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V - Nos Tempos de Carini 

A luta pela contratação de um novo diretor 

Após a inauguração oficial do Instituto, os membros de sua diretoria vol
taram a atenção para a escolha de um novo diretor para substituir Ivo Bandi. Ob
jetivando dar maior credibilidade à instituição e desconsiderando os profissionais 
existentes em São Paulo, apostavam na contratação de um cientista francês. Para 
tanto, em março de 1904, contactaram os Drs. Marchoux e Simond, pesquisadores 
do Instituto Pasteur de Paris que estavam no Rio de Janeiro em missão de estudos 
sobre a febre amarela. Pediram-lhes que indicassem um pesquisador, formado no 
Instituto Pasteur de Paris, para dirigir a instituição paulista. Vários meses se passa
ram e nada aconteceu. No início de 1905, Roberto Hoettinger foi enviado à Euro
pa para procurar microbiologistas interessados em vir dirigir o Instituto. O 
primeiro contactado foi o Dr. Prochaska, de Zurique, que de início aceitou as con
dições oferecidas, mas depois desistiu da empreitada. Em seguida, o cargo foi ofe
recido a um certo Dr. Bachmann, que também acabou declinando do convite. 

Diante das dificuldades, a diretoria começou a achar que existia um com¬ 
plô internacional contra o instituto paulista1. Já desanimados, recorreram ao côn
sul do Brasil em Genebra, dando-lhe plenos poderes para contratar um 
bacteriologista europeu de notória competência. Em novembro de 1905 apresen
tava-se, ao cônsul, o primeiro cientista interessado, o professor Cristiani, da Facul
dade de Genebra. Este também acabou se desinteressando pelo cargo, mas 
indicou o italiano Antonio Carini, ex-diretor do Instituto de Bacteriologia, Sorote¬ 
rapia e Moléstias Infecciosas de Berna, na Suíça2. Carini acabaria por se tornar o 
segundo diretor do Instituto Pasteur de São Paulo. 

1 "Sem com isso preocupar-se [a diretoria], redobrou esforços e assim, quando surgiram provas 

de que à surdina, gratuita propaganda se desenvolvia na Europa contra a benemérita institui

ção, conseguiu ela ver coroados galhardamente seus esforços e realizado seu empenho (...)" Re

latório do Instituto Pasteur de São Paulo, 1906. 

2 Antonio Carini era formado pela Faculdade de Pavia, onde permaneceu por muito tempo 

como assistente no gabinete de anatomia patológica. No momento de sua contratação iria 

prestar o exame para privat-docent na Universidade de Berna. 



A citação que transcreveremos a seguir, embora longa, ilustra com 
precisão a complementariedade de objetivos que redundaram na vinda de An
tonio Carini para o Instituto. 

Naquele tempo consideravam bom só o que vinha da velha Eu
ropa e foi então encarregado o cônsul brasileiro em Genebra de 
contratar um bacteriologista disposto a vir para o Brasil. (...) 

Para bem compreender o entusiasmo com que aceitei o convite 
para vir para o Brasil, é preciso transportar-se com o pensamento 
àqueles tempos. 

Entre o fim do século passado e o início do atual, a microbiolo
gia estava no seu auge, passando de sucesso em sucesso, revolucio
nando a medicina e parecia destinada a esclarecer a etiologia de 
todas as doenças e encontrar os soros e as vacinas para combatê-las 
(...) 

Os pesquisadores que tinham ido aos países tropicais encontra
vam abundante material de estudos e voltavam cheios de louros.(...) 

A França fundava Institutos Pasteur em todas as suas colônias. 

Era um fervor de estudos e de descobertas nunca dantes obser
vado e estes fatos enchiam o coração da mocidade estudiosa, ávida 
de emulá-los. 

É, pois, de estranhar se naquela atmosfera deixei sem hesitar o 
afamado Instituto de Berna para vir para o Brasil?3 

Em maio de 1906, Carini assumia a direção técnica do Instituto. O 
contrato que celebrara previa que, além do ordenado mensal, ele deveria rece
ber a quantia de 1.500 francos como ajuda para a viagem e uma porcentagem 
das vendas de produtos e das análises elaboradas. Suas principais atividades -
também estipuladas no contrato - seriam o desenvolvimento de pesquisas so
bre doenças humanas e animais; a fabricação dos soros e vacinas mais usados 
na prática médico-veterinária e a organização de cursos de bacteriologia. 

