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IV - As (Primeiras Atividades 

Como vimos, o Instituto deixou de contar com seu diretor após a 
inauguração do novo prédio. Tal situação fez com que os membros da Comis
são Permanente se empenhassem na contratação de um novo cientista europeu 
para substituir Ivo Bandi. No entanto, suas iniciativas iniciais seriam frustradas, 
e nos primeiros dois anos de atividade o Conselho teve de se contentar em ter 
como diretores os seus únicos auxiliares técnicos: Azurem Furtado e Ulysses 
Paranhos1. Vejamos um pouco das atividades do Instituto neste período. 

Serviço de vacinação 

No período em que o Instituto Pasteur de São Paulo começou a elabo
rar a vacina anti-rábica existiam três métodos diferentes de produzi-la: o criado 
por Pasteur, o método Hogyes e o método Puscariu. Sobre o primeiro falamos 
no capítulo inicial; o segundo era empregado na Hungria, pelo seu autor, que 
produzia a vacina através da diluição de cérebros rábicos em soro artificial. Du
rante um período que variava entre quatorze e vinte dias, os mordidos eram 
inoculados com diluições crescentes - de 1/10:000 a 1/100 - desta substância. 
O método Puscariu tinha como base a atenuação do vírus rábico pelo calor a 
que eram submetidas as medulas - entre 40 e 80 Gl. Era utilizado em Tóquio 
pelo médico Oshida. Segundo Ulysses Paranhos, ambos eram inferiores ao mé
todo Pasteur por ocasionar acidentes mais freqüentes2. 

O método Pasteur era empregado no instituto paulista e, também, nos 
Institutos Pasteur do Rio e de Pernambuco. A ele acrescentava-se somente as 
modificações introduzidas por Calmette. Como já observamos, consistia na ino¬ 
culação do vírus rábico no coelho e na imediata retirada de sua medula espi
nhal após a morte pela infecção. A medula era suspensa em frascos de 

1 O quadro de funcionários era completado por um guarda-livros, um escriturário, um zelador 
e um servente do laboratório anti-rábico. 

2 PARANHOS, U. "Da raiva". Brazil-Medico. nº 29, ano X X I , 1 de agosto de 1907. 



Mariotte, contendo ao fundo potassa cáustica, mantida num refrigerador a 2 0 ° 

C. C o m este procedimento sua virulência era aos poucos diminuída. A inova

ção elaborada por Calmette consistia na utilização de glicerina neutra para a 

conservação das medulas virulentas. 

Começa-se o processo de vacinação, utilizando a medula de 14 e 

13 dias e chegando-se, por passagens sucessivas, a uma mistura de 

medulas de três e dois dias para o tratamento ordinário; e dois dias 

isoladamente para o tratamento intensivo. 

O tratamento ordinário (vinte e um dias) é feito nos casos de 

mordeduras dos membros e do tronco; e o tratamento intensivo 

(vinte e quatro dias) nos de mordeduras da face e do crânio. A 

emulsão é feita no soro artificial, na dose de 5 milímetros de medu

la para 3 c. c. de água fisiológica. 

A conservação do vírus fixo é obtida pela imersão da substância 

vacinante em glicerina neutra, como aconselha Calmette. A fiscali

zação da pureza da vacina é feita pelo exame microscópico e pela 

cultura da medula (...). A presença do germe ou a turvação do caldo 

implicam na rejeição da medula 3. 

A preocupação maior dos médicos engajados no Serviço Anti-Rábico 

se relacionava aos acidentes proporcionados pela vacina, o que se compreende 

pelo pouco tempo de uso desta técnica e pelos vários tipos de complicações 

que ela podia acarretar. A s informações contemporâneas sobre o método Pas

teur de vacinação mostram que estas complicações são basicamente de dois ti

pos: a paralisia, que pode assumir intensidade diversa; e as reações locais, mais 

comuns e menos graves - que muitas vezes não chegam a impedir a continuida

de do tratamento. Segundo Otto Bier, essas paralisias, ou mesmo outros sinto

mas neurológicos de diversas intensidades que podem sobrevir à vacinação, são 

conseqüências da hipersensibilidade às repetidas aplicações de substância ner

vosa que este método anti-rábico exige 4 . 

