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III - A Criação do Instituto 
Pasteur de São Paulo 

O pessoal envolvido 

Como vimos no capítulo anterior, a idéia de se criar um instituto anti-
rábico em São Paulo antecedeu em alguns anos o surgimento do Instituto Pas
teur daquele estado. Em maio de 1895 o executivo estadual enviou mensagem 
ao legislativo propondo a criação de um instituto anti-rábico no estado, com a 
denominação de Instituto Pasteur. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo, através de seus sócios parlamentares, conseguiu fazer com que o projeto 
da instituição englobasse, também, a fabricação do soro antidiftérico, transfor
mando-a em Instituto Pasteur e Roux. 

A lei nº 345, de 13 de agosto de 1895, autorizou o governo paulista a 
criar um instituto para o tratamento da raiva e da difteria. Para tanto, foram co
missionados Adolfo Lutz e Arnaldo Vieira de Carvalho para fazerem os primeiros 
estudos para a implantação da instituição. Em 17 de fevereiro do ano seguinte foi 
dado o primeiro passo nesse sentido: uma nova lei declarou de utilidade pública 
alguns terrenos da capital, destinando-os à implantação do Instituto1. No entanto, 
nada disso saiu do papel e, somente no século seguinte, pelas mãos da iniciativa 
privada, o Estado de São Paulo teria seu instituto anti-rábico. 

No primeiro semestre de 1903, o jovem médico Ulysses Paranhos reto
mou a iniciativa de fundar o Instituto, só que agora, fora dos limites da iniciati
va estatal2. Para tanto, reuniu-se aos Drs. Bittencourt Rodrigues, clínico 

1 Cf. MASCARENHAS, 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, p. 

54 (mimeo). 

2 Ulysses Paranhos nasceu em São Paulo, em 1885, portanto, tinha somente 18 anos quando 

teve a iniciativa de fundar o Instituto. Estudou medicina e farmácia na Bahia, se formando nas 

duas especialidades. 



português aqui exilado, Azurem Furtado e ao engenheiro Vuonno Netto, for
mando uma comissão para a organização da instituição. Seus primeiros passos 
consistiram em convencer personalidades da sociedade paulistana e reputados 
médicos da cidade a tomarem parte do empreendimento, que teria caráter fi
lantrópico e científico. 

Realizou-se ontem, no salão do Club Internacional, a reunião de 
alguns médicos da capital com o fim de assentarem as bases da fun
dação de um Instituto Pasteur. O Sr. Dr. Ulysses Paranhos, um dos 
promotores da humanitária fundação, expôs em breves palavras o 
fim da reunião e pediu aos seus colegas que nomeassem a diretoria 
e a comissão organizadora3. 

As reuniões seguintes contariam, também, com a presença de repre
sentantes da elite econômica paulista. Isto fazia parte da estratégia de captação 
de recursos elaborada pelos organizadores, pois, neste período, era comum a 
participação de representantes das elites agrárias e exportadoras e reputados 
profissionais liberais em empreendimentos de cunho assistencial filantrópico. 

A comissão organizadora escolheu para o cargo de presidente do Insti
tuto, o ex-deputado e diretor da Superintendência de Obras Públicas do Esta
do, Ignácio Wallace da Gama Cochrane 4. Patriarca de importante família 
paulista, Ignácio Cochrane era também conhecido por sua participação em ini
ciativas de caráter social e filantrópico. Quando da Guerra do Paraguai, foi o 
organizador de um movimento de recrutamento de voluntários na cidade de 
Santos; foi um dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, além de apoiar financeiramente outras instituições5. 

Depois de algumas recusas iniciais, Cochrane aceitou ocupar o cargo. 
Passou-se, então, à busca dos outros nomes para compor a instituição. A Seção 

3 O Estado de São Paulo. 07 de setembro de 1903. 

4 Ignácio Wallace da Cama Cochrane era descendente do lorde Cochrane - conhecido em nos

sa história por sua atuação nos episódios da Independência. Enteado do Dr. Thomas Cochra

ne, criador da primeira linha de bondes do Rio de Janeiro e reputado médico homeopata, 

Ignácio Cochrane trabalhou como engenheiro ferroviário na implantação das primeiras ferro

vias do interior do país, foi empresário exportador de café e parlamentar durante o Império. 

Ocupou os cargos de vereador pela cidade de Santos (1864-1867), deputado da província de 

São Paulo (1870-1879), e deputado da Assembléia Geral, indicado por São Paulo (1885-1889), 

atuando sempre no Partido Conservador. Afastou-se da política com a Proclamação da Re

pública, por defender radicalmente o regime monarquista. Cf. A Z E V E D O , A. Cochranes no 

Brasil: a vida e a obra de Thomas Cochrane. São Paulo, Companhia Editora Nacional, Col. 

Brasiliana, vol. 7, 1965. 

5 Cochrane auxiliava financeiramente a Irmandade do Senhor de Bom Jesus e o Ateneu Ubatu¬ 

bense. Em 1906 fundaria uma instituição de caráter beneficente, a Associação de Beneficência 

Mútua dos Engenhos, que dirigiu até a data de sua morte, idem p. 200. 



Administrativa, que congregava os patronos do Instituto, foi formada pelo de
sembargador José Maria do Valle; Ignácio Cochrane da Gama; Francisco Mata¬ 
razzo e Guilherme de Andrade Villares. Juntavam-se a estes o Dr. Victor Freire 
e o engenheiro Vuono Neto. 

A Seção de Medicina e Biologia, que funcionaria como um conselho 
consultivo da instituição, foi formada pelos médicos Alberto Seabra; Arnaldo 
Vieira de Carvalho; Antonio Bittencourt Rodrigues, Joaquim José da Nova, 
Mathias Valladão, Paulo Bourrol, Roberto Hoettinger e Sérgio Meira. Também 
faria parte desta seção o corpo de pesquisadores da instituição. 

Os profissionais que vieram a compor essa seção ocupavam posições 
importantes no campo médico paulista. Médicos de grande reputação muitas 
vezes foram fundadores ou dirigiram as principais instituições biomédicas do 
estado. Já os vimos no capítulo anterior, mas vale a pena esquematizar. 