Nos primeiros anos de sua administração, a instituição atravessaria sua 
fase de maior prosperidade, inaugurando novas linhas de pesquisas, iniciando 
os cursos de bacteriologia e aperfeiçoando o Serviço Anti-Rábico. Em 1907, 

3 CARINI, A. "Trinta anos no Brasil." Archives de Biologia. São Paulo, ano X X I , n. 197, março-abril 
de 1937. 



com a saída de Eurico Pereira - substituto interino de Azurem Furtado, o Insti
tuto contrataria outro pesquisador de peso: Eduardo Marques, cientista do Ins
tituto de Manguinhos, indicado pelo próprio Oswaldo Cruz. Neste mesmo ano, 
o químico Francisco Mastrangioli foi contratado para montar e dirigir uma 
nova seção no Instituto. Carini, Paranhos e, em menor medida, Eduardo Mar
ques e Mastrangioli transformariam a instituição em uma das mais produtivas 
no que concerne a publicações científicas4. 

A administração de Carini marcaria o instituto, também, pela grande 
visibilidade conseguida em conseqüência de sua atuação nos principais fóruns 
médicos da capital. No entanto, a identificação do cientista à instituição que di
rigia não renderia somente bons frutos a ambos. Veremos estes dois aspectos 
separadamente. Vamos nos deter, neste capítulo, nas atividades realizadas pela 
instituição na sua administração. 

Tratamento anti-rábico 

Uma das primeiras atividades de Carini foi a reorganização do serviço 
anti-Rábico do Instituto. Em 1907, a seção dedicada a esta atividade teve suas 
instalações reformadas com o objetivo de aumentar a assepsia na preparação 
do imunizante. Na sala de inoculações o assoalho foi substituído por ladrilhos, 
para facilitar a lavagem, e as janelas foram revestidas com telas para impedir a 
entrada de moscas, que poderiam contaminar as medulas ali utilizadas. Na par
te externa do prédio foi construído um canil para a guarda dos animais a se
rem observados. 

O Serviço Anti-Rábico passou a contar, também, com um novo regula
mento, bastante rigoroso em relação à assepsia e minucioso no que dizia res
peito à quantificação dos doentes e aos registros de suas histórias clínicas. O 
regulamento determinava, ainda, que se procedesse ao exame histológico do 
cérebro de todos os animais enviados para o diagnóstico da raiva. Foi criado, 
ainda, um novo procedimento visando o controle dos tratamentos efetuados: 
quando um tratado recebia alta lhe era ofertado um certo número de postais, 
que ele deveria reenviar ao Instituto, comunicando o seu estado de saúde nos 
três primeiros meses após o tratamento. 

Como nos anos anteriores, o Serviço de Vacinação continuou proce
dendo a imunização contra a varíola. Em 1908, devido a uma epidemia que sur¬ 

4 Eduardo Marques permaneceria no Instituto até 1911, quando regressou ao Rio de Janeiro. 

Durante suas constantes licenças era substituído por Alexandrino Pedroso. Quando pediu de

missão, Carini elaborou um concurso público para a ocupação de sua vaga. Por este instru

mento foi admitido o Dr. Jesuino Maciel. 



giu na capital, essa atividade se expandiu, chegando-se ao número de duas mil 
pessoas vacinadas com a linfa fornecida pelo Instituto Vacinogênico. 

No mesmo ano a procura pelo tratamento anti-rábico duplicou, devi
do a um surto de raiva na capital do estado. O Instituto prontamente aumen
tou a produção do imunizante e deu início a uma campanha de esclarecimento 
da população através de panfletos que explicavam a forma de prevenção da doen
ça. Finda a epidemia, em 1909, o número de atendimentos voltou a decrescer. No 
entanto, os casos de raiva nas cidades do interior passavam a ser cada vez mais fre
qüentes, elevando-se o número de mortes pela doença no estado. 

A partir de 1911 a quantidade de pessoas à procura de tratamento anti-
rábico voltou a se elevar. Desta feita, o maior número de doentes era proveniente 
das regiões do interior do estado. O grande número de pessoas a serem atendidas 
tornava as instalações do Instituto insuficientes para os trabalhos de produção e 
aplicação de vacinas. Ao mesmo tempo, começou a surgir dificuldade de abrigo 
destes doentes na Santa Casa. 

