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VI - A Pesquisa Científica no 
Instituto Pasteur 

Para uma melhor compreensão dos aspectos relacionados à pesquisa 
realizada no Instituto dividiremos este capítulo em duas partes. Na primeira 
trataremos das pesquisas em medicina humana, na segunda, das investigações 
em veterinária. Procuraremos observar a importância do trabalho científico 
realizado na instituição para o processo de sua consolidação. Para tanto nos 
voltaremos, prioritariamente, para o interesse que outros extratos da sociedade 
tinham por essas atividades. No entanto, o processo de institucionalização de 
uma agência científica se deve, também, à valoração que os outros componen
tes do campo médico lhes imputam. Por isso, nossa observação se voltará, tam
bém, para a acolhida dos trabalhos do Instituto por outros pesquisadores e 
instituições congêneres. 

Inicialmente é necessária uma observação sobre a organização do Ins
tituto, seu pessoal técnico e o tipo de pesquisa realizada. 

Em capítulo precedente relatamos que a Seção de Medicina e Biologia 
era composta por dez membros. Todos eles poderiam realizar pesquisas no Ins
tituto mas, na realidade, somente os funcionários e, esporadicamente, alguns 
estudantes, que procuravam a instituição para realizar suas teses de doutora
mento, o faziam1. 

Inicialmente o quadro de pesquisadores era composto por três funcio
nários - o diretor e seus dois assistentes. Mas com a demissão de Ivo Bandi fi
cou restrito aos seus dois auxiliares, e assim permaneceu até a contratação de 
Carini em 1906. Nos anos de 1908 e 1909 este número aumentou para quatro, 
em virtude do funcionamento de uma seção de química, dirigida pelo químico 

1 A exceção a esta regra só se deu em alguns poucos casos de trabalhos em co-autoria, onde al

gum pesquisador do Instituto tinha como parceiro um membro da Comissão Permanente. 



italiano Francisco Mastrangioli. Com exceção destes dois anos, o Instituto man
teve sempre três pesquisadores em seu quadro de pessoal. 

As pesquisas realizadas no Instituto se voltaram, principalmente, para 
as questões médicas e veterinárias de cunho aplicado. Ou melhor, para proble
mas que atingiam o estado. Eram apresentadas nos principais fóruns científicos 
do estado e publicadas em periódicos especializados. A Revista Médica de São 
Paulo, a Revista da Sociedade Científica de São Paulo e a Gazeta Clínica foram os 
periódicos nacionais que mais publicaram os trabalhos do Instituto. No plano 
científico internacional, o Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, de Paris, os 
Annales de l'Institut Pasteur e o Centralblatt F. Bakteriologie, Parasitenkunde U. In¬ 
fektionskrankheiten, de Berlim, eram as publicações a que o Instituto tinha mais 
acesso. Como fórum para apresentação de trabalhos, os pesquisadores do Insti
tuto se utilizavam, freqüentemente, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo e da Sociedade Científica de São Paulo. 

Além da pesquisa de cunho puramente científico, outro tipo de traba
lho foi realizado com freqüência no Instituto: eram as publicações que visavam 
chamar a atenção para os produtos comercializados ou para as atividades labo
ratoriais de diagnóstico. Quando estes tinham como público alvo os médicos, 
eram publicados em revistas científicas, quando procuravam atingir o grande 
público, circulavam na imprensa diária. Nesse último conjunto se enquadram, 
por exemplo, os artigos sobre a importância da reação de Wassermann no 
diagnóstico da sífilis, publicado por Carini, e os trabalhos sobre a importância 
terapêutica e profilática de algumas substâncias produzidas no Instituto, reali
zados por Ulysses Paranhos. 

No campo da veterinária, as pesquisas realizadas se inserem na área da 
parasitologia. Já os trabalhos de medicina humana se espraiam por varias áreas 
do conhecimento biomédico, estando mais relacionados ao surgimento de um 
novo problema sanitário a ser desvendado do que à sua inserção em uma de
terminada área na qual os pesquisadores fossem especialistas. A protozoologia, 
a micologia, a higiene, a virologia e a clínica foram as áreas mais visitadas pelos 
pesquisadores da instituição. 

Desde logo é necessário adiantar que o volume de publicações científi
cas do Instituto é bastante expressivo. Nos anos estudados, seus pesquisadores 
publicaram cerca de 150 trabalhos2. Esta cifra se mostra bastante elevada se 
comparada a outras instituições nacionais. O Instituto Butantã, por exemplo, 
contando com um quadro de pessoal numericamente comparável ao do Institu¬ 

2 Esta cifra não inclui as comunicações científicas apresentadas às Sociedades Médicas..Se le

varmos em conta estas comunicações, o número de trabalhos chega à média de 228. 



to Pasteur, publicou, entre a data de sua criação e o ano de 1919, uma média 
de 50 trabalhos3. 

Não temos a intenção de apresentar um relatório das pesquisas elabo
radas na instituição, pois, além de enfadonho, esta apresentação não seria de 
grande utilidade. Nos deteremos, somente, nos trabalhos que são úteis à nossa 
análise. 