Arnaldo Vieira de Carvalho, além de diretor do Instituto Vacinogêni¬ 
co e diretor do Serviço Clínico da Santa Casa, era um reputado cirurgião da ci
dade, membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia; Ulysses Paranhos 
ocupava o cargo de secretário da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Pau
lo; Mathias Valladão e Sérgio Meira foram os fundadores desta sociedade, ten
do este último sido o primeiro diretor do Serviço Sanitário e na época se 
ocupava da direção da policlínica. Alberto Seabra era médico do Hospital da 
Santa Casa e do Hospício do Juqueri. Como a maioria absoluta dos componen
tes da seção, era sócio titular da Sociedade de Medicina. 

A reunião dessa constelação de expoentes da medicina paulista em 
torno de uma nova instituição não é de difícil explicação. No nosso entender 
ela caracteriza uma estratégia de busca de legitimação de autoridade científica. 
Segundo Bourdieu, a autoridade científica é uma espécie de capital que pode 
ser acumulado de uma forma contínua. Iniciando-se pela formação escolar, 
passa por uma multiplicidade de instâncias entre as quais se inclui o pertenci¬ 
mento a sociedades científicas. Tais instâncias seriam os sinais específicos de re
conhecimento do cientista entre seus pares. Ora, à medida que os luminares da 
medicina paulista emprestavam seus nomes à nova instituição, legitimavam-na 
e reciprocamente legitimavam a si mesmos 6. 

O Conselho Diretor, que era a instância máxima de deliberação, era 
formado por membros escolhidos nas duas seções. Foi composto por Ignácio 
Cochrane (presidente), Bittencourt Rodrigues (vice-presidente), José Maria do 
Valle (tesoureiro), e Alberto Seabra e Joaquim José da Nova (secretários). 

6 BOURDIEU, P. "O campo científico" In: ORTIZ. R. Sociologia. São Paulo, Ática, 1983. ρ 123-155. 



Foram criadas, ainda, as sinecuras de presidente e vice-presidentes ho
norários da instituição. Tais cargos foram ocupados pelo presidente do Estado 
de São Paulo e pelos cônsules da França e da Itália. A primeira escolha foi uma 
forma de agradecer as subvenções dispensadas pelo estado ao Instituto; a se
gunda, uma homenagem à "gloriosa pátria de Pasteur"; a terceira escolha foi 
um "tributo de simpatia à laboriosa e distinta colônia italiana que tão pronta e 
generosamente acudiu ao seu apelo"7. 

Como em outras instituições, a administração estava nas mãos do dire
tor técnico, que seguia as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor. Para esse 
cargo foi contratado Ivo Bandi, ex-professor de higiene e bacteriologia da Fa
culdade de Medicina de Bolonha e ex-pesquisador do Bacteriológico, onde par
ticipara das pesquisas sobre a teoria culicidiana da febre amarela efetuadas por 
Adolfo Lutz e Emílio Ribas em 1902. 

De acordo com decisão do Conselho Deliberativo, Ivo Bandi deveria 
receber mensalmente a quantia de 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis), 
além disso, teria direito a usufruir gratuitamente da residência a ser construída 
na sede do Instituto. Tal quantia é significativa se comparada aos 900$000 (no
vecentos mil réis) que auferia o diretor do Butantan desde a sua desincorpora¬ 
ção do Bacteriológico8. 

A única exigência de Ivo Bandi foi ter o direito de acolher ou vetar os 
nomes escolhidos para seus assistentes na seção que iria dirigir. Um dos primei
ros contactados pela comissão organizadora foi Arthur Mendonça, que recusou 
o cargo por motivos particulares. Foram então contratados os Drs. Ulysses Pa
ranhos e Azurem Furtado com o salário de 600$000 (seiscentos mil réis) men
sais. Furtado transferiu-se, em 1905, para o Instituto Bromatológico Municipal 
do Rio de Janeiro, sendo substituído por Eduardo Marques. 

O formato institucional 

Após serem definidos os integrantes da instituição, passou-se à elabo
ração dos estatutos. Estes foram aprovados em outubro de 1903 e definiam o 
Instituto como uma instituição de caráter privado, com objetivos científicos e 
humanitários, organizada nos padrões dos institutos congêneres existentes no 
estrangeiro9. 

7 As duas citações têm como fonte os Estatutos do Instituto Pasteur de São Paulo, op. cit. 

8 O decreto nº 878/a, que desincorporou o Laboratório do Butantan do Instituto Bacteriológico 
em 23 de fevereiro de 1901, previa esse salário para seu diretor. A legislação referente ao Instituto 
não apresenta nenhum indício de alteração nos salários dos seus funcionários neste período. 

9 As informações que se seguem constam dos estatutos do Instituto Pasteur de São Paulo, pu
blicados pelo jornal O Estado de São Paulo, em 13 de outubro de 1903. 



Como vimos, o Instituto era composto por duas seções que congrega
vam 16 associados. Segundo os estatutos, seis destes, "escolhidos dentre as pes
soas que maiores serviços tenham prestado ao Instituto, para a sua fundação 
ou manutenção", faziam parte da Seção Administrativa. Os outros dez integran
tes, "escolhidos pela sua competência profissional como médicos ou pelo seu 
valor científico em qualquer ramo das ciências biológicas", formavam a Seção 
de Medicina e Biologia. Três médicos desta seção - um diretor e dois ajudantes 
- eram responsáveis por todos os trabalhos de laboratório e aplicação de imu
nizantes realizados no Instituto, ou seja, eram o quadro técnico da instituição. 

A Seção Administrativa e a de Medicina, reunidas, formavam a Comis
são Permanente do Instituto, responsável pela eleição de seu Conselho Diretor. 
Este se compunha de cinco membros: presidente, vice, dois secretários e um te
soureiro, que eram eleitos a cada dois anos para cumprir suas funções de for
ma gratuita. Na sua composição era obrigatória a presença de dois 
representantes da Seção de Medicina e Biologia. 

O Instituto foi organizado nos moldes de uma sociedade científica. 
Além dos membros já citados, contava com sócios honorários e corresponden
tes. Sua Seção de Medicina e Biologia deveria reunir-se ordinariamente a cada 
mês para a apresentação e discussão dos trabalhos elaborados e de outros as
suntos científicos que pudessem interessar diretamente aos membros da insti
tuição. Essas reuniões eram abertas aos sócios que podiam, também, 
apresentar comunicações científicas. Além disso, com o intuito de possibilitar 
aos componentes da Seção de Medicina e Biologia um local adequado para a 
elaboração de pesquisas laboratoriais, os estatutos previam que qualquer mem
bro desta seção poderia fazer uso dos laboratórios com a condição única de pu
blicarem os resultados de seus estudos em primeira mão no periódico a ser 
editado pelo Instituto. 

