "Power, Ideology and public health in Brazil: 1889-1930". Cambridge: 

Harvard University, 1987, p. 164 (mimeo). 

21 M A S C A R E N H A S , R. s. "Contribuição para o estudo da administração sanitária em São Paulo". 

Tese de livre docência da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da U.S.P. São Paulo, 1949. 

(mimeo). 



dicina e combate à varíola efetuadas pelas agências estaduais que o precede
ram 2 2. 

Numa visão retrospectiva, não podemos deixar de ressaltar a impor
tância do Serviço Sanitário no processo de melhoria das condições de saúde 
em São Paulo. Segundo Nancy Stepan, 

Lutz, juntamente com o Dr. Emílio Ribas, que se tornara diretor 
dos serviços sanitários do estado em 1898, foi responsável pela 
grande melhoria da saúde pública em São Paulo. Numa ocasião em 
que a população crescia num ritmo sem precedentes, o coeficiente 
de mortalidade da cidade de São Paulo foi reduzido de 30,73, em 
1894, para 28,27 em 1895, 31,13 em 1896, 24,86 em 1897, 21,27 em 
1898, e 18,14 em 1899. Antes de 1890, o coeficiente de mortalidade 

23 

crescera constantemente. 
Castro Santos, citando o estudo de Blount, assevera que 

entre 1889 e 1930 o estado sulista construiu o mais amplo servi
ço regional de saneamento e higiene do Brasil e talvez de toda a 
América do Sul. Além da superioridade do estado na administração 
de saúde pública e na criação de instituições científicas, os dados 
demográficos (muito insuficientes) indicam que São Paulo também 
esteve à frente na redução da mortalidade em relação ao país como 
um todo. 

Sem dúvida, o conjunto de laboratórios - ou institutos, como passa
ram a ser chamados - criados com a reforma foram os pilares do Serviço Sani
tário. Sua atuação no diagnóstico de doenças epidêmicas e na elaboração de 
produtos profiláticos e terapêuticos para o combate aos principais males que 
atingiam o estado foi fundamental para a melhoria das condições de saúde aci
ma observada. No entanto, como veremos, muitas vezes suas trajetórias foram 
marcadas pelas dificuldades advindas da necessidade de atenderem simultanea¬ 

22 No que diz respeito aos cânones científicos que presidiram a sua organização, concordamos 

com a opinião de Mascarenhas. A seu ver, "Essa legislação ocorreu em plena época pasteuriana 

ou microbiológica; o estado continuava assolado por várias epidemias (...) nada mais natural 

que isso se refletisse na organização sanitária da época. O Serviço Sanitário (...) era uma reu

nião de laboratórios de saúde pública em torno de uma diretoria de Higiene, com um corpo 

de delegados de higiene encarregados do combate às epidemias, saneamento do meio físico, 

polícia da alimentação e fiscalização das profissões médicas e afins". MASCARENHAS. op. cit., p. 

42. 

23 STEPAN, N. Gênese e evolução da ciência brasileira: Oswaldo Cruz e a política de investigação científica 

e médica. Rio de Janeiro, Artenova, 1976, p. 132. 

24 CASTRO SANTOS, L. op. cit., p. 159-160. Apud: BLOUNT, J. A. "The public health movement in São 

Paulo: a history of the sanitary service: 1892-1918. Tulanc University, 1971, p. 14 (mimeo.). 



mente as demandas da saúde pública e pôr em prática um projeto de desenvol
vimento científico capaz de garantir seu constante revigoramento. 

O Instituto Farmacêutico originou-se da Farmácia do Estado, criada 
por Prudente de Morais, primeiro presidente de São Paulo. Inaugurada em 
1890, no prédio de uma farmácia comprada pelo estado, tinha como objetivo 
fornecer medicamentos para as instituições públicas. 

A partir de 1891, atendendo a uma reivindicação dos funcioná
rios públicos, o presidente do estado, Américo Brasiliense, aprovou 
o acesso dos funcionários aos medicamentos e o aviamento de re
ceitas pelo laboratório. O pedido de aviamento de receitas dos fun
cionários eram atendidos a preço de custo e as despesas 
descontadas da folha de pagamento. Com a incorporação dessa 
clientela, o laboratório cresceu e o número de funcionários passou 
de 4 para 8. O prédio onde funcionava mostrou-se acanhado e um 
novo e mais amplo foi alugado.25 

A reforma do Laboratório Farmacêutico, em 1892, não integrou-o, de 
pronto, ao Serviço Sanitário - isso só aconteceria em 1896 - mantendo-o subor
dinado à Secretaria dos Negócios do Interior. Ela objetivava equipá-lo para su
prir o Serviço Geral de Desinfecção do Serviço Sanitário de substâncias 
químicas necessárias para as constantes desinfecções domiciliares que a medici
na do período empregava 2 6. Era uma forma de suprir o estado com drogas e 
produtos químicos que eram fabricados somente em boticas e pequenos labo
ratórios particulares, entre os quais se destacava a Casa Baruel e Cia. e a Botica 
Veado de Ouro. 

Outra instituição que passou por uma reformulação em 1892 foi o Insti
tuto Vacínico. Dissemos anteriormente que ele nunca funcionou a contento, no 
entanto o governo se empenhava em tornar a vacinação contra a varíola obrigató
ria. Em 1886, o código de posturas municipais já determinava esta medida. Em 
1891 ela seria ampliada para todo o estado através da lei nº 13, de 7 de novem
bro. Esta lei já previa a recriação da agência vacinadora2 7. Com a reorganização 
de 1892, a instituição denominou-se Instituto Vacinogênico, e passou a ser diri¬ 

25 Todas as informações sobre o Laboratório Farmacêutico, inclusive esta citação, foram retira

dos de: R I B E I R O , M. A. R . op. cit., p. 33. 