N o período que estamos observando, os acidentes eram mais freqüen

tes, mas c o m o nos primeiros anos de atividade do Serviço Anti-Rábico, não 

houve acidentes fatais, os técnicos do Instituto Pasteur de São Paulo alardea

vam na imprensa o b o m desempenho do serviço de vacinação do Instituto. 

3 INSTITUTO PASTEUR DE SÀO PAULO. Relatório anual de 1906. São Paulo, Augus to Siqueira e 

C o m p . , 1907. 

4 BIER, O. Bacteriologia e imunologia em suas aplicações à medicina e à higiene. São Paulo, Edições 

Melhoramentos , 4. ed . 1949, p . 634; e 21 . ed., 1981, p . 709. 



Em onze meses, apenas, de existência, o Instituto Pasteur socor
reu a 463 pessoas, que vieram lhe bater às portas em procura do re
médio contra a terrível hidrofobia. Destas, até a presente data, 
nenhuma teve o infortúnio de ver sem êxito o tratamento, fato que 
nos coloca em vantajosa posição diante das melhores estatísticas do 
mundo5. 

Na realidade, esta afirmação encobria um lado da realidade, pois os 
acidentes mais freqüentes, que não levavam à morte, nunca foram consignados 
nos relatórios do Instituto ou nas estatísticas de vacinação passadas à imprensa. 

Os relatórios do Instituto mostram que nos primeiros dois anos de ati
vidade o número de vacinações efetuadas não se modificou muito. Os doentes 
muitas vezes vinham de outros estados, como Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul. A maioria dos tratados no primeiro ano era de nacionalidade italiana, em 
segundo lugar vinham os nacionais, seguidos pelos portugueses. No segundo 
ano estas cifras se inverteram, e os brasileiros não mais deixaram de ser os 
maiores clientes da instituição. As localidades do estado que mais enviaram 
doentes para o Instituto foram Ribeirão Preto e Santos, o que se explica pelo 
forte processo de crescimento urbano ocorrido nestas cidades, em virtude da 
primeira ser uma das principais zonas de plantação de café e a segunda o seu 
centro exportador. 

Se comparados aos tratamentos efetuados no instituto Pasteur do Rio 
de Janeiro, os do instituto paulista se mostram menos numerosos. Em 1904 fo
ram vacinadas 467 pessoas no Pasteur de São Paulo, em 1905 este número al
cançou a cifra de 453 tratamentos. Nestes mesmos anos, o Instituto Pasteur do 
Rio de Janeiro havia vacinado 632 e 802 pessoas respectivamente. Provavel
mente esta diferença se deve à maior incidência da hidrofobia no Estado do 
Rio de Janeiro, uma vez que as estatísticas sanitárias do Estado de São Paulo 
não apontam nenhum caso de morte por raiva neste período 6 . Por outro lado, 
o fato de o instituto carioca ter sido criado há mais tempo e se localizar no 
maior centro urbano da federação tornava-o um pólo de maior atração para os 
infectados de outros estados. 

5 I N S T I T U T O P A S T E U R D E sÃo P A U L O . Relatório anual de 1904. São Paulo, Augusto Siqueira e 

Comp., 1905, p. 22. 

6 As fontes para os números de vacinação são: Relatórios do Instituto Pasteur de São Paulo e 

Noticias dos diversos estabelecimentos mantidos pela Santa Casa da Misericórdia. Rio de Janeiro; Ty¬ 

pografia do Jornal do Commercio, 1909. Em relação à raiva (levando-se em conta que a doen

ça é sempre letal) utilizamos a tabela "Mortalidade das doenças infecto-contagiosas. Variações 

anuais e qüinqüenais da mortalidade das doenças infecto-contagiosas 1894-1929". In: Annuario 

Demográfico. Seção de Estatística Demógrafo Sanitária. São Paulo, Imprensa Oficial, 1932. 