O aumento dos casos de raiva fez com que Carini viesse a público pe
dir providências às autoridades. Em artigo publicado no jornal O Estado de São 
Paulo5, ele elogiava as medidas profiláticas existentes na capital, onde desde o 
surto de 1908 os delegados do Serviço Sanitário se esforçavam em sacrificar os 
cães vadios que infestavam as ruas, e criticava a falta destas mesmas medidas no 
resto do estado. Além disso, advertia: 

Para fazer a profilaxia da raiva não devemos nos satisfazer em 
possuir um Instituto Pasteur bem aparelhado, funcionando admira¬ 
velmente, com uma ótima estatística, devemos para o bom nome de 
São Paulo, desejar mais alguma coisa: a cooperação das autoridades 
e da população inteligente com o fim de reduzir ao mínimo possível 
o número de pessoas que necessitem da vacinação pasteuríana.6 

Nos relatórios do Serviço Anti-Rábico, que o Instituto fazia publicar 
na Revista Médica de São Paulo, ele também manifestava constante preocupação 
com o aumento dos casos de raiva no estado e com a possível incapacidade do 
Instituto em atendê-los, apontando para a necessidade de ampliação das insta
lações, caso o número de doentes continuasse a aumentar7. No entanto, seus 
apelos foram em vão. Em 1913, o Estado de São Paulo teria o maior índice de 
casos de raiva registrados até então, contando 12 óbitos pela doença. 

5 O Estado de São Paulo, 18 de junho de 1912. 

6 Ibidem. 
7 Esta declaração do Dr. Carini encontra-se no Relatório do Serviço Anti-Rábico do Instituto 

Pasteur, publicado na Revista Médica de São Paulo de maio de 1914. 



Em 1914, o número de pessoas que procuravam o Serviço Anti-Rábico 
voltou a decrescer, no entanto outros fatores faziam com que o serviço continuas
se a passar por uma fase difícil. Segundo Carini, a diminuição do número de 
doentes se devia à criação de institutos anti-rábicos em vários estados vizinhos: 

Assim, em nossa estatística de 1913, figuram 90 doentes, proce
dentes do Estado de Minas Gerais; agora a maior parte dos mordi
dos dos estados vizinhos são encaminhados para Curitiba e Juiz de 
Fora, onde estão funcionando Institutos Pasteur8. 

Mas o problema maior era em relação aos mordidos que eram pobres, 
vindos do interior, porque a Santa Casa da Misericórdia, alegando não ter es
paço físico suficiente, deixou de hospedá-los. Na tentativa de resolver o impas
se, o Instituto entrou em contato com o Secretário dos Negócios Interiores do 
estado, pedindo-lhe que autorizasse a liberação de leitos na Hospedaria dos 
Imigrantes para a permanência desses doentes. Embora o Secretário fosse a fa
vor da medida, o Serviço Sanitário - órgão ao qual a hospedaria estava subordi
nada - vetou-a, alegando a inadequação daquele espaço para o fim pedido, 
uma vez que os infectados não deveriam juntar-se aos sãos. Por não ter havido 
melhor solução, os mordidos passaram a ser provisoriamente recolhidos na Po
lícia Central. O próprio Carini lamentava essa situação, em virtude da precarie
dade das instalações oferecidas aos doentes 9. 

Não temos informações quantitativas sobre o Serviço Anti-Rábico no 
período que vai do início de janeiro a abril de 1916 - momento em que o Insti
tuto passou a ser administrado pelo estado - , mas certamente as dificuldades se 
agudizaram, pois neste período o Instituto estava passando por uma crise que 
teve reflexos em todas as suas atividades. 

Em relação aos cuidados que deveriam circundar o tratamento anti-rá¬ 
bico, por exemplo, observamos que a falta de médicos na seção, durante o iní
cio de 1916, comprometia todo o trabalho efetuado. Já de início, a triagem e 
anamnese dos pacientes era feita por um escriturário; as provas anatomopato¬ 

8 C A R I N I Α . , Estatística do Serviço Anti-Rábico durante o ano de 1914. Annaes paulistas de medici
na e cirurgia. v. 4, n. 5, maio de 1915. 

9 Ibidem. 



lógicas e as extrações de medulas eram efetuadas por serventes de laboratório 
e muitas vezes deixavam de passar pelo controle de um médico. 

No que tange à forma do tratamento, é curioso que o Instituto manti
vesse o mesmo esquema de vacinação desde a sua criação. Como vimos, este 
começava com medulas retiradas a 14 dias até atingir as mais virulentas. Acon
tece que o desenvolvimento das pesquisas sobre a vacina naquela época já mos
travam que a partir do décimo dia as medulas não apresentavam nenhuma 
virulência, podendo ser suprimidas. O próprio Instituto Pasteur de Paris havia 
suprimido as medulas de 14 a 11 dias 1 0. 