Os fundos para a criação dos laboratórios seriam conseguidos através 
de subscrições públicas. Para a manutenção da instituição previam-se três fon
tes diferentes de rendas: 1 - a venda de produtos biológicos, exames anatomo¬ 
patológicos e análises químicas e bacteriológicas; 2 - as subvenções públicas e 
particulares; 3 - as taxas de matrículas e diplomas dos cursos de bacteriologia. 

Os estatutos do Instituto previam três áreas de atuação: a produção de 
imunobiológicos, o ensino da bacteriologia e a pesquisa biomédica em áreas 
que apresentassem interesse de aplicação em saúde pública. 

No campo da produção de imunizantes, além da preparação da vacina 
anti-rábica e do tratamento preventivo, gratuito, da doença, indicavam a fabri
cação dos soros antidiftéricos, antipestoso e antitetânico. Na área da veterinária 
previa-se a produção do soro anticarbunculoso; da vacina anticarbunculosa; da 



tuberculina e maleína, destinadas ao diagnóstico e à terapêutica da tuberculose 
bovina. Levando em conta a possibilidade de novas descobertas de imunizan
tes, os estatutos assinalavam a possibilidade de preparo de novas substâncias "já 
consagradas pela ciência e relevantes para a saúde pública e para a veterinária". 

Com exceção do soro antipestoso, fabricado no Butantan e no Institu
to de Manguinhos, e da vacina anti-rábica, que era produzida nos Institutos 
Pasteur do Rio de Janeiro e de Recife, mas por motivos técnicos não podia ser 
transportada para uso em outra regiões, nenhum dos produtos cogitados pelo 
Instituto eram elaborados por instituições nacionais no período. Não dispomos 
de fontes que nos permitam avaliar os níveis de demanda para estes imunizan
tes. Sabemos somente que a vacina antipestosa foi vendida pelo Butantan à Di
retoria Geral de Saúde Pública do Rio de Janeiro, e para evitar a concorrência 
com a instituição oficial, o Serviço Sanitário proibiu a fabricação da vacina no 
Instituto Pasteur. 

Em relação ao ensino médico, os estatutos estabeleciam a criação de 
cursos de bacteriologia geral, técnica bacteriológica, bacteriologia e microsco¬ 
pia aplicadas à clínica e à higiene e um curso especial de inspeção anonária 
(inspeção de alimentos). Objetivava-se que esses cursos fossem os precursores 
de uma faculdade de higiene a ser fundada pelo Instituto. Tal preocupação, 
como vimos, não era nova no meio médico de São Paulo, e derivava da inexis
tência de uma faculdade de medicina no estado. Entretanto, a intenção não se 
concretizaria. Só em 1918, com o apoio da Fundação Rockefeller, São Paulo te
ria um laboratório de higiene, agregado à Faculdade de Medicina que fora fun
dada em 1912. 

Na área de pesquisa, o Instituto se propunha a estudar as moléstias 
tropicais, em particular aquelas que reinavam endêmica ou epidemicamente no 
Estado de São Paulo. Objetivava, ainda, a publicação de uma revista trimestral 
para divulgação de seus trabalhos científicos. Esta seria seu órgão oficial 1 0. 

Os estatutos ainda faziam menção à fundação de filiais em outros pon
tos do estado "sempre que fosse possível ou necessário". Por fim, previam que 
os membros do Instituto contariam com total liberdade para realização de suas 
pesquisas individuais. Estas poderiam ser realizadas nos laboratórios do Institu
to, desde que não atrapalhassem o andamento dos trabalhos de rotina. 

10 "Todos os trabalhos do Instituto Pasteur de São Paulo, compreendendo os do chefe de servi

ço bacteriológico, dos seus ajudantes são propriedade do Instituto e não poderão ser publica

dos originalmente noutro qualquer periódico, livro, revista ou arquivo que não seja a revista 

médica do Instituto". Estatutos do Instituto Pasteur de São Paulo, Título IV, parágrafo 9. Publi

cado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 13 de outubro de 1903. 



O modelo inspirador 

A observação da estrutura do Instituto Pasteur de São Paulo remete 
nossa investigação ao Instituto Pasteur de Paris. A semelhança entre a forma de 
organização das duas instituições demonstra a influência da instituição francesa 
na concepção que presidiu a criação da instituição paulista. Afirmar essa in
fluência não é nada original, pois os próprios dirigentes da instituição já o fa
ziam, e os autores que escreveram sobre o Instituto também 1 1. Nosso interesse 
consiste em apontar os aspectos formais dessa semelhança, suas motivações e o 
contexto que as possibilitou. 

Os estudiosos que se voltaram para a história das instituições biomédi¬ 
cas européias apontam a originalidade do Instituto Pasteur de Paris no cenário 
científico do velho mundo. Esta se revelava, principalmente, no direcionamen
to de suas pesquisas para a resolução dos problemas da saúde pública. 

"(...) O Instituto Pasteur fora um dos primeiros de um novo tipo de 

instituição científica, no qual a pesquisa realizada não era básica no 

sentido então aceito do termo, mas, pelo contrário, aplicada, ou orien

tada para o problema. Embora a ênfase ainda estivesse na descoberta 

original, a focalização estava nos problemas práticos da saúde12. 

A originalidade encontra-se, também, em seu modelo institucional, o 
qual contava com uma larga autonomia administrativa e financeira, e era emba¬ 
sado em três áreas de atividades: a pesquisa, a produção de imunobiológicos e 
o ensino da bacteriologia. 

11 Os estatutos sugerem essa influência ao afirmar que: "O Instituto Pasteur de São Paulo quan

to a seus fins e organização científica, procurará, quanto possível, modelar-se pelo tipo de ou

tros institutos congêneres existentes no estrangeiro e com os quais se esforçará para manter as 

mais estreitas relações". As declarações de seus diretores, veiculadas pela imprensa paulista, 

são ainda mais específicas, assegurando que o Instituto tinha como objetivo seguir os passos da 

instituição seguida por Pasteur. Ver O Estado de São Paulo no ano de 1003. 