As pesquisas veterinárias 

Como dissemos anteriormente, o primeiro trabalho de pesquisa reali
zado por um técnico do Instituto foi na área da veterinária. Em 1904, Ivo Ban
di elaborou estudos sobre a soroterapia do carbúnculo hemático. Suas 
pesquisas possibilitariam, ao Instituto, a produção do soro anticarbunculoso 
para uso humano e animal. As primeiras experiências para o preparo deste 
soro foram elaboradas ainda em 1902, quando Bandi era pesquisador do Bacte
riológico. Aliás, é importante ressaltar que este cientista era detentor de larga 
experiência no preparo de vacinas e soros. Quando da epidemia de peste bubô
nica, que desaguou na criação do Instituto Butantã, ele e Camilo Terni - outro 
pesquisador italiano aqui de passagem - iniciaram o preparo da vacina antipes¬ 
tosa por um método por eles desenvolvido. Ainda no Bacteriológico, Bandi 
passaria a preparar também o soro antidiftérico. Foi a utilização do método 
usado na produção desse soro que viabilizou o preparo do soro anticarbuncu
loso 4 . 

No período em que o Instituto foi dirigido por Ulysses Paranhos e 
Azurem Furtado, poucos trabalhos no campo da veterinária foram elaborados, 
mas a partir da chegada de Carini estas pesquisas se multiplicaram, se voltando 
para os problemas que mais afligiam os pecuaristas do Estado de São Paulo. 

Assim que chegou ao Instituto, Carini iniciou pesquisas sobre algumas 
zoonoses que atacavam o gado bovino e eqüino do estado. Seus primeiros obje
tos de estudo foram o mal de cadeiras, a piroplasmose bovina e, em seguida, a 
febre aftosa. Sobre esta última elaborou duas memórias, uma resumia os co
nhecimentos médicos sobre a doença então existentes; a outra, apresentava as 
principais noções sobre a contagiosidade do mal. Estes trabalhos foram uma 

3 WELTMAN W. L. "A produção bibliográfica dos cientistas do Instituto Butantan no período 

1901-1919". Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz, 1994 (mimeo). 

4 Em relação à vacina desenvolvida por Camillo Terni e Ivo Bandi, ver: CRUZ, O. G. "A vacinação 

antipestosa." Brasil Médico, ano 15, n. 45, p. 443-7, 1901. Sobre o soro anticarbunculoso prepa

rado por Bandi, ver: BANDI, I. "Contribuição à soroterapia do carbúnculo hemático: dois casos 

. de septicemia carbunculosa no homem curados pelo soro anticarbunculoso. Revista Médica de 

São Paulo, ano VII, n. 16, 31 de agosto de 1904. 



encomenda de jornalistas da capital, em virtude do surgimento de uma epizoo¬ 
tia da doença no estado. Ulysses Paranhos também se voltou para o estudo da 
febre aftosa, publicando um pequeno trabalho que tratava, principalmente, de 
sua transmissão ao homem. 

A partir de 1908, Carini multiplicou os trabalhos de investigação e de 
consultoria científica realizados para os criadores de gado de São Paulo. Na 
realidade, ele se aproximaria progressivamente desta parcela da sociedade, em 
virtude do sucesso de suas palestras na Sociedade Nacional de Agricultura, 
onde explicava detalhadamente as formas de resolver os problemas veteriná
rios que mais afetavam os criadores5. 

Sua ida para a Sociedade se deveu ao interesse do ex-secretário de 
Agricultura do estado, Carlos Botelho, na expansão dos rebanhos bovinos pau
listas e no aumento da produção de leite e de carne através do aperfeiçoamen
to das raças de gado existentes no estado. 

Carlos Botelho foi o segundo presidente da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São Paulo e um dos fundadores da Policlínica, da qual foi grande 
benemérito. Médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
era também grande fazendeiro e dono da estrada de ferro que ligava as cidades 
de Rio Claro e São Carlos. Entre maio de 1904 e maio de 1908, ocupou o car
go de secretário de Agricultura de São Paulo6. 

Antigo simpatizante do Instituto, onde freqüentou o curso de Bacte
riologia ministrado por Carini e elaborou pesquisas de laboratório, era de opi
nião que as pesquisas para a melhoria das condições da indústria pastoril 
deveriam ser mantidas pelo Estado e não pela iniciativa particular. Como, neste 
momento, nenhuma instituição estatal se voltava para as pesquisas na área da 
veterinária, o Instituto Pasteur passou a assumir oficiosamente esta responsabi
lidade7. 

5 Segundo Joseph Love, a Sociedade Nacional de Agricultura foi organizada em 1901, dentro 

da própria Secretaria de Agricultura do estado e, possivelmente, foi uma reação ao controle 

exercido pelas casas exportadoras estrangeiras sobre o comércio de café. "Além de solicitar ao 

governo créditos e diminuição dos impostos de importação, os líderes da SNA advogavam, 

também, a concessão de pequenos lotes aos imigrantes, de modo a assegurar a sua fixação nas 

vizinhanças de grandes plantações, formando, assim, uma força de trabalho permanentemente 

disponível. LOVE.J. A locomotiva: São Paulo e a federação brasileira 1889-1937. Rio de Janeiro, Paz 

e Terra, 1982, p. 308. 

6 Cf. RIBEIRO, M. R. História sem fim.... inventário da saúde pública. São Paulo, UNESP. 1993, p. 151 e 

LOVE.J. op. cit. 

7 A respeito do interesse de Carlos Botelho na pesquisa veterinária, ver "Conferência do Dr. 

Carini". Jornal do Commercio. 13 de setembro de 1908. 