Outro parâmetro que demonstra as dificuldades vividas por esta seção 
diz respeito ao número de acidentes fatais causados pela vacina. Inexistentes 
nos dois primeiros anos de atividades, este foi se elevando gradativamente. A 
comparação dos índices de insucessos do tratamento rábico nos Institutos Pas
teur de Paris e de São Paulo mostra que a instituição brasileira não deixava a 
desejar em relação à qualidade dos tratamentos efetuados. A média de aciden
tes fatais por tratamentos efetuados, no período em que estudamos, foi de 
0,264 por cem no Instituto Pasteur de São Paulo; no Instituto Pasteur de Paris, 
neste mesmo período, a média alcançou a cifra de 0,43 acidentes por cada cem 
tratamentos. No entanto, a condensação dos maiores índices de insucesso no 
final do período observado demonstra o estado mais geral de decadência do 
Instituto, uma vez que o maior conhecimento de técnica empregada deveria le
var à diminuição destes índices. 

Para uma avaliação mais ampla das atividades de profilaxia rábica realiza
das pelo Instituto seria necessário uma comparação de sua atuação com a de ou
tras instituições voltadas para as mesmas atividades no período. No entanto, uma 
simples comparação das vacinações empreendidas pelo Instituto Pasteur de São 
Paulo e um de seus similares não expressaria a superioridade de performance de 
qualquer uma das instituições comparadas, porque os níveis de vacinação são de
pendentes do número de casos. Estes são determinados pela ocorrência de aci
dentes, os quais são conseqüência do aparecimento de casos de raiva animal. Por 
seu turno, a raiva animal urbana tem o início de sua cadeia infecciosa em animais 
silvestres11, e não sofria qualquer controle neste período. 

10 Relatório do Instituto Pasteur de São Paulo, 1916 (mimeo). 

11 "Os carnívoros envolvidos na cadeia infecciosa variam conforme a fauna autóctone, porém se 

filiam sobretudo aos felídeos, canídeos e mustelídeos. Na Europa, o papel epidemiológico mais 

importante cabe aos carnídeos selvagens (raposa, lobo e chacal) e ao texugo. Nos Estados Uni

dos os canídeos silvestres são de grande importância epidemiológica (...). Na América Central 

e nas Índias Ocidentais, o mangusto é um importante transmissor. (...) Os morcegos (quirópte¬ 

ros), sobretudo os vampiros [são] transmissores freqüentes da raiva bovina na América Latina, 

desde o México até o norte da Argentina". BIER, O. Bacteriologia e imunologia em suas aplicações à 

medicina e à higiene. São Paulo, Melhoramentos, 21ª ed., 1981, p. 700. 



Fontes: Relatórios do Instituto Pasteur de S. Paulo; Annates de l'Instituí Pasteur, 25-10-1935. 

Assim sendo, acreditamos de maior eficácia tomar como base compa
rativa as mortes por raiva nas cidades de São Paulo e na Capital Federal, uma 
vez que nestes dois centros urbanos existiam institutos com as mesmas atribui
ções. A observação das tabelas referentes à mortalidade por essa doença nes
tas cidades mostra que durante os doze anos observados (período em que o 
Instituto Pasteur de São Paulo esteve nas mãos da iniciativa privada) somente 
quatro vezes a mortalidade da raiva em São Paulo superou a do Rio de Janei
ro, o que, a nosso ver, indica o valor do trabalho efetuado em São Paulo. Isto 
porque sendo a raiva totalmente letal após o surgimento de seus sintomas, o 
obituário por esta doença ou revela a falta do tratamento preventivo ou o insu
cesso deste 1 2. 

Todavia, é preciso notar que nossas observações comparativas em 
relação a atividade anti-rábica do Instituto nada tem a ver com a opinião 
que as autoridades do Serviço Sanitário tinham sobre a instituição. Foi o 
progressivo aumento do índice de incidência da raiva em São Paulo (ver grá
fico) que fez com que o Serviço Sanitário do estado tomasse a iniciativa de 

12 Mesmo assim, temos que considerar que os dados estatísticos existentes são pouco confiáveis 

e que a dificuldade de transportes dos mordidos c mesmo o desconhecimento da existência de 

institutos anti-rábicos podem levar a fatalidades que, de certa forma, não comprometiam a 

atuação das instituições observadas. 



criar um serviço anti-rábico no Instituto Bacteriológico, dando o tiro de miseri
córdia no Instituto, como instituição privada. Mas isto é assunto para um ou
tro capítulo. 



Fonte: Anuário Demográfico Seção de Estatística Demógrafo-Sanitária, São Paulo, 1936. 