Wilson Gambeta, ao escrever a história do Instituto Pasteur de São Paulo, também afirma 

esta semelhança: "Sua organização [do Instituto Pasteur de São Paulo] foi inspirada nos moldes 

do notável Instituto Pasteur de Paris. A arrecadação de fundos por subscrição pública e a co

mercialização pelo I. P. de produtos médico-veterinários de sua própria fabricação, subsidia

vam um progama anti-rábico e pesquisas científicas em todos os setores que apresentassem 

interesse de aplicação imediata. Nesse sentido o I. P. colocava-se ao lado de raras instituições, 

como o Instituto Bacteriológico (atual Adolfo Lutz) Butantan e Manguinhos (Oswaldo Cruz), 

onde os métodos de pesquisa aplicada, elaborados por Koch e Pasteur eram adotados em lu

gar da ciência acadêmica e abstrata tradicionalmente aceita pela classe médica conservadora de 

então." GAMBETTA, W. R. et. al. Instituto Pasteur de S. Paulo. 75 anos de atividade: 1903-1978. São 

Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1979, p. 6. 

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

e médica. Rio de Janeiro, Ed. Artenova, 1976, p. 78. 



A autonomia administrativa foi estabelecida pelos seus estatutos, apro
vados pelo executivo federal da França em junho de 1887. Estes determinavam 
que o Instituto seria dirigido por um diretor e um ou dois vice-diretores, um 
Conselho Deliberativo e uma Assembléia Geral composta por todos os seus 
membros. A assembléia elegia os 12 membros do Conselho Diretor. Este, por 
sua vez, era responsável, entre outras coisas, pela nomeação da diretoria. Em
bora o Instituto recebesse verbas de agências governamentais francesas, seus di
retores tinham total autonomia, administrativa e financeira, dispondo 
livremente das verbas da instituição13. 

A magnitude do Instituto, e mesmo a sua estrutura organizativa, não 
surgiram de um dia para outro, elas foram resultado da extensão do movimen
to social em prol da sua construção e do esforço de seus organizadores na 
montagem de uma entidade com larga autonomia perante o Estado e grande 
capacidade de auto-sustentação. 

Quando surgiu a idéia de criação do Instituto Pasteur, os promotores 
da campanha imaginavam-no como um Instituto de aplicação do tratamento 
anti-rábico pós-mordida, presidida por Pasteur. Ainda não se tinha uma idéia 
clara a respeito das outras atividades que deveriam ser postas em práticas na 
instituição, nem mesmo de sua estrutura organizativa. Mas para Pasteur, um 
dos aspectos relevantes da instituição a ser criada seria o ensino das novas téc
nicas advindas da microbiologia 1 4. 

Durante o ano de 1888, Pasteur, ocupado todas as manhãs com 
seus mordidos, era atraído e absorvido no correr do dia pelos traba
lhos do Instituto Pasteur que se estava construindo na Rua Dudot. 
(...) O Instituto seria ao mesmo tempo um grande dispensário para 
o tratamento da raiva e um centro de ensino15. 

O montante de recursos auferidos com a campanha pela criação da 
instituição - mais de dois milhões e meio de francos - permitiu que se cons
truísse instalações suficientes para abrigar os serviços anti-rábicos e para que 
Pasteur e seus colaboradores dessem continuidade aos seus trabalhos de pes
quisa. Além disso, a sobra de aproximadamente um milhão de francos permitiu 
a formação de uma dotação extra que seria completada pelos proventos da ven
da das vacinas descobertas nos laboratórios e pelas matrículas nos cursos ofere
cidos pelos chefes de serviço do Instituto16. 

13 Sobre o Instituto Pasteur de Paris, ver: DELAUNAY, A. L'Ínslitut Pasteur: des origines a aujord'hui. 

Paris, Editions France Empire, 1962 e BENCHIMOL, J. Manguinhos do sonho à vida: a ciência na Bel

le Époque. Rio de Janeiro, FlOCRUZ/COC, 1990. 

14 Ver, a esse respeito, VALLERY-RADOT, R. A vida de Pasteur. Rio de Janeiro, Vecchi, 1956. 

15 Ibidem, p. 426. 



Quando de sua inauguração, o Instituto era composto por cinco labo
ratórios com seus respectivos chefes de serviço, que eram auxiliados por dois 
ou três preparadores. O de microbiologia geral era chefiado pelo professor da 
Faculdade de Ciências da Sorborne, Dr. Duclaux, que passou a proferir seu 
curso de química biológica nas dependências do Instituto. Duclaux exercia 
também a vice-direção. O laboratório de microbiologia técntéa estava a cargo 
de Emille Roux, também responsável pelo ensino das técnicas microbianas e 
suas aplicações à medicina. O laboratório de morfologia de micróbios era che
fiado pelo cientista russo Elias Metchnikoff. O serviço de elaboração de vacinas 
era dirigido por Chamberland e o serviço de vacinação ficava a cargo de Gan¬ 
cher 1 7 . 

A grande mudança nos rumos do instituto parisiense se daria com o 
descortínio dos princípios da soroterapia pela descoberta do soro antidiftérico 
por Roux, em 1894. Após a comunicação desta descoberta, no Congresso Na
cional de Higiene de Budapeste, o interesse pelas atividades da instituição se 
multiplicaram. Logo surgiram novas campanhas para conseguir fundos para a 
montagem de um grande centro de produção de soro antidiftérico no Institu¬ 
to 1 8 . 

Nova subscrição pública aberta por iniciativa do jornal Le Figaro, 

permitiu a instalação de vastas cavalariças para a imunização de ca
valos e produção de soro antidiftérico e outros soros. Desde então 
o Instituto contou com novas e substanciais doações, que possibili
taram a construção do Hospital Pasteur (1898-1900), do Instituto de 
Química Biológica e várias outras unidades19. 

Além de permitir o desenvolvimento de outras áreas do Instituto, as 
dotações auferidas com essas campanhas viriam "cimentar" a estrutura da insti
tuição. Se até então a pesquisa e o ensino já eram atividades tidas como cen
trais, com a descoberta da sorologia e seu emprego em larga escala, o instituto 
passaria a ter também como base a produção. Além de sua importância econô
mica, esta nova atividade estreitaria os laços da Instituição com a saúde pública 

16 Ibidem, p. 427. 
17 "Inauguration de L'Institut Pasteur" Annates de L'Institut Pasteur, ano 2, 1888, p. 5-8. 
18 Segundo Latour, foi nesse momento que grande parte dos clínicos franceses passou a se inte

ressar pelas pesquisas microbiológicas. Isto se deveu ao fato de que pela primeira vez tais pes
quisas tiveram como resultado a produção de uma substância que poderia ser usada de forma 
individual, com objetivo terapêutico. As descobertas anteriores, no campo da vacinoterapia, 
não tinham tanta importância para os clínicos, uma vez que não eram de uso apropriado aos 
consultórios, pelo contrário, poderiam afastar-lhes os clientes. Já os soros eram uma garantia 
de subsistência do trabalho clínico. Ver, a esse respeito, L A T O U R , B. "Le theatre de la preuve". 
In: S A L O M O N - B A Y E T , C . (org.). Pasteur et la revolution pastoriene. Paris, Payot, 1986. 