Uma das primeiras questões que os criadores propuseram a Carini di
zia respeito à grande mortalidade de bezerros de raça, importados de diversas 
regiões da Europa e da África. As perdas chegavam a 95%, inviabilizando o 
processo de aperfeiçoamento das raças nacionais, necessário ao aumento da 
produção de leite e de carne no estado. Esta situação levou a Secretaria de 
Agricultura, então dirigida por Carlos Botelho, a criar um posto zootécnico 
que se encarregaria de possibilitar a importação dos reprodutores. Mas a inicia
tiva não foi suficiente. 

Quando entre os bovídeos recém-chegados da Europa começou 
a mortalidade, o veterinário que dirigia o posto - profissional de 
rara competência em zootecnia, mas sem conhecimentos práticos 
de parasitologia experimental - viu-se atrapalhado e pediu o meu 
concurso [Carini] para esclarecer a causa da doença e da morte dos 
animais . 8 

Em setembro de 1908, depois de algumas pesquisas de laboratório, 
Carini se dirigiu à Sociedade de Agricultura para dar explicações sobre o 
problema. Em concorrida conferência, mostrou que a morte dos bezerros 
importados se dava em virtude da piroplasmose bovina. Esta doença, conhe
cida entre os criadores como tristeza ou febre do Texas, era uma zoonose a 
qual o gado nacional estava, na maior parte das vezes, imune em virtude do 
prolongado contato com o microorganismo. Em sua conferência esclareceu 
a sintomatologia da doença, sua anatomia patológica e a extensão dos male
fícios que causava. Descreveu detalhadamente o parasita causador - Piroplas¬ 
ma bigeminum - e as alterações que ele produzia no sangue dos animais 
contaminados. Mostrou, também, que a melhor forma de combater o mal 
era o seu diagnóstico precoce - o que deveria ser feito através do envio de 
sangue dos animais suspeitos para exames no Instituto Pasteur - , o uso de 
compostos de arsênico como medicamentos, a destruição dos carrapatos, 
que são os vetores da doença, ou a imunização dos novilhos recém-chegados 
com o sangue desfibrinado do gado nacional 9. 

O sucesso da conferência de Carini fez com que a Sociedade de Agri
cultura lhe convidasse para confeccionar um relatório sobre as zoonoses parasi
tárias existentes no Brasil. Prontamente ele elaborou o trabalho, que 
inventariava as doenças produzidas por bactérias, fungos, protozoários, vermes 

8 CARINI, A. 'Trinta anos no Brasil". Arquivos de Biologia, ano 21, n. 197, março-abril de 1937, p. 

36. 

9 "Conferência do Dr. Carini". Jornal do Commercio. 13 de setembro de 1908. 



e as de etiologia desconhecida. Esta revisão de literatura foi publicada na Revis
ta Médica de São Paulo10. 

Ainda em 1908, Carini voltou sua atenção para a osteosporose do ca
valo, zoonose mais conhecida como cara inchada. Embora tenha feito diversas 
pesquisas sobre o tema, não conseguiu descobrir a sua etiologia, que continuou 
por muitos anos obscura. Elaborou também os primeiros estudos sobre uma 
zoonose bovina vulgarmente denominada de peste de coçar. No ano seguinte es
tudou uma zoonose denominada de garrotilho dos porcos que surgiu no mata
douro da cidade, e vinha dizimando centenas de animais. Os criadores 
paulistas já conheciam a doença há bastante tempo, mas ignoravam a sua causa 
e forma de controle. Carini, a partir de pesquisas realizadas com material colhi
do no matadouro, concluiu que o garrotilho era uma afecção carbunculosa "da 
mesma natureza do garrotilho dos bovídeos estudado por Marchoux e Salimbe¬ 
ni no Rio de Janeiro"1 1. No artigo que publicou sobre o tema, postulava a vaci
nação preventiva dos animais, indicando que o instituto que dirigia estava 
capacitado para fornecer a vacina necessária aos criadores 1 2. 

Como, aos poucos, ia se tornando uma autoridade científica reconhe
cida entre os pecuaristas, começou a publicar artigos jornalísticos de aconselha
mento aos criadores. Já em fevereiro de 1909 lançava o primeiro, que prevenia 
sobre os problemas que podiam advir da importação de gado zebu da Asia e da 
África 1 3. No mês seguinte, voltou à imprensa leiga para criticar os autores que 
vinham postulando que a vacinação com a linfa jenneriana era uma forma efi
caz de se impedir o surgimento da febre aftosa. Em artigo publicado no Estado 
de São Paulo, mostrava que este método era ineficaz e não tinha fundamentação 
científica14. 

Várias outras pesquisas veterinárias importantes foram elaboradas por 
Carini e seus colaboradores. Entre elas se destacam os trabalhos sobre a toxo¬ 
plasmose, efetuados entre 1909 e 1916, onde foi confirmada a existência do pa
rasita recém-descoberto - o toxoplasma. Alguns anos mais tarde estes trabalhos 
serviriam de base a novos estudos efetuados por pesquisadores do Instituto Os
waldo Cruz que dirigiram suas investigações para a patogenia deste parasito1 5. 

10 CARINI, A. "Notícias sobre as zoonoses observadas no Brasil". Revista Médica de São Paulo, ano 
XI, 1908, n. 22 p. 459. 