Ensino 

No ano seguinte à chegada de Carini foram iniciados os cursos de mi
croscopia e bacteriologia clínica. Embora eles fossem uma prioridade contem
plada pelos estatutos, ainda não haviam sido iniciados, em virtude da 
inexistência de um bacteriologista capaz de colocá-los em prática. 

O primeiro curso se realizou entre 15 de janeiro e 25 de março de 
1907. Dividido em um módulo teórico e outro prático, era dirigido por Carini, 
tendo duas aulas semanais ministradas em francês. A parte técnica tratava dos 
principais aspectos da microscopia, dos grupos de microorganismos patológi
cos, das técnicas de elaboração de exames bacteriológicos e de diversas doen
ças infecciosas. A parte prática constava de observação microscópica - em 
todas as propagandas elaboradas para o curso faziam questão de dizer que 
cada aluno teria direito ao uso de um microscópio - e elaboração de culturas e 
exames 1 3. 
13 O programa do curso de bacteriologia e microscopia clínica encontra-se no 4º relatório do 

Instituto Pasteur, ano de 1908. 



A aula inaugural, proferida por Carini, intitulou-se "A parasitologia e a 
higiene", tratava das principais etapas do desenvolvimento da medicina labora
torial se detendo, principalmente, na importância da parasitologia e da bacte
riologia para os países tropicais. Posteriormente foi publicada pela Revista 
Médica de São Paulo14. 

O curso era voltado para a classe médica local, e teve uma média de 
14 alunos, entre eles os Secretários do Interior e de Agricultura do estado, o 
que se justifica pelo interesse das autoridades governamentais nos aspectos da 
bacteriologia ligados à veterinária, pois neste período São Paulo não possuía 
nenhuma instituição voltada para esse campo. Se justifica ainda porque, neste 
momento, Carini era considerado uma importante autoridade no campo da ve
terinária. Nos jornais da época eram freqüentes as reproduções de suas pales
tras na Sociedade de Agricultura, ou mesmo a apresentação de artigos de sua 
lavra, onde discorria sobre as zoonoses existentes no estado e as formas de con
trolá-las ou preveni-las. 

O mesmo curso seria ministrado pela segunda vez em janeiro de 1909. 
Desta feita, os auxiliares Ulysses Paranhos, Eduardo Marques e o químico Fran
cisco Mastrangioli também atuariam como docentes. Em 1911 se daria a sua úl
tima edição. Seu término deve ter sido conseqüência da fundação da Faculdade 
de Medicina do Estado de São Paulo, no ano seguinte. 

Além de se ajustar ao interesse dos médicos paulistas voltados para o 
aprendizado das novas técnicas da bacteriologia, o curso acabou por aumentar 
a visibilidade do instituto, fazendo com que muitos estudantes de medicina e 
médicos formados passassem a desenvolver pesquisas em seus laboratórios, ou 
a freqüentá-lo com o fim de obter subsídios para a elaboração de suas teses de 
doutoramento. 

Produção 

Cinco meses depois de assumir a direção, Carini organizou a partici
pação do Instituto na Exposição Zootécnica Estadual, inaugurada em 12 de ou
tubro. Lá foram expostos seus principais produtos de uso veterinário e 
distribuídos aos criadores uma brochura do Instituto com explicações detalha
das sobre seus produtos, forma de emprego e preparação. Por esta apresenta
ção, o Instituto foi distinguido com uma medalha de ouro. 

Entre os produtos expostos figuravam: as vacinas contra o carbúnculo 
sintomático ou peste da manqueira, e contra o carbúnculo hemático; os soros 

14 CARINI, A. "A parasitologia e a higiene". Revista Médica de São Paulo, ano X, n. 2, 31 de janeiro 

de 1907. 



anticarbunculoso e antitetânico, a tuberculina de Koch, a maleína para o diag
nóstico do mormo do gado e o vírus contagioso para a destruição de ratos e ca
mundongos. 

Com o passar dos anos o instituto diversificou ainda mais sua pauta 
industrial. Em 1914, além dos produtos citados, fabricava as seguintes substân
cias: vacinas antitíficas, vacinas de Rwight, soros antiestreptocócico polivalente, 
antidiftérico e antitetânico de uso veterinário. No campo da opoterapia, o soro 
da veia renal da cabra, que era indicado no tratamento de nefrites (inflamações 
dos rins) e o soro normal de cavalo, indicado nos casos de hemorragias, ane
mias e moléstias discrásicas15. As tuberculinas para oftalmo e cutirreação, desti
nadas ao diagnóstico precoce da tuberculose em adultos e crianças e a 
tuberculina de Berameck, indicada no tratamento da tuberculose humana. A 
blastoinvertina, que era uma cultura de fermento natural indicada nas diabetes 
e furunculoses, e a gelatina esterilizada. Além desses produtos, o Serviço de 
Bacteriologia elaborava reações de Wassermann para o diagnóstico da sífilis e a 
reação de Widal para o diagnóstico da febre tifóide. Na Seção de Química fa
bricava-se ainda diversas soluções medicamentosas esterilizadas como a cocaí
na, morfina etc. 