26 O desconhecimento sobre a forma de transmissão de diversas doenças epidêmicas, principal

mente a febre amarela, fazia com que se utilizasse a desinfecção como medida profilática. Esta 

era uma prática vinda da medicina miasmática que perdurou no saber médico microbiológico. 

Da mesma forma que acreditou-se que algumas substâncias químicas podiam impedir a propa

gação de ares insalubres pensava-se, agora, que a borrifação de desinfetantes químicos nos am

bientes poderia destruir os diversos micróbios em suspensão. 

27 R I B E I R O , M. A. R . Op. cit. 



gida por Arnaldo Vieira de Carvalho, que por um curto período de tempo ha
via dirigido o serviço médico da Hospedaria dos Imigrantes. O Instituto não 
criou postos específicos para a vacinação, nem era comum neste período a pro
cura pela instituição para a vacinação. Esta era feita pelos inspetores sanitários, 
quando das visitas domiciliares, o que acarretava alguns problemas. 

Duas dificuldades apresentavam-se ao diretor sanitário: em pri
meiro lugar o acompanhamento do desenvolvimento da inoculação 
entre os pobres da cidade que habitavam casas coletivas ou cortiços, 
dada a alta rotatividade dessa população; em segundo lugar, a quali
dade da vacina, pois eram freqüentes as queixas de que a vacina 
não pegava.28 

Apesar das dificuldades, o Vacinogênico aumentou cada vez mais a 
produção da vacina antivariólica, intensificando a vacinação nos momentos de 
surtos epidêmicos da doença. Permaneceu como instituição autônoma até 
1917, quando foi anexado ao Instituto Bacteriológico. 

Diferentemente das instituições observadas, o Laboratório de Análises 
Químicas e Bromatológicas foi criado com a reforma de 1892. Como dissemos, 
seu objetivo era a fiscalização dos gêneros alimentícios vendidos no varejo, em
bora seu regulamento especificasse também a análise de bebidas e drogas e a 
fiscalização in loco de estabelecimento de comércio alimentício. Isso se justifica
va pela grande quantidade de produtos adulterados ou estragados existentes 
no comércio, o que em certa parte era responsável pela altíssima taxa de infec¬ 
ções gastrointestinais na cidade. Embora seu regulamento date de fevereiro de 
1893, o laboratório só começou a funcionar em julho, quando foi contratado 
para dirigi-lo o engenheiro químico francês Marcel Lachaud. Este permaneceu 
na Instituição durante dois anos. Quando voltou para a Europa deixou-o já 
consolidado, cabendo a seus sucessores, Henrique Schaumann e Caramuru 
Paes Leme dar continuidade às atividades iniciadas29. 

Dos laboratórios criados com a reforma, o Bacteriológico foi o que 
prontamente apresentou maior desenvolvimento, transformando-se no princi
pal esteio do Serviço Sanitário no diagnóstico e profilaxia de diversas doenças 
muitas vezes desconhecidas pelos clínicos da capital. Como vimos, suas atribui
ções principais eram os estudos microscópicos e bacteriológicos para respaldar 

28 Ibidem, p. 43 . 

29 Durante essas três gestões um dos trabalhos mais importantes do laboratório foi o exame das 

características químicas de diversos gêneros alimentícios, e a partir daí a elaboração das análi

ses que muitas vezes mostravam a adulteração de alimentos. Sobre o Laboratório de Análises 

Químicas e Bromatológicas, ver ANTUNES, J. L. et al. Instituto Adolfo Luiz: 100 anos do laboratório 

de saúde pública. São Paulo, Letras & Letras, 1992. p. 53. 



os diagnósticos clínicos e esclarecer a etiologia das epidemias, endemias e epi¬ 
zootias mais freqüentes no estado. Sempre que possível procederia ao preparo 
e aplicação de vacinas e soluções terapêuticas30. 

Seu primeiro diretor foi o biólogo Felix Alex le Dantec, renomado 
bacteriologista francês indicado pelo próprio Pasteur para presidir a institui
ção. Entretanto, sua permanência no Instituto foi bastante curta. 

Felix le Dantec veio para dirigi-lo por indicação de Pasteur, aten
dendo ao pedido do vice-presidente do estado, Dr. J. A. Cerqueira 
Cesar. Em Paris, o embaixador Gabriel de Toledo Piza e Almeida 
serviu de porta-voz do governo paulista, entrando em contato com 
os professores Pasteur e Fouqué do Institute de France, para que 
ambos indicassem discípulos para as instituições que estavam sendo 
criadas na área de saúde pública. Le Dantec, com 23 anos, veio para 
São Paulo para montar o laboratório. Iniciaria a formação de um 
grupo de profissionais por meio de dois cursos que ministraria -
um sobre microbiologia e outro sobre biologia geral - constando de 
temas como fermentação, moléstias microbianas, resistência dos te
cidos à invasão de micróbios, vacinação e imunização. Le Dantec 
não conseguiu ficar nos trópicos mais de quatro meses, e seu pro
grama de cursos para a formação de pessoal médico-pesquisador 
não saiu do papel.31 

Convidou-se, então, o médico carioca Adolfo Lutz para dirigir o Insti
tuto. Formado pela Faculdade de Berna, na Suíça, Lutz havia se notabilizado 
pelas pesquisas sobre a lepra desenvolvidas no leprosário de Molukay, nas ilhas 
Havaianas. 