11 CARINI, A. 'Trinta anos no Brasil", op. cit., p. 36. 
12 CARINI, A. "O garrotilho dos porcos". Revista Médica de São Paulo, ano XII, n. 12, 30 de junho 

de 1909, p. 233. 
13 CARINI, A. "Perigos da importação do gado". O Estado de São Paulo, 7 de fevereiro de 1909. 
14 CARINI, A. "A febre aftosa". O Estado de São Paulo, 28 de março de 1909. 
15 Ver: FONSECA FILHO, O. "A Escola de Manguinhos: contribuição para o estudo do desenvolvi

mento da medicina experimental no Brasil", separata do tomo II de Oswaldo Cruz - Monumenta 
Histórica. São Paulo, 1974, p. 70. 



Como dissemos, não vamos nos deter em todas as pesquisas elabora
das no Instituto - caso o leitor se interesse vai encontrar a listagem no final do 
livro - , mas há ainda um trabalho que deve ser relatado por sua importância na 
consolidação da imagem do Instituto diante da opinião pública e do campo 
médico. Nos referimos à pesquisa sobre uma epizootia surgida em Biguassu, ci
dade do interior de Santa Catarina. 

Desde 1909, várias cabeças de gado bovino e cavalar vinham sucum
bindo na região de Serraria - litoral de Santa Catarina - em virtude de uma 
zoonose desconhecida. Em 1910, a doença ganhou o contorno de epizootia, 
atingindo Biguassu e se irradiando deste município para outras sete cidades do 
litoral. Os grandes prejuízos dos pequenos e médios criadores da região e a 
possibilidade do mal atingir as zonas serranas, onde se encontravam os grandes 
estabelecimentos da indústria pastoril, fizeram com que as autoridades federais 
e do estado tomassem as primeiras providências. 

De início, o Ministério da Agricultura comissionou o veterinário Emí
lio Frensel para estudar o problema. Este não conseguiu bons resultados em 
seus trabalhos. O Ministério contactou, então, o Instituto de Manguinhos, para 
que seus cientistas tentassem diagnosticar a doença e fazer a profilaxia. 

Oswaldo Cruz incumbiu o veterinário assistente do Instituto, Paulo Fi
gueiredo Parreiras Horta, desta tarefa. Em julho e dezembro de 1910 foram fei
tas expedições à região para a elaboração de pesquisas de campo. Em fevereiro 
de 1911, Parreiras Horta publicou o primeiro trabalho sobre a zoonose, no Bra
sil Médico. Nesta nota preliminar observava sua sintomatologia e mostrava que 
os resultados dos exames laboratoriais revelavam que se tratava de uma doença 
até então desconhecida, que tinha algumas semelhanças com a meningite cére¬ 
bro-espinhal, com a poliomielite humana e com a raiva. 

Com a raiva os pontos de contato são maiores; contudo, apesar de 
pesquisas não encontramos os corpúsculos de Negri característicos 
desta moléstia. A transmissão aos cachorros e coelhos foi por nós 
tentada mas nada obtivemos que se pudesse capitular de raiva16. 

Além disso, os exames anatomopatológicos do sistema nervoso dos 
animais vitimados, elaborados pelo também pesquisador de Manguinhos, Gas
par Vianna, apresentavam resultados distintos do encontrado na hidrofobia ca
nina. Estas evidências reforçavam a conclusão de Parreiras Horta sobre se 
tratar de uma nova doença, até então desconhecida, que carecia de novos estu
dos para o conhecimento de sua forma de infecção e profilaxia. 

16 HORTA, P. F. "A epizootia de Biguassu". Brasil Médico. Ano X X V , n. 8, 22 de fevereiro de 1911, 

p. 71-74. 



A inexistência de um diagnóstico que permitisse o controle da zoono
se fez com que o governo de Santa Catarina encarregasse o veterinário militar 
do estado, Dr. Constantino Strappa, de emitir parecer sobre o problema. Este 
declarou que se tratava de peste bovina. Tal diagnóstico deixou em polvorosa 
os pecuaristas das regiões vizinhas. 

Naturalmente, o alarme nos centros de criação não podia tardar, 
pois é sabido que a peste bovina é um verdadeiro flagelo que se 
alastra e é capaz de dizimar em pouco tempo os rebanhos de todo o 
país. O alarme já tinha feito regozijar as vizinhas repúblicas, que da
dos os grandes interesses zootécnicos, ameaçavam recorrer a graves 
medidas de defesa contra a invasão do mal, tais como a proibição 
de importação dos nossos produtos animais e agrícolas17. 

Temendo que a epizootia invadisse São Paulo, o Secretário de Agricul
tura do estado, Antônio de Pádua Sales, enviou Carini à Santa Catarina para es
tudar o problema. 

Em fevereiro de 1911, ele chegou a Florianópolis e deu início aos seus 
trabalhos de pesquisa, observando os animais das localidades atingidas e reco
lhendo grande quantidade de material para ser analisado no Instituto. Sua pri
meira conclusão foi de que não se tratava de peste bovina, uma vez que o gado 
cavalar - também vitimado pela epizootia - é refratário a essa zoonose. Mesmo 
assim, elaborou exames de laboratório que provavam a inexistência dessa mo
léstia na região. 

A parte mais premente da missão ficava assim resolvida: a epizootia 
não era de peste bovina, sendo deste modo afastada a ameaça que apavorava 
os criadores. Carini começou então a suspeitar que podia se tratar de raiva. 
Deixemos o próprio Carini se encarregar da narrativa de seus percalços em 
busca da decifração desse enigma. 