19 B E N C H I M O L , J . op. cit., p. 8. 



pela produção em escala de terapêuticos para o debelamento de doenças epi
dêmicas. 

Dois outros aspectos relativos à estrutura do Instituto Pasteur de Paris 
devem ser ainda mencionados: o primeiro diz respeito à importância de seus 
Annales. Criados antes mesmo da instituição ser inaugurada (1887), seriam o 
principal elemento de difusão dos saberes microbiológicos entre os médicos e 
higienistas. Segundo Latour, o papel de ratificação social do pastorianismo 
exercido pelos Annales foi uma conseqüência de seu perfil, que não era nem 
médico, nem higienista, nem mesmo biológico, no entanto, abrangia todos es
tes campos. Um número dos Annales mesclava preocupações que todas as ou
tras profissões destacavam, inserindo em toda a parte os resultados adquiridos 
em laboratório. Pouco considerado pelos profissionais de cada uma dessas 
áreas isoladamente, o pastorianismo acabava se mostrando forte pela abrangên
cia dos profissionais que congregava 2 0. 

O segundo aspecto se relaciona ao rápido desenvolvimento do Institu
to. Este, da mesma forma que a microbiologia, esteve intimamente ligado aos 
interesses colonialistas da França na África e no Extremo Oriente. Já em 1889, 
o pesquisador Calmette seria enviado a Saigon com o objetivo de promover a 
vacinação antivariólica e anti-rábica nas possessões francesas da Indochina. Ali 
seriam desenvolvidos alguns trabalhos originais, como as primeiras tentativas 
de elaboração de um soro antiofídico; Yersin, que já participara com Roux das 
pesquisas sobre a difteria, foi enviado à China Meridional para organizar a de
fesa das fronteiras coloniais francesas. Em Hong Kong conseguiu isolar o mi
cróbio da peste, possibilitando a preparação, no Instituto Pasteur de Paris, do 
soro antipestoso, imunizante, de grande utilidade em países do Oriente e das 
Américas 2 1. 

Em 1903, momento de fundação do Instituto Pasteur de São Paulo, 
seu congênere francês já havia passado por grandes transformações, distando 
muito da sua conformação original. O pequeno instituto que contava original
mente com apenas cinco laboratórios e um pessoal técnico composto de cerca 
de vinte pessoas, já mantinha um hospital para o estudo de doenças infeccio
sas, publicava um periódico científico de circulação internacional e contava 
com filiais em Saigon, Nha Trang (costa do Anam) e Hanói. Grande parte das 
pesquisas elaboradas em seus laboratórios redundavam em importantes contri
buições para a saúde coletiva. Entre suas maiores conquistas figuravam a desco
berta do modo de atuação do bacilo diftérico (Roux e Yersin; 1888); a 
descoberta do tratamento da difteria e o desenvolvimento da soroterapia 

20 LATOUR, B. op. cit., p. 366. 

21 BENCHIMOL, J. op. cit., ρ 10. 



(Roux, Martin e Chaillou; 1894); os primeiros trabalhos sobre fagocitose e in
flamação (Metchnikoff; 1888/1900) e a identificação do bacilo da peste (Yer¬ 
sin; 1894) 2 2 . 

O instituto paulista, embora tomasse um rumo diametralmente oposto 
ao do seu homônimo francês, teve muito de parecido em sua organização. Se
não, vejamos. 

Como observamos, o tripé ensino, pesquisa, e produção, base da orga
nização parisiense, era também a escora da organização do Instituto Pasteur de 
São Paulo. A comercialização de seus produtos médicos veterinários, a renda 
originada de seus serviços e as dotações governamentais e privadas deveriam 
subsidiar um programa anti-rábico e também as pesquisas em diversos setores 
que tivessem interesse de aplicação imediata. 

O ensino da bacteriologia e a formação de quadros adestrados nessa 
disciplina, aspecto central da conformação original do instituto francês, seria 
também um dos objetivos mais almejados pelos dirigentes do instituto paulista. 
Enquanto na França isso se deveu, em grande parte, à incipiência dessa discipli
na no seio da medicina, em São Paulo ela se justificava pela inexistência de 
uma faculdade de medicina no estado. 

Até mesmo no que concerne aos detalhes da organização do ensino 
de laboratório, as semelhanças são notórias. O instituto francês mantinha cur
sos de bacteriologia pagos, ministrados regularmente pelos chefes de serviço. 
Permitia, também, que os alunos dessem continuidade às suas investigações em 
troca de um pagamento pela utilização de seus laboratórios. Já os pesquisado
res de notório saber tinham o privilégio de poder realizar pesquisas na institui
ção gratuitamente23. A instituição paulista também manteria cursos de 
bacteriologia pagos por seus participantes. Como vimos, previa ainda que os 
participantes da Seção de Biologia e Medicina - não confundir com os funcio
nários do laboratório - poderiam fazer uso dos laboratórios de forma gratuita, 
com a única obrigação de publicar os resultados de suas pesquisas em primeira 
mão na revista do Instituto. 

O projeto de ter na produção de imunobiológicos uma fonte de renda 
também é semelhante ao do instituto francês. Este, embora recebesse subven
ções dos ministérios da Instrução e da Agricultura da França, arrecadava a 
maior parte de suas rendas através de doações e da venda de seus produtos. 

22 Estas informações se encontram na brochura Institut Pasteur 1887, 1987, 2087: un nouveau Siè

cle, documento produzido para a exposição comemorativa do centenário do Instituto Pasteur. 

Paris, 1987. 

23 "L'INSTITUT PASTEUR". Annales de L'Institut Pasteur, ano 3, n. 1, janeiro de 1889, p. 14. 