A observação dessa variedade de produtos pode levar o leitor a uma 
impressão errônea de sua importância para o Instituto. Na verdade, alguns de
les tiveram sua fabricação iniciada experimentalmente mas sem continuidade, 
em virtude da falta de procura. Outros, como o vírus para a destruição dos ra
tos e a tuberculina de Berameck, logo deixaram de ser fabricados por se mos
trar inócuos. Poucos produtos tiveram sua produção continuada por vários 
anos, se transformando em fonte de renda para a Instituição. Entre as exceções 
destacam-se a vacina contra o carbúnculo sintomático e as reações de Wasser¬ 
mann. 

15 O termo doença discrásica era aplicado, na época, a qualquer moléstia em que se observasse 

a alteração da composição do sangue, como a sífilis. Opoterápicos eram medicamentos fabrica

dos a partir dos órgãos ou glândulas de animais. Os extratos conseguidos com essas matérias-

primas eram utilizados no tratamento das insuficiências das glândulas ou órgãos humanos 

correspondentes. A opoterapia ou organoterapia é uma terapêutica praticada desde a Antigui

dade. Foi se incorporando à medicina alopática ocidental a partir do final do século passado. 

Sua maior aceitação se deveu aos trabalhos de F. G. Banting e C. H. Best, que empregaram 

com sucesso a insulina no tratamento da diabetes. No Brasil, essa vertente da terapêutica teve 

sua fase áurea na segunda metade da década de 1910, quando as principais instituições produ

toras de imunizantes nacionais - Instituto Oswaldo Cruz e Instituto Butantan - se voltaram 

para o fabrico de diversos opoterápicos. Ver, a esse respeito, DOUSSET, J. C. Histoire des medica

ments: des origenes à nos jours. Paris, Payot, 1985.. p. 274 e BENCHIMOL, J. e TEIXEIRA, L. Cobras, la

gartos & outros bichos: uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de 

Janeiro, Editora da UFRJ/FIOCRUZ/Casa de Oswaldo Cruz, 1993. 



As vacinas contra o carbúnculo hemático e sintomático - falamos so
bre elas em capítulo precedente - tiveram seu preparo iniciado em 1904. A pri
meira foi fabricada durante alguns anos, mas sua procura foi ínfima. Já em 
1906, o Instituto se propunha a produzi-la somente por encomenda de pecua
ristas. A vacina contra o carbúnculo sintomático também teve pouca procura 
nos primeiros anos de sua produção. O insucesso comercial destes produtos 
era freqüentemente lamentado pelo Conselho Diretor do Instituto. 

É lastimável que os nossos esforços para prepararmos estas vaci
nas não sejam secundados pelos criadores que não se decidem ain
da a empregá-las em larga escala, o que diminuiria muito a 
mortalidade dos animais pelo carbúnculo hemático e sintomático.16 

Apesar das dificuldades, Carini acreditava na popularização dos pro
dutos do Instituto, em especial na vacina contra o carbúnculo sintomático. Em 
1906, mandou vir novos equipamentos da Europa para possibilitar sua produ
ção em escala. Mas somente a partir de 1908, devido a uma epizootia havida no 
interior de São Paulo, o Instituto conseguiu elevar, temporariamente, a sua 
venda. 

No comércio paulista existiam várias vacinas contra o carbúnculo sin
tomático, elaboradas por diversos institutos, sendo a mais conhecida e de me
lhor aceitação a preparada pelo Instituto de Manguinhos do Rio de Janeiro. 
Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1912, Carini explicava 
que o método de preparo e os resultados da vacinação não se alteravam muito; 
variava, no entanto, a maneira de acondicionamento e a forma de inoculação 
do imunizante. Algumas vacinas, como a produzida pelo Instituto Pasteur de 
São Paulo, eram fornecidas em pó, para ser triturado, misturado em água e in
jetado por meio de seringa. Outras eram líquidas, devendo, também, ser injeta
das por meio de seringas. Havia, ainda, a vacina sob a forma de comprimidos, 
que deveriam ser colocados sob o couro do animal; e a vacina de Thomas, que 
era dissecada sobre um fio que deveria ser introduzido sob o couro dos animais 
por meio de uma lanceta. Segundo Carini, a escolha entre estas vacinas deveria 
ser feita pela facilidade de aplicação, e, neste aspecto, a melhor era a de Thomas 1 7. 