Nomeado para o cargo em 1893, Adolfo Lutz impulsionou e viabilizou 
a instituição. Junto com seus auxiliares, iniciou os trabalhos de pesquisa bacte
riológica e clínica sobre as doenças infecciosas que grassavam endêmica ou epi¬ 
demicamente no estado. As pesquisas bacteriológicas realizadas no Instituto 
muitas vezes estabeleciam diagnósticos que escapavam à percepção dos clíni
cos, suscitando duras controvérsias com eles. 3 2 

30 M A S C A R E N H A S , R . S. Op. cit. 

31 R I B E I R O M . A . R . , Op. cit. p. 35. 

3 2 O primeiro trabalho de grande impacto do Instituto foi o diagnóstico de um surto de cólera na 

Hospedaria dos Imigrantes, em 1893. De início, este diagnóstico foi contestado por grande parte 

dos médicos da capital, que atribuíam os sintomas a uma possível intoxicação alimentar. No ano se

guinte, o Instituto iria novamente contrariar a opinião de diversos médicos que, dessa feita, diag

nosticavam como cólera um novo surto surgido na Hospedaria. Lutz mostrou que desta vez 

realmente se tratava de uma intoxicação alimentar. Em 1895, mais uma polêmica: Lutz defendia -

com razão - que os casos diagnosticados como febre paulista, na realidade se tratavam de febre tifóide. 

Sobre a História do Instituto Bacteriológico de São Paulo e sobre Adolfo Lutz, ver: A N T U N E S , J. op cit. 



Durante a sua primeira década de existência o Instituto Bacteriológico 
contou com um quadro de pessoal composto por apenas sete pessoas: Um dire
tor médico, um vice-diretor, dois assistentes, também médicos, um zelador e 
dois serventes33. Em 1897, com a entrada de Vital Brasil, além das preocupaçõ
es com os diagnósticos para a saúde pública, o Instituto se voltou para os estu
dos na área do ofidismo, chegando a produzir, de forma experimental, um 
soro antiofídico elaborado por Vital Brasil. No entanto, a produção deste soro 
não chegou a deslanchar, pois a lei que reorganizou o serviço sanitário do esta
do, em 1896, retirou de suas atribuições o preparo de vacinas e outras aplicaçõ
es terapêuticas, dedicando-se o Instituto à rotina dos exames bacteriológicos e 
anatomopatológicos, solicitados pelos poderes públicos ou por particulares34. 

Em 1908, Lutz licenciou-se do Bacteriológico, transferindo-se para o 
Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. A partir desse período o Instituto 
mergulhou em sucessivas crises, determinadas pela falta de pessoal qualificado 
e equipamentos adequados para o desenvolvimento dos trabalhos científicos3 5. 
Não existe explicação conclusiva sobre o móvel que determinou a saída de Lutz 
do Bacteriológico, no entanto, a hipótese levantada por Antunes, além de ser 
bastante coerente, mostra a realidade vivida pela instituição. Embora longa, 
vale a pena a citação: 

Para explicar a atitude de Adolfo Lutz costuma-se lembrar sua virtual 
insatisfação com as condições de trabalho no Instituto Bacteriológico de São 
Paulo. Haviam-se passado quase duas décadas da fundação do estabelecimento; 

33 Quadro inicial: Drs. Arthur Vieira de Mendonça (vice-diretor), Coriolano Barreto Burgos e 

José Gonçalves Roxo. Gonçalves Roxo morreu em novembro de 1894 e Coriolano Burgos pe

diu exoneração em dezembro do mesmo ano. Estes pesquisadores foram substituídos no ano 

seguinte por João Teixeira Alves e Johanes Paulsen. João Teixeira deixou o Instituto já em 

1896, sendo substituído por José Martins Bonilha de Toledo. Em 1897, o Bacteriológico ga

nhou mais um assistente, o médico Vital Brasil Mineiro da Campanha, que mais tarde iria se 

transferir para o Laboratório de Butantan. 

34 É forçoso destacar, entre esses exames pedidos pelo Serviço Sanitário, a série de experiências 

elaboradas entre 1902 e 1903 por Emílio Ribas (Diretor do Serviço Sanitário) em colaboração 

com Adolfo Lutz, na tentativa de verificar a hipótese cubana de transmissão culicidiana da fe

bre amarela. Embora o desconhecimento do processo de desenvolvimento do microorganismo 

da doença nos vetores tenha impedido que se chegasse a uma conclusão irretorquível sobre a 

transmissão pelo aedes aegpti, constatou-se a existência desta possibilidade. Os resultados dessas 

experiências foram um incentivo à elaboração de campanhas contra a febre amarela, embasa¬ 

das na destruição dos focos de mosquitos. O próprio Ribas organizou diversas delas em regiões 

interioranas de São Paulo. N o Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz se notabilizaria pelo sucesso obtido 

na luta contra a febre amarela através da destruição dos mosquitos. 