Devo dizer que, tendo suspeitado tratar-se de raiva, pratiquei 
com o cérebro de animais alguns preparados por impressão e con
segui, após simples coloração pelo Giemsa, encontrar neles corpús¬ 
culos de Negri, bastante típicos. Data deste momento a minha 
convicção de que a epizootia era de fato de raiva. 

As experiências feitas depois em São Paulo, com o material co
lhido em Santa Catarina, não fizeram senão confirmar o diagnósti
co de raiva. Nos cornos de Ammon e nas células de Purkinge do 
cerebelo, os corpúsculos de Negri após coloração eram numerosos 
e dos mais típicos. Os coelhos inoculados no cérebro com substân¬ 

17 CARINI, A. "Trinta anos no Brasil", op. cit., p. 38 H 



cia nervosa, morreram com paralisia após um período de incubação 
correspondente ao que se observa na raiva. Não podia, portanto, 
haver dúvidas sobre o diagnóstico. 

Um fato, porém, pareceu-me desde logo estranho: na zona da 
epizootia não havia quase cães raivosos. Quem transmitia a raiva 
aos bovídeos? a questão me preocupou durante dias18. 

No relatório que apresentou ao governo de Santa Catarina, em março 
de 1911, após concluir que a doença que atacara o gado era de fato a raiva, e 
propor que fossem aplicadas as medidas já conhecidas de combate ao mal, Ca
rini assinalava que o morcego era o provável vetor da doença. 

(...) muitas circunstâncias nos induzem a acreditar que, além dos 
cães, há outros animais selvagens que têm um papel importante na 
epizootia de Biguassu. 

Assim, por exemplo, diversas pessoas garantiram terem visto 
morcegos morderem os animais doentes e os animais mordidos 
morrerem depois da moléstia. Não é pois impossível que a raiva 
das vacas seja transmitida também pela mordedura de morcegos 
raivosos19. 

A hipótese de contágio levantada por Carini era original e só foi defi
nitivamente comprovada vinte anos depois, com o isolamento do vírus rábico 
naquela e s p é c i e . Logo após a publicação de seu relatório, o veterinário Cons
tantino Strappa fez publicar um folheto intitulado "epizootia em Santa Catari
na e uma farsa epizótica", onde contestava o diagnóstico de Carini. 
Rapidamente, Carini se dirigiu à Sociedade de Medicina de São Paulo, onde 
apresentou o resultado laboratorial de seus trabalhos, confirmando a veracida
de de suas conclusões. 

No entanto, já não havia mais dúvida sobre o assunto, pois técnicos ar
gentinos e uruguaios que estiveram na região para estudar a doença também 
confirmaram suas conclusões. Além disso, em abril de 1911 os pesquisadores 
do Instituto Oswaldo Cruz voltaram atrás em seu diagnóstico e afirmaram ser 
mesmo de raiva a epizootia de Biguassu. Apesar disto, é necessário ressaltar 
que o extenso relatório sobre a epizootia, assinado por Parreiras Horta, embo¬ 

18 Ibidem. 

19 CARINI, A. "Relatório sobre a epizootia de Biguassu apresentado ao governo de Santa Catari

na, em 27 de março de 1911. apud INSTITUTO PASTEUR DE SÃO PAULO, 8º relatório, apresentado 

em abril de 1912, p. 32. 

20 GAMBETTA, w. R. et. al. Instituto Pasteur de São Paulo, 75 anos de atividade: 1903-1978. São Paulo, 

Imprensa Oficial do Estado, 1979. 



ra chegue às mesmas conclusões j á observadas por Carini, só o cita uma vez, 

quando rapidamente afirma que ele já havia descoberto corpúsculos de Negri 

no sistema nervoso de alguns animais autopsiados em Santa Catarina 2 1 . 

Embora não tenha tido uma boa apreciação pelos pesquisadores de 

Manguinhos, o trabalho de Carini teve grande ressonância na opinião pública 

paulista. Q u a n d o regressou a São Paulo, os jornais da capital estamparam di

versas notícias sobre a descoberta, ressaltando a veracidade de suas conclusões 

ante as opiniões equivocadas dos outros médicos que haviam estudado a molés

tia. 

Apesar de o Instituto Pasteur de São Paulo ter sido a primeira institui

ção a afirmar a existência da raiva em Santa Catarina, contradizendo as opi

niões dos médicos do Instituto Oswaldo Cruz, suas atividades se encerraram 

com o diagnóstico da zoonose . O governo federal, interessado em debelar um 

problema que poderia se alastrar pelas zonas pastoris mais importantes do país, 

encarregou o Instituto Oswaldo Cruz de prestar assessoria ao governo de Santa 

Catarina no enfrentamento à epizootia. Lutando contra a resistência de grande 

parte da população e dos criadores que não admitiam que seu gado fosse abati

do para o controle da epizootia, os cientistas do I O C colocaram em prática um 

programa anti-rábico que consistia na eliminação dos animais suspeitos de hi

drofobia e na vacinação das pessoas atingidas. Para dar cabo desse programa 

foi montado um Instituto Pasteur na localidade, o qual ficou incumbido da pre

paração da vacina anti-rábica 2 2. 