Até no que concerne a filiais observa-se a influência da instituição 
francesa. Os estatutos do instituto paulista previam esta possibilidade, e che
gou-se mesmo a criar uma comissão na cidade de Campinas com o objetivo de 
criar uma filial do Instituto nessa região. No imaginário de seus fundadores, a 
hinterlândia do estado tomava o lugar das inóspitas regiões afro-asiáticas a se
rem integradas pelo capitalismo. 

Observamos, também, a similaridade entre as duas instituições no pla
no das relações que mantinham com o Estado. O Instituto Pasteur de Paris era 
uma entidade privada, considerada pelo governo francês como de utilidade pú
blica. Essa condição lhe garantia ao mesmo tempo uma grande autonomia e a 
possibilidade de contar com subvenções oficiais. O instituto paulista gozava do 
mesmo estatuto, auferia rendas do governo federal, estadual e de câmaras mu
nicipais, mantendo, entretanto, autonomia tanto na administração de suas pes
quisas, como na escolha de seus dirigentes. 

Até o momento destacamos aspectos similares das duas instituições, 
mas há, também, diferenças importantes relacionadas à sua criação e a forma 
de sua inserção no aparelho de Estado. 

O instituto parisiense recebia subvenções ministeriais como contrapar
tida às suas atividades de produção e ensino. O instituto paulista procurou, des
de o início, seguir este caminho, mas como vimos, no momento de sua criação 
tanto no nível federal como no estadual já existiam algumas instituições oficiais 
com finalidades próximas à sua. O Bacteriológico, o Vacinogênico e o Butan
tan, embora contassem com um quadro mínimo de pesquisadores, instalações 
inadequadas, produção pouco variada e restrita a imunizantes de uso humano 
e não imprimissem atividades de ensino, eram instituições criadas e mantidas 
pelo Estado de São Paulo. No nível federal, o Instituto de Manguinhos estava 
despontando, e em pouco tempo se tornaria o esteio das ações de saúde postas 
em prática pela Diretoria Geral de Saúde Pública. 

Nesse quadro, o Instituto Pasteur de São Paulo ficava impossibilitado 
de contar com um financiamento estatal contínuo que tivesse como base o 
atendimento das demandas governamentais - ou seja, transformar o Estado 
num cliente de suas atividades. Suas primeiras iniciativas foram nesse sentido: 
através de ofícios, o Instituto oferecia aos poderes públicos estaduais os produ
tos biológicos que não eram fabricados em suas instituições; ao governo federal 
oferecia-se todo e qualquer produto biológico com o desconto de 25% sobre os 
preços do mercado. No entanto, essas iniciativas não emplacariam, e a institui
ção teria que se contentar com um outro tipo de financiamento oficial, bem 
mais incerto e de pouca monta: o concedido à instituições filantrópicas e hu
manitárias. Estas verbas, por passarem anualmente por decisões legislativas e 



dependerem de complicados mecanismos de elaboração de orçamento, mostra
vam-se menores e bastante incertas. 

Outra diferenciação importante entre os dois institutos encontra-se no 
seu processo de criação. O instituto parisiense teve seu surgimento determina
do pelo sucesso conseguido por Pasteur com seus trabalhos sobre a raiva. No 
momento de sua criação Pasteur já era considerado um herói nacional, suas 
pesquisas anteriores haviam se transformado em grandes ganhos no campo da 
veterinária e da viticultura. Quando Pasteur inoculou com sucesso sua vacina 
no pequeno Joseph Meister e impediu que a raiva se desenvolvesse, ele atingiu 
duplamente o imaginário da sociedade francesa: por um lado impediu o curso 
de uma doença letal, inevitável e tremendamente temida; além disso, abriu 
uma esperança para a sociedade francesa em relação à profilaxia de diversas 
doenças epidêmicas que, a partir de então, pareciam poder ser evitadas. 

Foi neste quadro de heroificação de Pasteur e esperança desenfreada 
nas suas descobertas que se deu a mobilização popular para a fundação do Ins
tituto Pasteur de Paris. A conformação posterior do instituto teve como pano 
de fundo toda uma conjuntura onde a microbiologia, e as disciplinas dela sur
gidas, eram importantes para os interesses de expansão do Estado francês. No 
caso do instituto paulista, a história foi outra. Sua criação partiu do esforço de 
um grupo de médicos interessados, principalmente, na abertura de um novo 
espaço para o desenvolvimento de suas pesquisas experimentais. Estes, embora 
não tivessem a valorização social conseguida por Pasteur, levaram diante, com 
sucesso, a campanha pela criação do Instituto, mas a partir de então tudo era 
incerto. 

Para os fundadores do Instituto Pasteur de São Paulo, o modelo da 
instituição parisiense mostrava-se particularmente sedutor por sua abrangência 
e capacidade de auto-sustentação. A possibilidade de atuação em diversos cam
pos que, como vimos, não eram abarcados por outras instituições, abria uma 
perspectiva promissora para o Instituto. Além disso, ao adotarem o estatuto pe
culiar, de entidade filantrópica-assistencial e, ao mesmo tempo, comercial e 
científica, asseguravam o ingresso de vários tipos de recursos - subvenções, 
doações e venda de produtos - que pareciam suficientes para garantir a sua 
manutenção. 

Além disso, tomar o instituto parisiense como modelo não foi uma pe
culiaridade do Instituto Pasteur de São Paulo. Na virada do século outras insti
tuições biomédicas brasileiras seguiriam o mesmo caminho, só que na órbita 
estatal. O pastoriano Le Dantec foi contratado pelo Serviço Sanitário de São 
Paulo para organizar o Instituto Bacteriológico nos moldes da instituição fran
cesa. Oswaldo Cruz, em 1903, propôs ao Congresso, quando este debatia a re
forma dos serviços sanitários da União, que o Instituto Soroterápico Federal, o 



qual dirigia, fosse transformado num instituto para o estudo das doenças infec
ciosas tropicais, seguindo as linhas do Instituto Pasteur de Paris. Fracassou na 
batalha mas acabou ganhando a guerra2 4. O Instituto Butantan, criado com o 
objetivo restrito de reproduzir técnicas de fabricação de imunizantes, importa
das e já consolidadas pela ciência, desde cedo se voltou para a pesquisa nos di
versos ramos da microbiologia e procurou transformar os seus produtos em 
fonte de rendas que garantissem a manutenção e a expansão dessas atividades 
científicas. No entanto, em maior ou menor grau, todas essas instituições senti
ram o peso de estarem imersas em um contexto diferente do qual proporcio
nou o sucesso da instituição que lhes serviu de modelo. 