35 Ver, a esse respeito, C A M A R G O , A . M . F. "Os impasses da pesquisa microbiológica e as políticas 

de saúde pública em São Paulo (1892 a 1934)". Dissertação de mestrado, Campinas: Universi

dade Estadual de Campinas, 1984 (mimeo). 



a demanda por serviços laboratoriais multiplicara-se de forma ainda mais inten
sa que o vertiginoso crescimento populacional do período. Ao demonstrar os 
bons resultados das aplicações práticas da microbiologia, o Instituto Bacteriológi
co conquistara a aceitação da classe médica e passava a ser cada vez mais requisi
tado para apoio diagnóstico e terapêutico. Apesar disso, o laboratório não pôde 
crescer no mesmo ritmo; ao contrário, mantivera a mesma estrutura funcional de 
seus primeiros anos. 

(...) Da falta de recursos resultaram as dificuldades de trabalho mais 
sentidas: sem ampliações desde 1896, as instalações do laboratório estavam ina
dequadas e mal suportavam sua atividade de rotina; o número de funcionários 
era insuficiente do ponto de vista técnico e do apoio administrativo. Muitas ve
zes o diretor teve de suprir a falta de um escriturário, executando ele mesmo as 
tarefas necessárias. Por outro lado, o estabelecimento tampouco conseguia am
pliar seu número de profissionais médicos, não conseguia sequer manter fixo o 
quadro de médicos ajudantes. Após pouco tempo de trabalho, em geral apenas 
o suficiente para aprimorar a sua formação microbiológica, os médicos troca
vam o Instituto Bacteriológico por perspectivas profissionais mais atraentes. 
Foi o que aconteceu com, entre outros, Coriolano Burgos, que se deslocou 
para o Hospital de Isolamento de Capital, com Vital Brasil, que foi dirigir o 
Instituto de Soroterapia; com Ivo Bandi, que foi para o Instituto Soroterápico 
Toscano na Itália36. 

Por hora vamos abandonar os Institutos do Serviço Sanitário e voltar 
um pouco no tempo, para dar continuidade ao nosso objetivo de compreender 
a conformação do campo médico em São Paulo na última década do século. 

Como dissemos anteriormente, a primeira tentativa de se criar uma 
Sociedade de Medicina em São Paulo data de 1888 e não obteve sucesso; so
mente em 1895 a Sociedade de Medicina e Cirurgia seria recriada. Os artífi
ces da nova instituição seriam o Dr. Sérgio Meira, que como vimos foi o 
primeiro diretor do Serviço Sanitário, e Mathias Valladão, que mais tarde in
tegraria a Seção de Medicina e Biologia do Instituto Pasteur. A primeira reu
nião preparatória para a criação da entidade se deu em 24 de fevereiro de 

36 Na verdade, Ivo Bandi deixou o Bacteriológico e foi dirigir o Instituto Pasteur de São Paulo. 
Somente depois de abandonar o Instituto Pasteur, se transferiu para a Itália. 
Antunes cita, ainda, um outro motivo que pode estar ligado ao afastamento de Lutz: uma que
rela com outros médicos que, segundo fontes orais, ele se envolveu no final de sua gestão no 
Bacteriológico. Lutz postulava que a turbeculose bovina era transmissível através através do 
leite, o que além de contrariar o interesse dos criadores era refudado por diversos médicos da 
capital. Esta polêmica seria a gota d'água para a saída de Lutz do Bacteriológico. ANTUNES, J. L. 
F. et al. op. cit., p. 73-74. 



1895, congregando os principais expoentes da classe médica da capital 3 7. Em 
março se deu a inauguração da Sociedade, que passou a funcionar em uma 
sala cedida pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

A Sociedade tinha o objetivo de reunir o corpo médico de São Paulo 
em torno de um órgão responsável pela manutenção dos interesses profissio
nais dos médicos. Em seu plenário discutia-se todas as questões tidas como 
mais importantes para a classe médica: a etiologia das diversas doenças que 
atingiam o estado, a estipulação de honorários justos, a regulamentação do 
exercício profissional, a condenação do charlatanismo etc 3 8 . 

A criação da Sociedade foi uma decorrência do processo de expansão 
do campo médico paulista. Além disso, a falta de uma faculdade de medicina 
que fosse o locus do debate sobre as questões profissionais e científicas dos mé
dicos impulsionou a sua criação. Segundo Ribeiro, o ritmo da vida intelectual 
de São Paulo, o interesse pelas novidades científicas e tecnológicas vindas da 
Europa, e as epidemias que assolavam o estado dariam o perfil da nova institui
ção que surgia: 

A época de sua criação foi propícia à constituição de uma socie
dade de médicos: havia um estímulo ao debate, pois a cidade de 
São Paulo crescia estupendamente. Novos pensamentos e novas 
concepções acendiam discussões. A era dos miasmas parecia final
mente enterrada - a bacteriologia, a soroterapia, as descobertas de 
Pasteur difundiam-se rapidamente e abriam novas perspectivas de 
estudos e novos campos de experiências.39 

A ata de sua primeira reunião mostra que a instituição congregava 
eminentes médicos da capital paulista40. Seu primeiro presidente foi Luiz Pe
reira Barreto. Político de prestígio, foi um destacado membro do Partido Repu
blicano Paulista, atuando na Constituinte Estadual de 1891, onde ocupou o 
cargo de presidente da Assembléia. Formado na Universidade de Bruxelas, Pe¬ 

3 7 Além de Sérgio Meira, Pereira Barreto e Mathias Valladão, contou com a presença dos Drs. 

Teodoro Reichert, Ignácio de Resende, Amarante Cruz, Candido Espinheira, Erasmo de Ama

ral, Luiz de Paula, Marcos de Arruda e Evaristo da Veiga. Justificaram a ausência Jaime Serva, 

Carlos Botelho, Bittencourt Rodrigues e Arnaldo Vieira de Carvalho. 