Dois anos depois de debelada a epidemia, o assunto voltaria aos jor

nais. É que o governo brasileiro - interessado no incremento da vinda de imi

grantes - fizera publicar, em Gênova, um relatório sobre as atividade do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Este, entre outros assuntos, fa

zia menção à epizootia de Biguassu, passando os louros da descoberta da doen

ça aos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz. Sentindo-se injuriado, Carini 

escreveu uma carta aberta a Pedro Toledo, então Ministro da Agricultura, In

dústria e Comércio, reafirmando a importância do trabalho do Instituto Pas

teur realizado em Santa Catarina. Embora longa, a citação é interessante por 

demonstrar a dificuldade do Instituto em dar visibilidade ao seu trabalho fora 

do Estado de São Paulo. 

2 1 HORTA, P. "A epizoot ia d e Biguassu: Relatório apresentado ao diretor d o Instituto Oswa ldo 

Cruz pe lo assistente d o m e s m o Instituto, e m comissão d o Serviço de Veterinária d o Ministério 

da Agricultura". 18 de abril de 1911. Revista de veterinária e Zootecnia. 

2 2 Ver, a esse respeito, BENCHIMOL., J. "Manguinhos, um retrato de c o r p o inteiro". R io de Janeiro, 

FIOCRUZ/Casa de Oswaldo Cruz, 1990 ( m i m e o ) . 



A afirmação de que foram as pesquisas do Dr. Parreiras Horta 
que esclareceram a natureza do mal que desolava o gado bovino e 
eqüino em Santa Catarina é errônea e constitui uma manifesta in
justiça para o Instituto Pasteur de São Paulo, injustiça que não pos
so deixar passar sem protesto. 

O valor de ter determinado pela primeira vez a natureza da epi
zootia de Santa Catarina cabe inteiramente ao Instituto Pasteur de 
São Paulo. 

Tratando-se de uma instituição criada pela iniciativa privada paulis
ta (...) permita V. Exa. que na minha qualidade de diretor reivindique 
para o Instituto Pasteur o mérito de ter prestado à agricultura brasilei
ra esse importante serviço. 

V. Exa. certamente não ignora que quando por comissão do go
verno de São Paulo, fui estudar no local a epizootia, esta já havia 
sido objeto de estudo de várias outras comissões, lá enviadas pelo 
governo federal e de Santa Catarina. Vários membros dessas comis
sões viram muitos animais doentes, praticaram numerosas autópsias 
(...) Entretanto, ninguém havia reconhecido que se tratava de raiva. 

Ao contrário, o Dr. Parreiras Horta - autor das pesquisas que V. 
Exa. atribui todo o mérito de haver esclarecido a natureza do mal -
em nota publicada no Brasil Médico, e aparecida nos dias em que es
tava em Florianópolis, sustentava que a doença era diversa da raiva 
e que se tratava de uma nova afecção desconhecida. 

Não resta pois a menor dúvida de que foi no Instituto Pasteur 
de São Paulo que, contrariamente à opinião de outros, se reconhe
ceu que a epizootia era de raiva e se forneceram as demonstrações 
científicas precisas (...). 

Perdoe-me Exmo. Sr. ministro, se tomei a liberdade de contestar 
uma afirmação de V. Exa., mas se neste momento me calasse eu fal
taria a um dos meus maiores deveres, o de divulgar a produção 
científica da instituição cuja direção me foi confiada23. 

23 CARINI, A. "A epizootia de Santa Catarina e o relatório do Ministério da Agricultura". O Estado 

de São Paulo, março de 1913. 



Tornam-se necessárias algumas observações sobre os trabalhos de pes
quisa veterinária efetuados pelo Instituto Pasteur de São Paulo e sua relação 
com os órgãos que demandavam pesquisas nesta área. 

É interessante notar que o trabalho do Instituto supria uma lacuna da 
atividade estatal. Até então, o Estado de São Paulo contava somente com o Ins
tituto Butantã para os serviços de diagnóstico de doenças animais. Mas esta ati
vidade estava restrita às zoonoses que pudessem ser transmitidas aos homens. 
A partir de 1911, os pecuaristas passaram a contar com o posto zootécnico 
para o cumprimento dessa função, mas o veterinário responsável não se mos
trou apto a dar solução a grande parte dos problemas veterinários surgidos no 
estado. Em 1917, quando Artur Neiva dirigia o serviço Sanitário de São Paulo, 
foi criado um Instituto de Veterinária subordinado à Secretaria de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, sob a orientação técnica do Instituto Butantã. Este, 
tinha por objetivo o estudo de medicina e higiene veterinária e outros que inte
ressassem à pecuária, bem como a extinção dos insetos nocivos à agricultura. 
No entanto, a dupla filiação do Instituto - à Secretaria de Agricultura e ao Bu
tantã - impediu seu desenvolvimento. Depois de funcionar precariamente, por 
um curto período de tempo, foi desativado e seu pessoal transferido para ou
tras instituições. Somente em 1924, com a criação do Instituto Biológico de 
São Paulo, o estado passaria a contar com um órgão estatal voltado sistematica
mente para os estudos veterinários24. 

Neste quadro de inexistência de instituições veterinárias, o Instituto 
era constantemente chamado para 'resolver os problemas dos criadores, se 
transformando, oficiosamente, numa entidade de consultoria. O prestígio de 
Carini e de seu instituto era tão grande nessa área que em 1911, quando surgi
ram os primeiros movimentos para a criação de uma faculdade de veterinária 
no estado, ele foi chamado para presidir a comissão de estudos para a funda
ção da escola. 