O surgimento 

Provisoriamente instalado no consultório de Bittencourt Rodrigues, o 
Instituto Pasteur de São Paulo foi inaugurado em 5 de agosto de 1903. Ainda 
em novembro seriam iniciadas as atividades de vacinação pública. Para isso fo
ram obtidas culturas do vírus da raiva no Instituto Pasteur do Rio de Janeiro e 
elaboradas as primeiras vacinas. Com o intuito de atrair as pessoas mordidas 
por animais raivosos, o Instituto mandou publicar anúncios publicitários nos 
jornais da cidade, colocando seus serviços de tratamento anti-rábico à disposi
ção da população. 

A criação do Instituto foi amplamente noticiada pela imprensa paulis
ta, o que por um lado fazia parte da estratégia de seus fundadores, que, através 
do seu fácil acesso aos jornais, publicaram artigos ratificando sua importância 
humanitária e científica. Os articulistas destacavam com louvor o fato de o Ins
tituto Pasteur suprir a inexistência de tratamento anti-rábico na cidade. 

No início de setembro, o Estado de São Paulo publicou um editorial so
bre a importância da nova Instituição, nele destacava que entre janeiro e setem
bro de 1903, 36 pessoas mordidas por cães hidrófobos foram enviadas pela 
polícia da cidade ao Instituto Pasteur do Rio de Janeiro para fazer tratamento. 

24 "(...) [Manguinhos deve ser] transformado num Instituto para estudo das doenças infecciosas 

e tropicais, segundo as linhas do Instituto Pasteur de Paris. O Instituto deve ser encarregado 

da preparação de todos os soros terapêuticos, vacinas, [SIC] com o tratamento anti-rábico, pre

paração de fermentos industriais, ensino da bacteriologia e da parasitologia, e se transformará 

em um núcleo de estudos experimentais que acentuará grandemente o nome do nosso país no 

estrangeiro." (Carta de Oswaldo Cruz ao Congresso Nacional datada de 1903. Apitd STEP AN, N. 

op. cit., p. 78.) O Congresso vetou a proposta, mas poucos anos depois, Oswaldo Cruz conse

guiria seu intento. Em 1907, sob o impacto do prestígio internacional por ele conseguido com 

a obtenção da medalha de ouro na Exposição Internacional de Higiene de Berlim, o Instituto 

de Manguinhos recebeu um novo regulamento que possibilitava a colocação em prática da 

maior parte das propostas anteriormente formuladas. 



Durante os meses de julho, agosto e a primeira quinzena de setembro, mais 27 
indivíduos foram enviados à mesma instituição pelo Serviço Sanitário de São 
Paulo. Destes, muitos não foram tratados a tempo de serem salvos, devido à 
duração da viagem 2 5. Dois meses depois, com o sucesso das vacinações já ini
ciadas, novos artigos apareciam na gazeta. 

Temos a justa satisfação de anunciar que de hoje em diante já 
não se precisa buscar à Capital Federal para fazermos o tratamento 
da infecção rábica. 

O Instituto Pasteur de São Paulo, estabelecimento fundado gra
ças à generosidade pública, (...) já se acha aparelhado para praticar 
a vacinação contra a mordedura de cães hidrófobos.(...) 

Este fato é de suma importância, resume um grande progresso 
para a ciência paulista e vem preencher uma lacuna que admira 
como os poderes públicos ainda não fizeram desaparecer a mais 
tempo. 

Já não precisam os paulistas fazer longas viagens, sujeitando-se 
as inclemências do clima fluminense, em nossa capital já encontra 
qualquer desgraçado, vítima da contaminação rábica, alívio ao seu 
mal, salvação para sua vida26. 

A expectativa da imprensa não foi em vão. As boas relações do Institu
to com a Santa Casa da Misericórdia - que tinha como diretor clínico o Dr. Ar
naldo Vieira de Carvalho, que como vimos fazia parte da Seção de Medicina e 
Biologia do Instituto - permitiu que as duas instituições firmassem um acordo 
que garantia que a passagem e o alojamento para os doentes de fora da cidade 
fossem pagos pela Santa Casa, o que abria a possibilidade de tratamento de 
grande número de pessoas vindas do interior. 

A partir da fundação do Instituto, os membros de sua comissão per
manente empenharam-se para obter fundos para a aquisição de um prédio 
para a instalação definitiva, e dos equipamentos necessários à expansão de suas 
atividades. Foi, então, desencadeada uma campanha para angariar donativos, 
feita pela imprensa e através de listas passadas aos comerciantes, industriais e 
personalidades da cidade. Além dos recursos auferidos com essa iniciativa, o 
Instituto conseguiria obter subvenções anuais de diversas Câmaras Municipais, 
de sócios colaboradores, do Governo Federal e do Estado de São Paulo. 

25 O Estado de São Paulo, 30 de setembro de 1903. 

26 O Estado de São Paulo, 06 de novembro de 1903. 



Entre os colaboradores da primeira subscrição encontravam-se gran
des industriais ou comerciantes como Francisco Matarazzo e Guilherme Andra
de Vilares - maiores doadores individuais com a quantia de 1:000$000 (um 
conto de réis) - e Inácio Penteado; importantes patriarcas da oligarquia cafeei
ra voltados para as atividades filantrópicas, como Julio da Conceição 2 7; empre
sas privadas como a Light and Power e o Banco Comercial de Itália; e 
associações de classe como a Sociedade Auxiliadora das Classes Laboriosas e, 
logicamente, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado de São Paulo. 

A lista de doadores mostra que desde cedo o Instituto criou um forte 
vínculo com a colônia italiana de São Paulo, o que se deveu, em grande parte, à 
nacionalidade de seu primeiro diretor 2 8. Soma-se a isto o interesse da colônia 
italiana pelas ciências biomédicas em virtude da popularidade que alguns mi¬ 
crobiologistas italianos haviam conseguido no estado. Em 1900, quando a epi
demia de peste assolou a cidade de Santos, Camillo Terni, diretor do Instituto 
Biomédico de Messina, transferiu-se para a cidade, onde ajudou nas primeiras 
medidas de debelamento da doença; no ano da fundação do Instituto Pasteur 
todas as atenções se voltavam para o cientista italiano Giovanni Sanarelli, que 
acreditava ter descoberto o micróbio da febre amarela. Vale notar que o inte
resse dos italianos no Instituto foi logo recompensado, pois a maior parte das 
pessoas tratadas no primeiro ano de atividade eram de nacionalidade italiana. 