3 8 A Sociedade, desde a sua fundação, publicava um boletim com suas discussões acadêmicas e 

atas de suas reuniões. Por motivos de ordem econômica, este passou a ser inserido na Revista 

Médica de São Paulo a partir de 1898. Na presidência de Sinésio de Abreu Pestana, o Diário Ofi

cial de São Paulo passou a publicar gratuitamente o Boletim da Sociedade, fazendo-o novamente 

um periódico independente. 

3 9 R I B E I R O , Μ . Λ . op. cit., p. 149. 

40 Assinam-na Teodoro Reichert, Ignácio de Resende, Mathias Valladão, Amarante Cruz, Candi

do Espinheira, Erasmo do Amaral, Luiz de Paula, Marcos Arruda, Evaristo da Veiga, Sérgio 

Meira, Carlos Botelho, Bittencourt Rodrigues, e Arnaldo Vieira de Carvalho. 



reira Barreto aderiu ao ideário positivista, só que diferenciando-se de seus cole
gas mais ortodoxos seguiu os preceitos da medicina pasteuríana, postulando a 
obrigatoriedade da vacina antivariólica em São Paulo. Em seguida, ocuparam a 
presidência da instituição os médicos Carlos Botelho (ocupou a Secretaria de 
Agricultura na presidência de Jorge Tibiriçá), Augusto Cesar Miranda de Aze
vedo, Guilherme Ellis e Arnaldo Vieira de Carvalho. 

De início, a sociedade deveria contar com apenas 50 sócios titulares, 
mas já na sua primeira Assembléia Geral optou-se por modificar os estatutos da 
instituição, fazendo com que o número de sócios titulares fosse ilimitado. Sua 
estrutura organizacional tinha como base o funcionamento de seis comissões 
compostas de um relator e dois participantes. Estes eram eleitos diretamente 
pelos sócios. As comissões e seus participantes no ano de criação da entidade 
eram: Medicina: Ignácio de Resende (relator), Tibério de Almeida e Carlos Co¬ 
menale; Cirurgia: Arnaldo Vieira de Carvalho (relator), Amarante Cruz e Felice 
Buscaglia; Higiene: Cândido Espinheira (relator), Marcos Arruda e Evaristo da 
Veiga; Redação: Bittencourt Rodrigues (relator), Coriolano Burgos e Gualter 
Pereira; Sindicância: Margarido (relator), Faria Rocha e Amarante Cruz; Julga
dora de Prêmios: Pedro Resende (relator), Teodoro Reichert e G. Pignataro. 

No ano de sua fundação, o debate que mais mobilizou seus participan
tes dizia respeito aos honorários dos médicos. O problema veio à baila a partir 
de sentenças do Tribunal de Justiça do Estado que isentavam algumas pessoas 
do pagamento de honorários considerados injustos. Tais sentenças feriam os 
interesses dos médicos, que viam nesta ação do Tribunal de Justiça uma intro
missão nos assuntos somente relativos a seu campo profissional. A Sociedade 
prontamente reuniu os médicos da capital no sentido de protestar contra as de
cisões do Tribunal de Justiça. O primeiro documento criado nesse sentido criti
cava a intromissão dos juristas em assuntos médicos afirmando o preceito 
liberal de que "a cada classe, a plena liberdade na esfera de sua ação". O artigo 
terminava agradecendo aos juristas a oportunidade de aumentar a união dos 
médicos paulistas e era assinado por 62 médicos. No decorrer das discussões, 
os médicos resolveram criar um Conselho Executivo composto por repre
sentantes da classe. Este, tinha as atribuições de procurar cobrar as pendências 
sobre os honorários com os clientes, de forma amigável, e levar ao conheci
mento do corpo médico o nome dos que se negassem a pagar estes honorários 
para que fossem impedidos de ser atendidos posteriormente. Resolveu-se, ain
da, proibir os médicos paulistas de prestarem atendimento aos juizes do Tribu
nal de Justiça, preservando-se as exceções para casos de extrema gravidade 
autorizados por escrito pelos membros do Conselho acima citado 4 1. 

41 Ver, a esse respeito, os Boletins da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado de São Pau¬ 

lo, durante o ano de 1895. 



Outras discussões que várias vezes surgiram no plenário da Sociedade 
no ano de sua criação diziam respeito à venda do leite cru na cidade e à criação 
de um Instituto Pasteur e Roux. A primeira questão foi fonte de longas polêmi
cas porque alguns médicos achavam que qualquer moção contra a venda do lei
te na cidade - que segundo a maioria dos médicos era fonte de transmissão da 
tuberculose - poderia ser vista pelo governo como uma intromissão indevida 
nas atividades a cargo do Serviço Sanitário. A segunda questão surgiu a partir 
de uma proposta do Dr. Pereira da Rocha - deputado estadual e membro da 
Sociedade - , que por ser membro de uma comissão legislativa designada para 
elaborar um projeto de criação de um Instituto Pasteur na cidade pedia opi
nião aos membros da Academia sobre a pertinência deste instituto englobar 
também a produção do soro antidiftérico. As discussões sobre o assunto segui
ram o mesmo rumo das referentes à venda do leite. Mathias Valladão, por 
exemplo, achava que "(...) a Sociedade não deveria intervir em questões afetas 
ao poder legislativo; isso supõe impertinência aos poderes públicos, além de 
importar certa desautorização à repartição de higiene"4 2. Embora houvesse opi
niões contrárias, a proposta foi levada ao legislativo e por ele aceita, embora o 
instituto oficial nunca tenha saído do papel. 