O importante papel desempenhado por Carini na resolução de pro
blemas veterinários era também conseqüência da ignorância dos veterinários 
do estado em relação à patologia e à parasitologia animal. Segundo o próprio 
Carini, muitas das questões por ele resolvidas foram frutos apenas do uso do 
microscópio e dos conhecimentos de patologia animal já existentes25. No en
tanto, essa atividade tinha como limite o Estado de São Paulo. Como vimos, em 
relação à raiva bovina em Santa Catarina, quando o problema passava para a 

24 Ver, a esse respeito, BENCHIMOL, J. e TEIXEIRA, L A. Cobras, lagartos e outros bichos: uma história 

comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/UFRJ, 1993. e TEIXEI

RA, L. A. Instituto Butantan: visitando um período esquecido. Rio de Janeiro, UERJ, dezembro de 

1993. (Série Estudos em Saúde Coletiva, n. 74). 

25 CARINI, A. Trinta anos no Brasil", op. cit., p. 38. 



esfera federal, o socorro era pedido ao Instituto de Manguinhos, uma vez que 
este era uma agência diretamente ligada ao Governo Federal e possuía, tam
bém, larga experiência na execução de projetos de saneamento e profilaxia. 

Pesquisas de medicina humana 

No campo da higiene foram realizados estudos sobre a profilaxia e o 
tratamento de diversas doenças como a sífilis, a ancilostomose, o beribéri e a 
malária, entre outras. Destacam-se, nesta área, os trabalhos sobre a lepra reali
zados por Ulysses Paranhos. Em co-autoria com Alberto Seabra, ele elaborou 
estudos sobre as condições sociais do leproso no Brasil, aconselhando a criação 
de colônias agrícolas em regiões interioranas como principal meio de profilaxia 
da doença. Posteriormente sua atenção se voltou para o tratamento da doença 
e para a sua epidemiologia clínica. Outros trabalhos nesta área foram desenvol
vidos por Paranhos em co-autoria com Erasmo Amaral, diretor do Hospital dos 
Lázaros, onde eram realizadas as pesquisas. Embora estes estudos não tenham 
se traduzido em novas descobertas, eles foram importantes para o Instituto à 
medida que o aproximava de outras instituições já consagradas no campo mé
dico. Além disso, a lepra era um dos importantes problemas médico-sanitários 
do Estado de São Paulo, mobilizando o Serviço Sanitário na construção de hos
pitais para o isolamento dos enfermos e estudos sobre sua etiologia, que esta
vam a cargo de Adolfo Luz, no Instituto Bacteriológico 2 6. 

No campo da parasitologia, um dos importantes trabalhos realizados 
no Instituto foi sobre uma forma de leishmaniose conhecida como úlcera de 
Bauru. A importância desta pesquisa reside no seu pioneirismo e alcance so
cial. Segundo Olympio da Fonseca, os primeiros trabalhos sobre as leishmanio¬ 
ses foram realizados por médicos baianos, antes mesmo da descoberta do 
microorganismo causador da doença. 

De fato, antes mesmo de conhecer a existência desses protozoá¬ 
rios, observadores da escola da Bahia haviam identificado como o 
botão de Biskara ou do oriente certas dermatites ulcerosas que en
contravam. Assim, Alexandre Cerqueira já teria assinalado a identi
dade dessas duas doenças e Juliano Moreira deu o nome de "botão 
da Bahia" ao tipo de úlcera cutânea que vinha observando naquele 
estado do norte2 7. 

26 Sobre as atividades do Serviço Sanitário no combate à lepra, ver: RIBAS, E. "Relatório referente 

ao ano de 1906 apresentado ao Sr. Secretário dos Negócios do Interior". Revista Médica de São 

Paulo, ano X , n. 11, 15 de junho de 1907. 

27 FONSECA FILHO, O. Op. Ctt., p. 68. 



A leishmaniose propriamente dita só seria diagnosticada em 1909, em 
São Paulo. Os estudos que redundaram nessa descoberta se iniciaram no ano 
anterior, quando começaram a surgir casos de ulcerações cutâneas entre os 
operários responsáveis pela construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
alojados na região de Bauru. A freqüência destes casos fazia com que a desco
berta de sua etiologia fosse de grande interesse em São Paulo. Em 1909, Carini 
e Paranhos passaram a examinar os acometidos pela doença que se acotovela
vam nos leitos da Santa Casa. Chegaram à conclusão que se tratava de uma for
ma de leishmaniose. No mesmo período, Adolfo Lindemberg, médico da Santa 
Casa da Misericórdia de São Paulo e pesquisador do Instituto Bacteriológico, 
também se voltou para o problema, realizando estudos com os doentes da insti
tuição. Segundo Carini, ainda neste período o Instituto de Manguinhos enviou 
uma expedição para o interior de São Paulo para estudar o problema. Os pes
quisadores cariocas, no entanto, chegaram à conclusão equivocada de que se 
tratava de uma forma de blastomicose. 

Os exames de laboratório com material colhido na Santa Casa revela
ram a presença de leishmânias no sangue examinado por Carini e Paranhos, o 
que esclarecia a etiologia da doença. Na mesma seção da Sociedade de Medici
na e Cirurgia de São Paulo em que Carini apresentou o resultado de suas pes
quisas, demonstrando tratar-se de uma forma de leishmaniose, Lindemberg 
apresentou resultados similares reafirmando a origem da doença. 