Para a injeção da vacina em pó, assim como da vacina fornecida 
líquida, é necessário o emprego de uma boa seringa. Ora, o uso da 
seringa pede certos cuidados e o instrumento não pode ser confia
do facilmente a um rude trabalhador. (...) 

16 Relatório do Instituto Pasteur de São Paulo, 1906, p. 34. 
17 CARINI, A. "A vacina contra o carbúnculo sintomático". O Estado de São Paulo, 6 de março de 

1912. 



A técnica de vacinação [de Thomas] é extremamente fácil e está 
ao alcance de toda a gente. Os criadores que ensaiaram a vacina de 
Thomas em fio virulento unanimemente reconhecem suas vanta
gens práticas, preferindo-as as em pó e líquida. 

Tivemos ultimamente ocasião de experimentar uma outra vacina 
cujo uso nos parece também muito simples, a vacina da casa Park-
Davis de Nova York. (...) preparada sob a forma de pequenas pílulas 
semelhantes a grãos de chumbo de caça (...) A vacinação não se faz 
com seringas, mas sim com injetor metálico; aparelho simples e sóli
do, barato e de fácil manejo18. 

O conteúdo deste artigo, à primeira vista, parece insólito, visto que o 
Instituto Pasteur de São Paulo produzia a vacina em pó. Mas ele encobre um 
lado da realidade: como vimos, em 1906 Alcides Godoy desenvolveu, no Insti
tuto Oswaldo Cruz, uma nova forma de elaboração da vacina. Com a sua técni
ca era possível a produção em escala da vacina líquida. O Instituto Oswaldo 
Cruz patenteou a técnica e passou a comercializar o produto. Em poucos anos 
foi montado um grande esquema de produção e comercialização que a partir 
de 1913 passou a contar até com um propagandista itinerante, que visitava as 
regiões interioranas com a finalidade de convencer os criadores da eficácia do 
produto. Em 1911, o Instituto Oswaldo Cruz já produzia mais de 350 mil doses 
anuais desta vacina, que era comercializada entre os pecuaristas mineiros pau
listas e gaúchos 1 9. 

A vacina produzida pelo Instituto Pasteur de São Paulo devia ser a de 
aplicação mais difícil porque requeria uma diluição perfeita. Como o imunizan¬ 
te tinha uma grande demanda, que estava sendo dificultada pela forma com 
que o produto era apresentado, o Instituto resolveu se tornar depositário da 
vacinas de Thomas, e da casa Park-Davis, passando a revendê-la no mercado 
paulista. Por isso, Carini defendia publicamente as qualidades destes produtos. 

Era tal o interesse dos criadores por esse produto que, no início de 
1915, o Secretário de Agricultura do estado enviou ofício ao Serviço Sanitário 
pedindo que este fornecesse a vacina contra o carbúnculo sintomático àquela 
secretaria. Em resposta, o diretor do Serviço Sanitário explicava que Mangui
nhos detinha a patente da melhor vacina conhecida (a vacina líquida produzida 
pelo método Godoy) e que nenhum outro processo se igualava àquele em qua
lidade. O Serviço Sanitário propunha, então, que o Instituto Pasteur produzisse 

1 8 Ibidem. 

19 Ver, a esse respeito, BENCHIMOL, J. (coord.) Manguinhos do sonho à vida: a ciência na Belle Épo¬ 

que. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 1990. 



a vacina líquida e a fornecesse à saúde pública pelos mesmos preços cobrados 
por Manguinhos. Embora o acordo fosse aceito pelo Instituto, não sabemos 
porque acabou por não se formalizar20. 

Não temos informações sobre os níveis de produção e comercialização 
da vacina contra o carbúnculo sintomático, mas como este é um dos poucos 
produtos do instituto citado sistematicamente em seus relatórios como de gran
de procura, acreditamos que fosse um dos mais comercializados. 