Em 1896 outra iniciativa do governo paulista iria movimentar os mem
bros da Sociedade. Desta vez tratava-se de uma comissão criada para elaborar 
um projeto para a organização de uma faculdade de medicina na capital. Cinco 
anos antes, Américo Brasiliense, então presidente do estado, havia sancionado 
uma lei que autorizava a criação da faculdade, mas até então nada tinha sido 
feito nesse sentido. 

A comissão era composta por Luiz Pereira Barreto, Carlos Botelho, 
Odilon Goulart, Ignácio Resende, Tibiriçá, Paula Souza e Franco da Rocha. To
dos eles faziam parte da Sociedade (com exceção de Tibiriçá, sobre o qual não 
podemos afirmar). No entanto, as divergências entre seus componentes cindiu-
a em dois grupos, que então elaboraram projetos diferentes. A disputa pela 
aceitação dos projetos acabou não surtindo efeito, pois, mais uma vez, a cria
ção da faculdade foi posta de lado. 

Embora seus membros procurassem mostrar que a Sociedade era um 
órgão independente que nada devia ao governo e em nenhum assunto oficial 
queria interferir, o que se observa é justamente o contrário. Quando se tratava 
de garantir os interesses de sua classe, os médicos procuravam de todas as ma
neiras serem ouvidos pelos poderes públicos. 

42 Ibidem. 



A Sociedade também foi uma instituição de exercício da medicina, 
pois, sob seus auspícios foi inaugurada, e se manteve por vários anos, a Policlí¬ 
nica de São Paulo. Criada em 1896, tinha o objetivo de proporcionar serviços 
médicos aos pobres e, na medida do possível, fornecer gratuitamente remé
dios, de acordo com as prescrições elaboradas em seus consultórios. A Policlí¬ 
nica possuía administração autônoma e seus médicos prestavam serviços 
gratuitamente à instituição - esta também não cobrava por nenhum serviço. 
Segundo Borges, a Policlínica apresentou reconhecida prioridade no campo da 
medicina laboratorial, criando uma interface entre as pesquisas realizadas em 
seu laboratório e os debates havidos na Sociedade 4 3. 

Uma outra instituição médica de grande importância foi a Revista Mé
dica de São Paulo, fundada em 1898 pelos Drs. Victor Godinho e Artur Men
donça - que como vimos, foi também fundador do primeiro laboratório da 
Santa Casa. Segundo seus próprios criadores, a revista procuraria se deter, 
principalmente, em trabalhos de cunho aplicado inseridos nas áreas da medici
na, cirurgia e higiene. 

O nosso subtítulo - Jornal Prático de Medicina Cirurgia e Higie
ne - já por si é um programa. Efetivamente só nos dois primeiros -
medicina e cirurgia - se abrigam todos os problemas científicos que 
interessam a nossa classe, mas além disso, há um subtítulo - prático 
- que denuncia o nosso desejo de pôr à margem as questões pura
mente teóricas, das quais não se colham resultados imediatos, clíni
cos ou higiênicos (...). Outro nome programa de nosso subtítulo é 
constituído pela palavra higiene. De fato esta parte dos estudos mé
dicos interessando vitalmente a todo o Brasil tem merecido grande 
atenção dos poderes públicos de São Paulo (...) A Revista Médica 
não deixará portanto de dar um cuidado especial aos variados pro
blemas da higiene moderna, e as soluções desses problemas aplicá
veis entre nós"4 4. 

Pelas suas páginas seriam publicados os primeiros trabalhos de bacte¬ 
riologia e patologia de São Paulo. Além disso, foi o principal órgão de divulga
ção das novas técnicas e descobertas da bacteriologia, das polêmicas acerca da 
etiologia de algumas doenças e dos relatórios dos trabalhos realizados em algu
mas instituições clínicas como o Hospital da Santa Casa e o Hospital de Isola
mento, ou voltadas para as pesquisas bacteriológicas como o Instituto 
Bacteriológico e posteriormente o Instituto Pasteur. A revista se dividia em três 
seções principais: uma delas se dedicava aos artigos enviados por médicos na¬ 
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cionais ou estrangeiros aqui de passagem; uma outra seção intitulada bibliografia 
trazia pequenas resenhas sobre fatos e publicações surgidas aqui e no exte
rior; uma última seção chamada revista das revistas era composta por traduções 
de artigos dos principais periódicos estrangeiros. 

A Revista Médica de São Paulo contava ainda com um laboratório de 
microscopia clínica próprio. Este foi dirigido, de início, por Vital Brasil, que 
também ocupava o cargo de secretário-redator. Com a sua saída do periódico, 
em 1900, o laboratório se desincorporou da revista, passando para as mãos de 
Artur Mendonça. Segundo Borges, foi o primeiro laboratório particular de São 
Paulo 4 5. 

A última instituição a que nos reportaremos é o Instituto Butantan. 
Sua criação se deveu ao impacto de uma conjuntura emergencial deflagrada 
pelo aparecimento da peste bubônica no porto de Santos, em 1899. Criado 
com o objetivo de desenvolver imunizantes biológicos, o então Instituto Sorote¬ 
rápico de São Paulo foi instalado na Fazenda Butantã, como dependência do 
Instituto Bacteriológico, e teve sua direção confiada a Vital Brasil. 