As câmaras municipais do estado aparecem também como grandes 
doadoras dessa subscrição. Entre elas destaca-se a da capital, com a doação de 
5:000$000 (cinco contos de réis), e as das zonas produtoras de café ou de cana-
de-açúcar: a de Campinas doou 2:000$000 (dois contos de réis) e as de Piracica
ba, Itapira, Ribeirão Preto, Mococa e Jaú doaram 1:000$000 (mil contos de 
réis). O governo de São Paulo aparece na primeira lista com a doação mais sig
nificativa: 8:000$000 (oito contos de réis). 

O montante auferido com as subscrições ascendeu à cifra de 84 con
tos de réis. Quantia significativa comparada aos 56 contos de réis destinados 
pelo orçamento do estado, de 1901, para a transformação do Laboratório So¬ 
roterápico do Butantan em um instituto, em virtude da sua desincorporação 
do Instituto Bacteriológico. 

27 Rico plantador e comerciante de café da zona santista, Julio da Conceição tomou parte em 

numerosos empreendimentos filantrópicos de sua cidade. Naturalista e historiador, era prote

tor do Museu Paulista. Foi sócio honorário do Instituto Pasteur de São Paulo, contribuindo anual

mente com a quantia de 1:000$000 (um conto de réis) para a sua manutenção. 

28 Os "livros de ouro" do Instituto mostram que além das grandes doações feitas por integrantes 

da colônia italiana, muitas outras, de menor porte, foram efetuadas por seus patrícios, peque

nos comerciantes. 



De início, o Instituto deveria se instalar numa chácara, nos arredores 
da cidade. No entanto, a oferta de venda de um prédio na Av. Paulista fez a di
retoria mudar de idéia. Logo foi enviado um ofício a Emílio Ribas (então dire
tor do Serviço Sanitário), requerendo autorização para o funcionamento do 
Instituto em área urbana. Como isto ia de encontro às normas da higiene - vis
to a instituição lidar com substâncias contaminadas, os diretores do Instituto 
justificavam a escolha pela comodidade que a sua instalação numa área mais 
central poderia trazer à população que o procurasse. 

Em novembro de 1903, o Instituto adquiriu, por 40 contos de réis, um 
prédio na Avenida Paulista, providenciando, em seguida, a importação de equi
pamentos adequados e as reformas no edifício. Para tanto, foi solicitado ao go
verno a liberação dos impostos para a importação dos equipamentos. 

Nos três andares do edifício foram distribuídas as três seções do Insti
tuto: anti-rábica, bacteriológica, histológica normal e patológica. Em outras de
pendências foram instaladas a sala para inoculações e autópsias, sala de espera, 
biblioteca, sala de reuniões, sala de microfotografia, de inoculações anti-rábi¬ 
cas, gabinete dos aparelhos de esterilização, do termostato e do diretor. O pré
dio contava, ainda, com dois grandes laboratórios e com os aposentos do 
diretor. Anexo ao edifício foram construídas as habitações dos empregados, o 
prédio destinado à criação de animais para estudos experimentais, cavalariças, 
gabinetes de sangria e forno crematór io . 

O período da inauguração do novo prédio foi de muito serviço para 
os organizadores da instituição. Até aquele momento, o Instituto só gerava des
pesa, porque a produção de imunizantes e de exames diagnósticos ainda não 
existia. Além disso, a compra do prédio e a instalação dos laboratórios consu
miu todos os fundos que vinham sendo arrecadados. Para o Instituto não mor
rer no nascedouro, várias iniciativas foram tomadas. Fez-se uma quermesse 
cultural para arrecadar fundos para a instituição; conseguiu-se empréstimos 
com os próprios participantes da Seção Administrativa e criou-se comissões do 
Instituto nas prósperas cidades de Santos e de Campinas. Para estas localidades 
foram enviados alguns participantes do Conselho Administrativo, que através 
de contatos com lideranças locais colocavam em prática a campanha para aufe
rir donativos. 

Em 18 de fevereiro de 1904 o Instituto foi inaugurado oficialmente. 
Na ocasião, grande parte da sociedade paulista e de representantes da classe 
médica se acotovelaram nas novas dependências do Instituto. Iriam ouvir os 

29 O detalhamento das instalações do Instituto encontram-se num artigo sobre a sua fundação 

publicado na Revista Médica de São Paulo n. 4, 1904, p. 84. 



discursos de Ignácio Cochrane, saudando os benfeitores da instituição e Luiz 
Pereira Barreto, reafirmando a importância de Pasteur e de seus seguidores. 

Dois dias após a inauguração das novas instalações, o primeiro diretor-
técnico do Instituto deixava seu posto em virtude de um desentendimento com 
Emílio Ribas, diretor do Serviço Sanitário do estado. 

Os problemas entre os dois começaram com o surgimento de um boa
to sobre o envio de soro antipestoso do Instituto Pasteur para a Diretoria Geral 
de Saúde Pública do Rio de Janeiro, visto que nesse momento estavam sendo 
postas em prática, na capital federal, as campanhas de saneamento de Oswaldo 
Cruz. 

No período em questão, a produção do soro antipestoso era monopó
lio do Butantan, e uma das restrições impostas pelo Serviço Sanitário ao fun
cionamento do Instituto Pasteur era a de que ele não fabricasse esse produto. 
Rapidamente o Conselho Administrativo do Instituto apressou-se em fazer ver 
a Emílio Ribas que o soro de fato havia sido cedido ao Rio de Janeiro por Ivo 
Bandi, só que em caráter privado, não tendo o Instituto nenhuma responsabili
dade no acontecimento. 

Num espaço de dias, novos problemas surgiriam: Ivo Bandi objetivava 
o reconhecimento de seu diploma médico pelas autoridades paulistas. Era es
sencial que isto fosse feito rapidamente porque os estatutos do Instituto afirma
vam que o cargo de diretor só poderia ser ocupado por um médico. A demora 
na validação do diploma irritou Ivo Bandi, que escreveu uma carta grosseira a 
Emílio Ribas, exigindo que a validação fosse logo ultimada. A querela entre os 
dois cientistas chegou aos ouvidos do Conselho Diretor da instituição, que en
viou ofício ao diretor-técnico repreendendo-o. Contrariado, Ivo Bandi se demi
tiu do Instituto. A direção foi então confiada, provisoriamente, a Ulysses 
Paranhos e Azurem Furtado. 