Além do combate à raiva, o Instituto executava a vacinação contra a 
varíola, utilizando a vacina cedida pelo Instituto Vacinogênico. Na impossibili
dade de abrir postos que aumentassem os níveis de vacinação na capital, Arnal
do Vieira de Carvalho, que dirigia o Vacinogênico, fazia do Instituto Pasteur 
um ponto de difusão da vacinação jenneriana. 

Trabalhos de rotina 

Uma das atividades que se esperava ser rotineira no Instituto eram as 
análises bacteriológicas para elucidação de diagnósticos clínicos, que deveriam 
atender aos pedidos de médicos da capital. No entanto, este serviço era de pou
ca monta. O somatório de todos os exames elaborados no ano de 1905 (urina, 
escarro, fezes e muco nasal) não chegava a meia centena, tendo a maioria deles 
sido enviada pelos consultórios particulares dos próprios membros do Institu
to. 

No campo da produção de imunizantes, o Instituto também engati
nhava, incorporando aos poucos novos produtos à sua pauta. Ainda em 1904, 
antes de deixar a direção do Instituto, Ivo Bandi deu início a estudos sobre a 
soroterapia anticarbunculosa com o objetivo de produzir soro contra o carbún
culo hemático. Chegou a produzir experimentalmente algumas doses do pro
duto, mas se retirou da instituição antes de ser iniciada a produção industrial. 
Em 1905, o Instituto deu continuidade aos testes com a vacina anticarbunculo
sa e iniciou o preparo experimental de mais uma vacina de uso veterinário: a 
vacina contra o carbúnculo sintomático. O carbúnculo sintomático ou peste da 
manqueira era uma zoonose que atingia com mais freqüência o gado das estân
cias paulistas e mineiras. A primeira vacina contra este mal foi elaborada no 
país no início do século pelo pesquisador do Museu Nacional João Batista La
cerda. Em 1907, o Instituto de Manguinhos passaria a fabricá-la em escala in
dustrial por um novo processo que tornava a vacinação mais fácil. 

No primeiro ano de fabricação, as vacinas não foram comercializadas, 
pois tinham que passar por demorado processo de verificação de qualidade. O 
Instituto produzia, também, o fermento búlgaro, substância biológica utilizada 
na fabricação de coalhadas de uso medicinal. Os produtos elaborados objetiva
vam a venda no mercado, mas o Instituto se comprometia a fornecê-los gratui
tamente às entidades públicas que os requisitassem. 

Pesquisa 

Na área de pesquisa, os relatórios referentes ao biênio 1904-1905 fa
zem menção à elaboração de 15 trabalhos originais. Como dissemos, Ivo Bandi, 
quando ainda dirigia o Instituto, estudou o carbúnculo sintomático, possibili¬ 



tando a elaboração da vacina pelo Instituto. Sua pesquisa foi publicada na Re
vista Médica de São Paulo. 