Outro produto que se tornou fonte importante de recursos para o Ins
tituto foram as reações de Wassermann. Este método diagnóstico da sífilis foi in
ventado pelo médico alemão August Paul von Wassermann, em 1906, e 
consistia na colocação em evidência do anticorpo sifilítico, através da utilização 
de um complemento apropriado 2 1. Carini foi um dos primeiros médicos brasi
leiros a empregá-la. Em 1910, esse exame já fazia parte da rotina do Instituto e 
seu diretor, na tentativa de popularizá-lo, percorreu diversas regiões do estado, 
efetuando o exame diagnóstico em farmácias particulares. Além disso, elabo
rou trabalho sobre a importância clínica desse diagnóstico e o publicou na Re¬ 
vista Médica de São Paulo com o objetivo de popularizar a nova técnica. 

A importância da reação de Wassermann como forma segura de diag
nóstico da sífilis, aliada à sua dificuldade de elaboração fora de instalações la
boratoriais, fazia com que o Instituto tivesse grande procura por esse exame. 
Em 1909, foram elaboradas apenas três reações; no ano seguinte, este número 
pulou para 358; em 1911, alcançou a cifra de 1.580 reações. A partir dessa 
data, a renda obtida com estes exames já ultrapassava a soma dos outros produ
tos oferecidos pelo Instituto. 

Embora as iniciativas citadas tenham sido os pilares da instituição, no 
que tange a seu auto-financiamento, outras iniciativas igualmente importantes 
foram tomadas no campo da produção de imunizantes e diagnósticos, mas a 
maioria delas não obteve bons resultados. 

A primeira delas foi a criação de uma Seção de Química Analítica e 
Bromatológica. Em 1904, tendo sido apresentado um projeto à Câmara Muni
cipal da cidade, indicando a criação de um laboratório municipal para a fiscali¬ 

20 Arquivo Estadual de São Paulo. Ofício do secretário de Agricultura ao serviço sanitário. 15-

01-1915. 

21 O método de diagnóstico inventado por Wassermann deriva-se das teorias da imunidade, 

descobertas a partir de 1889, e das teorias de fixação ou consumo do complemento, desenvol

vidas por Jules Vicent Bortdet e Octave Gengout. O método ficou conhecido como diagnóstico 

indireto por revelar o agente infeccioso através da reação do antígeno e do complemento - um 

componente inespecífico do sangue dos animais - na presença do anticorpo. Ver, a esse respei

to, BIER, O. op. cit. 



zação de gêneros alimentícios, a diretoria do Instituto resolveu contactar a Câ
mara com o objetivo de trazer este serviço para a instituição. A proposta previa 
que o Instituto procederia à análise e fiscalização de alimentos - especialmente 
do leite - e elaboraria um curso técnico de inspeção anonária, voltado especial
mente para os produtos do matadouro municipal e as indústrias do leite, habi
litando, assim, o pessoal técnico da prefeitura. Em troca, o Instituto passaria a 
receber novas subvenções 2 2. 

O projeto do Instituto acabou se transformando em uma lei que o en
carregava da análise dos alimentos vendidos no comércio paulista. Contando 
com a regulamentação desta pela prefeitura, a diretoria resolveu, em 1907, 
equipar o Instituto com uma Seção de Química Analítica e Bromatológica. 
Para tanto, contratou o químico Francisco Mastrangioli para dirigir o novo ser
viço e providenciou a compra dos novos instrumentos necessários. Por mais de 
dois anos a seção funcionou à espera da regulamentação do projeto. A inexis
tência de qualquer referência a esse fato nos relatórios posteriores nos leva a 
crer que ele não se concretizou, permanecendo esta atividade na órbita do La
boratório de Análises Químicas e Bromatológicas do Serviço Sanitário do esta
do. A atividade rotineira da Seção de Química consistiu então, na produção de 
substâncias químicas de uso terapêutico2 3, vendidas a indústrias farmacêuticas; 
na elaboração de análises químicas para algumas indústrias alimentícias e de 
exames para os médicos da cidade. Em 1909, foi desativada e seu responsável 
demitido. No entanto, os trabalhos de produção de quimioterápicos e exames 
diagnósticos não se extinguiram, passaram a ser realizados pelos outros médi
cos da Seção de Medicina e Biologia. 

22 A fiscalização do leite e da carne tem relevância neste contexto, em virtude das candentes dis

cussões sobre a possibilidade de contágio da tuberculose através da ingestão da carne e do lei

te de vacas contaminadas, que se davam neste momento. Ver, a esse respeito, RIBEIRO, M. A. R. 

História sem fim... Inventário da saúde pública. São Paulo, UNESP, 1993. 

23 Em 1907, a Seção de Química passou a preparar morfina, cocaína, sparteína, cafeína, óleo 

canforado, estricnina, cacodilato de sódio e de ferro, éter sulfúrico. N o ano seguinte, a produ

ção desta seção já atingia 40 preparações. 