Na verdade, a criação do novo laboratório e algumas das funções que 
ele passaria a desempenhar tinham sido traçadas anteriormente. Em 1900, Vi
tal Brasil já havia granjeado grande prestígio científico pelos seus trabalhos so
bre ofidismo realizados no Bacteriológico. Suas pesquisas com o soro 
antiofídico descoberto pelo pesquisador do Instituto Pasteur de Paris, Albert 
Calmette, haviam demonstrado a ineficácia deste imunizante nos acidentes 
com serpentes de gêneros diferentes da utilizada na sua fabricação. Seus traba
lhos levaram-no à correta conclusão que o soro antiofídico tinha sua especifici
dade relacionada ao gênero da serpente agressora, não sendo eficaz em outras 
situações. 

Consciente do alcance científico desta descoberta e intuindo que ela 
possibilitaria a elaboração de soros específicos para os principais gêneros de 
serpentes existentes no país, Adolfo Lutz solicitou ao governo do estado a cria
ção de um instituto voltado unicamente para as pesquisas e para a produção de 
imunizantes antiofídicos, a ser dirigido por Vital Brasil. O pleito foi negado, 
mas a epidemia de peste tornaria possível seu ob je t ivo . 
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Imediatamente após sua fundação, o laboratório iniciou a fabricação 
das primeiras partidas de soro e vacina antipestosos, incorporando posterior
mente outros imunoterápicos demandados pela saúde pública. 

Em 1901, em virtude da importância de seus trabalhos de produção 
de imunizantes, o Butantan foi desmembrado do Instituto Bacteriológico, pas
sando a funcionar como instituição autônoma. A partir de sua desincorporação 
passou a contar com um quadro de pessoal técnico composto somente pelo di
retor e um ajudante - o médico Abdon Petit Carneiro. As atividades cotidianas 
eram efetuadas por um administrador, um escriturário, um auxiliar, três ser
ventes e mais cinco pessoas encarregadas dos serviços de manutenção da fazen
da e do gado utilizado na fabricação dos imunizantes. 

Nesse momento, embora ainda funcionasse em toscas instalações e 
contasse com pequeno número de equipamentos, começou a produzir, experi
mentalmente, as primeiras doses de soro antiofídico. Como era de se esperar, 
Vital Brazil colocaria todo o capital científico por ele acumulado a serviço da 
transformação do laboratório numa instituição voltada para as pesquisas no 
campo do ofidismo. Para isso desdobraria essa vertente de estudos numa série 
de atividades de grande alcance tanto para a profilaxia e a terapêutica como 
para a pesquisa acadêmica. A conseqüência de seu empreendimento seria a 
transformação do laboratório numa instituição marcada pela excelência nesse 
campo de pesquisa e produção e, ao mesmo tempo, de grande utilidade para a 
saúde pública como produtora de imunizantes. 

Apesar de contar só com um técnico, o médico Abdon Petit Car
neiro, Vital Brasil começou a preparar o Butantan para a produção 
em escala de soros antipeçonhentos, lançando, inclusive, as bases 
dos estudos que julgava indispensáveis para dar sustentação técnica 
a esta meta: definição de processos de dosagem, elaboração de pro
vas de paraespecificidade, experimentos de neutralização de vene
nos diversos por soros homólogos e heterólogos visando a 
preparação de tipos adequados às diversas regiões do Brasil e, 
quem sabe, da América.47 

Até o ano de 1906 o Instituto só produziu imunizantes antipestosos e 
antiofídicos. Segundo o relatório elaborado neste ano por seu diretor, o retar
damento do fabrico de outras substâncias demandadas pela direção do Serviço 
Sanitário se devia à precariedade das instalações da instituição, que não permi
tiam o início destes trabalhos. Na verdade, o desenvolvimento da instituição es
tava obstaculizado pelo diminuto número de técnicos com que contava e pela 
exigüidade de suas instalações. Já em 1901, Vital Brasil solicitava ao governo 

47 B E N C H I M O L e T E I X E I R A . Op. cit., p. 80. 



paulista a construção de dependências para a moradia dos serventes e do dire
tor no Instituto - o que evitaria que várias horas, que poderiam ser dedicadas 
aos trabalhos, fossem gastas em deslocamentos para a distante Fazenda Butan¬ 
tã. Em 1904 estas solicitações foram reiteradas e a ênfase agora se colocava na 
melhoria das instalações dos laboratórios, na compra de novos equipamentos e 
na ampliação do pessoal técnico. Somente seis anos mais tarde o governo pau
lista autorizou a reforma das instalações do Instituto, sendo iniciada, neste mes
mo ano - 1910 - a construção de um novo prédio para abrigar os laboratórios 
da instituição. Em relação ao pessoal, o Instituto permaneceria com o mesmo 
quadro funcional até o ano de 1917. 

A observação das instituições que compunham o Serviço Sanitário res
salta o desenvolvimento do estado no que tange à criação de instituições cientí
ficas e na administração da saúde pública. Em parágrafos anteriores nos 
referimos a esse aspecto, mas uma questão permanece intocada: Quais os moti
vos que possibilitaram a conformação desse aparato de saúde pública? 

Castro Santos adverte que a resposta a essa pergunta deve tomar 
como base três fatores distintos: sócio econômicos, políticos e ideológicos. Em 
relação ao primeiro fator ele demonstra que a manutenção da entrada de mão-
de-obra estrangeira para as nossas lavouras foi o móvel que possibilitou a cria
ção da referida estrutura de saúde pública. No plano da política, o Partido 
Republicano Paulista - de longe, a maior força política do estado - funcionou 
como agente possibilitador da execução das demandas das oligarquias domi
nantes. 