Grande parte dos outros trabalhos foi elaborada por Ulysses Para
nhos. Inicialmente, Paranhos dedicou-se aos estudos sobre a febre amarela. 
Este tema era um objeto de pesquisa da maior importância tanto em São Paulo 
como no Distrito Federal. Durante o século passado e o início deste, as epide
mias de febre amarela haviam provocado grande número de mortes no Rio e 
em várias cidades paulistas. O desconhecimento sobre a forma de contágio des
ta doença fazia com que os microbiologistas procurassem, a todo custo, deci
frar o enigma da sua etiologia e produzir imunizantes capazes de deter o mal. 
Somente com as experiências realizadas em Cuba - e repetidas por Ribas em 
São Paulo - , que ratificavam as teorias culicidianas da doença, as epidemias pu
deram ser controladas. No entanto, as questões relativas ao micróbio causador 
e à possibilidade de elaboração de soros e vacinas permaneciam de pé, dando 
margem a diversas pesquisas sobre o assunto. Paranhos elaborava estudos soro¬ 
lógicos que tomavam por base o bacilo icteróide, descoberto pelo bacteriologis¬ 
ta italiano Sanarelli, que pensava ser este o micróbio causador da doença 7. Seu 
trabalho procurava avaliar se o soro antiofídico, produzido no Instituto Sorote¬ 
rápico do Butantã, tinha algum efeito sobre os bacilos icteróides. Paranhos de
senvolveu, também, um pequeno estudo sobre a tinea imbricata, publicando 
nota sobre o assunto no Journal of Tropical Medicine, de Londres. 

No primeiro semestre de 1905, Paranhos licenciou-se do Instituto para 
fazer uma viagem de estudos à Europa. Freqüentou os laboratórios do Instituto 
Pasteur e da Universidade de Paris, especializando-se em diversos aspectos da 
bacteriologia. De regresso ao país, voltou a atenção para a raiva, se dedicando 
aos estudos de filtrabilidade do vírus. Também elaborou novo trabalho sobre o 
diagnóstico da tinea imbricata e pesquisas sobre a ação da linfa jenneriana na te
rapêutica da raiva; sobre a saliva como meio de defesa natural da boca e sobre 
um bacilo hemofílico encontrado num caso de septcemia do cão. 

7 Giovanni Sanarelli, diretor do Instituto de Higiene de Montevidéu entre 1895 e 1898, através 

de experiências efetuadas nesta capital, isolou o bacilo icteróide, imaginando ser este o causa

dor da febre amarela. A partir da apresentação de sua teoria à comunidade científica interna

cional, cientistas de vários países passaram a reelaborar suas pesquisas, com a intenção de 

validar a veracidade de sua descoberta. Em 1900, os trabalhos de Adolfo Lutz, Camilo Terni e 

de pesquisadores americanos que estudavam a doença em Cuba, concluíram que o bacilo apre

sentado por Sanarelli era apenas um elemento acidental na doença. Entretanto, as controvér

sias sobre o papel do bacilo icteróide na febre amarela permaneceram até a década de 1920, 

quando foram confirmadas as teorias sobre a causação virótica da doença BENCHIMOL, J. 

(coord.). Manguinhos do sonho à vida: a ciência na Belle Époque. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 1990. p. 

20. 



Azurem Furtado dedicou-se ao estudo do valor do soro antiofídico no 
combate à raiva; estudou também as toxinas do bacilo da tuberculose e, em 
conjunto com o estudante de medicina Amélio de Magalhães, elaborou estudos 
experimentais sobre a raiva. 

Embora nossa formação não nos autorize uma apreciação qualitativa 
das pesquisas realizadas na instituição neste período, é forçoso que façamos 
uma observação. A maior parte dos trabalhos elaborados no âmbito dos labora
tórios do Instituto, nestes primeiros anos, não eram pesquisas que demandas
sem longas observações experimentais, elaboração de novas técnicas 
bacteriológicas, ou mesmo a utilização de um sólido arcabouço teórico ou prá
tico nas diversas disciplinas que se entrecruzam no campo do conhecimento 
microbiológico. A grande maioria eram notas preliminares sobre algumas ob
servações clínicas ou tentativas de cruzamento de soros em doenças diversas, 
ou seja, aplicação em cobaias de soros - na maioria das vezes o antiofídico - na 
tentativa de curá-las de outras moléstias. São exceções o trabalho elaborado 
por Ivo Bandi sobre a vacinação contra o carbúnculo. No entanto, devemos ob
servar que esta pesquisa se iniciou no Bacteriológico, quando Bandi lá trabalha
va. 