A forte organização do partido traduziu os interesses da elite do
minante em propostas concretas e assegurou sua aprovação em lei. 
Nos primeiros anos da República, a aprovação de projetos de lei de 
saúde pública refletia as pressões da frente oligárquica. (...) Estavam 
em jogo basicamente os interesses dos coronéis na imigração.48 

Em relação aos fatores ideológicos ele ressalta que, a despeito da falta de 
tradição médica, o Estado de São Paulo se beneficiou da existência de um "am
biente científico e intelectual favorável" ao surgimento das novas instituições. Este, 
tinha como principal influência uma vertente do positivismo, de idéias bastante 
pragmáticas, voltada para o progresso e o desenvolvimento do estado4 9. 

Até o momento nos detivemos nas instituições que compunham o 
campo médico paulista. Vejamos como esse contexto se relaciona com a cria
ção do Instituto Pasteur em 1903. 

48 CASTRO SANTOS, L. A. op. cit. 
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Observamos que a fundação do Instituto Pasteur de São Paulo se deu 
num período imediatamente posterior à expansão institucional da medicina 
paulista. Neste momento os fóruns de debates instituídos já demarcavam a legi
timidade das posições dentro do campo médico. Ao mesmo tempo, os institu
tos bacteriológicos oficiais e os laboratórios privados prestavam relevantes 
serviços à saúde pública e descortinavam novos horizontes para a medicina, 
através do trabalho laboratorial. No campo da prática científica, estas institui
ções foram importantes para a formação da massa crítica que iria impulsionar 
o programa de pesquisas do Instituto Pasteur. O pesquisador Ivo Bandi, por 
exemplo, levaria para o Instituto Pasteur a experiência adquirida nos trabalhos 
realizados nos laboratórios do Bacteriológico. Assim, é forçoso admitir que es
tas instituições foram úteis ao processo de montagem do Instituto Pasteur pau
lista. 

No entanto, o que queremos ressaltar é o outro lado dessa asserção, 
pois em relação ao modelo institucional pensado para o Instituto Pasteur há 
grandes diferenças diante dos institutos que o precederam. A observação histó
rica nos mostra que, em 1903, momento em que aflora a idéia de se criar um 
instituto anti-rábico, grande parte das pesquisas bacteriológicas desenvolvidas 
naquelas instituições não tinha total aceitação no meio médico 5 0 . Por outro 
lado, neste período, os institutos oficiais eram ainda apostas incertas no que 
concerne às expectativas de seus quadros de maior projeção quanto à amplitu
de e ao papel que deveria ter a pesquisa biomédica. Não passavam de institui
ções de pequeno porte, no que tange a seus objetivos, pois em 1903 o instituto 
Bacteriológico tinha a restrita função de execução dos exames de rotina para a 
saúde pública; já o Butantan, funcionando em instalações precárias, tinha a seu 
cargo somente a produção do soro e a vacina antipestosos. As transformações 
de seus destinos dependia de complicadas negociações com os interesses do es
tado em relação à saúde pública. Em relação aos laboratórios privados, a situa
ção não era muito diferente. O da Santa Casa estava voltado para uma clientela 
específica, dedicando-se mais aos trabalhos de rotina que à pesquisa original; já 
o da Revista Médica funcionou por poucos anos, transformando-se, em seguida, 
num laboratório particular, voltado estritamente para os exames diagnósticos. 

Neste sentido, postulamos que a criação do Instituto Pasteur de São 
Paulo se constituiu, na perspectiva de seus promotores, como uma alternativa 
aos limites estreitos das instituições bacteriológicas então existentes. A profila¬ 

5 0 Exemplo da discordância manifestada pelos clínicos, senão aos conhecimentos microbiológi¬ 
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xia anti-rábica era apenas uma das bases que deveria manter uma instituição 
voltada para a medicina experimental. Se a profilaxia da raiva fosse a motiva
ção principal para a criação da instituição, bastaria que seus fundadores lutas
sem, na Sociedade de Medicina que os congregava, pela criação de um serviço 
anti-rábico em qualquer uma das instituições produtoras de imunizantes que o 
estado mantinha - como fizeram anos antes na transformação do projeto esta
dual de criação de um instituto anti-rábico em um instituto anti-rábico e anti¬ 
diftérico. 

Optando desde o início por se estruturar como uma instituição de me
dicina experimental relativamente independente do estado, com auto-suficiên¬ 
cia para atuar no campo da pesquisa biomédica, do ensino da microbiologia, 
da produção de imunizantes e do tratamento anti-rábico, os fundadores do Ins
tituto Pasteur imaginavam que o Instituto poderia se transformar numa insti
tuição análoga a que Pasteur conseguira montar em solo francês. 

Por outro lado, sua criação foi um acontecimento comum ao processo 
que estamos estudando. Como vimos, as tentativas do campo médico de criar 
novas instituições legitimadoras de sua autoridade científica não foram poucas, 
e algumas vezes partiram das mesmas pessoas que iriam integrar o Instituto 
Pasteur. A inexistência de uma faculdade de medicina que fosse o locus de dis
seminação das novas disciplinas do conhecimento médico e as limitações das 
instituições bacteriológicas existentes empurrava os porta-vozes da nova ciência 
médica para a criação de instituições que lhes garantissem melhores posições 
no campo médico. 