Apesar do acerto na descoberta do agente transmissor, os pesquisa
dores do Instituto Pasteur cometeram um equivoco em relação à identifica
ção da enfermidade. Em virtude da semelhança do protozoário encontrado 
com a leishmania tópica - agente etiológico do da doença conhecida como 
botão do oriente - , da casualidade do primeiro enfermo examinado ter sido 
um imigrante sírio vindo de Beirute, e do fato de a úlcera de Bauru possuir 
uma evolução clínica muito semelhante à do botão do oriente, Carini e Para
nhos chegaram à precipitada conclusão da identidade das duas infecções. Es
tudos posteriores provaram que a leishmania encontrada nos doentes 
atacados pela úlcera de Bauru não era a mesma do botão do oriente, e que a 
doença reinante em São Paulo deveria se classificada como uma forma dife¬ 
rente de leishmaniose 2 9. 

Os estudos de Carini e Paranhos sobre a úlcera de Bauru foram apre
sentados com destaque pela imprensa italiana de São Paulo, em virtude de 
grande número de imigrantes desta nacionalidade estarem à mercê do mal, 

28 CARINI, A. e PARANHOS, U. "Identificação das úlceras de Bauru ao Botão do oriente". Revista Mé
dica, de São Paulo. n. 6, 21 de março de 1909. 

29 CARINI. A. 'Trinta anos no Brasil", op. cit. 



por trabalharem na construção da estrada de ferro. Em abril de 1909, devido às 

primeiras conclusões de Carini sobre a etiologia da doença, a Academia de Me

dicina e Cirurgia de São Paulo destacou uma comissão para estudar o proble

ma. Composta por Carini, Ulysses Paranhos e o pesquisador Adolfo 

Lindemberg, deveria seguir para o local com o objetivo de propor soluções 

para o controle da doença. N o entanto, na última hora, foi desativada em virtu

de do Dr. Arthur Mendonça, da Santa Casa, ter encontrado um quimioterápico 

que parecia eficaz no combate à enfermidade. 

Carini, Paranhos e Lindemberg foram os primeiros a diagnosticar a leis¬ 

hmaniose pelo exame parasitário. Seus estudos possibilitaram a consolidação do 

diagnóstico laboratorial da doença - único realmente eficaz - no país. A lém disso, 

a descoberta do agente causador da úlcera de Bauru foi o primeiro passo para 

uma das importantes descobertas no campo da terapêutica das leishmanioses, 

efetuada pelo pesquisador Gaspar Vianna em Manguinhos. Conhecedor do va

lor dos antimoniais no tratamento das tripanossomíases, ele passou a experi

mentar o tártaro emético na terapêutica da leishmaniose cutânea. Seu método 

foi coroado de sucesso, permitindo a utilização do produto na terapêutica de 

diversas leishmanioses 3 0 . 

Apesar do empenho de Carini nas pesquisas sobre a doença e da si¬ 

multaneidade de sua descoberta com a de Lindemberg, os trabalhos contempo

râneos que se reportam à história das leishmanioses no Brasil não fazem 

referência às suas pesquisas, citando somente o nome do pesquisador do Bacte

riológico e a importância dos trabalhos de Gaspar Vianna na descoberta de seu 

tratamento. 

U m a outra investigação de Carini se mostra interessante por revelar a 

sintonia entre os trabalhos realizados no Instituto Pasteur de São Paulo e em 

outras instituições congêneres. 

Em 1908, o Instituto Oswaldo Cruz enviou os pesquisadores Carlos 

Chagas e Belisário Penna para o interior de Minas Gerais com o objetivo de or

ganizar a profilaxia da malária nos canteiros de obras da Estrada de Ferro Cen

tral do Brasil, que, naquele momento , estava prolongando seus trilhos até a 

cidade de Pirapora. Além de ocupar-se dos trabalhos de profilaxia da malária, 

Chagas deu início a estudos sobre parasitos de diversos animais da região, des

cobrindo um protozoário no sangue dos sagüis que denominou de Tripanosoma 

minasense. 

N o Instituto Pasteur também se desenvolvia pesquisa semelhante. Em 

novembro de 1908 Carini apresentou, na Sociedade Científica de São Paulo, 

30 FONSECA FILHO, O. Op. cit., p. 69. 



uma comunicação de seus estudos sobre as alterações dos glóbulos vermelhos 
do sangue do sagüi. No dia 17 do mês seguinte ele voltaria à Sociedade para 
uma nova comunicação. Agra tratava-se da descoberta de um novo tripanoso¬ 
ma no sangue dos sagüis3 1. Em 22 do mesmo mês, o periódico carioca Brasil 
Médico publicava uma nota sobre a descoberta de um tripanosoma com a mes
ma estrutura no sangue de sagüis da região de Lassanse em Minas Gerais, por 
Carlos Chagas. O artigo sobre o Tripanosoma minasense foi entregue para publi
cação dois dias antes da comunicação de Carini. 

O Tripanosoma minasense seria o elemento inicial da descoberta da 
doença de Chagas. Carlos Chagas, imbuído da idéia de que o barbeiro era o 
hospedeiro de um parasita causador de uma enfermidade muito difundida na 
região de Lassanse, que causava a idiotia e o bócio, acreditou, de início, que as 
critídias encontradas no intestino do barbeiro fossem formas evolutivas do Tri
panosoma minasense. Posteriormente - 1910 - esse equívoco foi corrigido, quan
do ele enviou para Manguinhos barbeiros portadores de tripanosomas para 
que picassem sagüis que não estivessem infectados. As pesquisas realizadas no 
instituto carioca demonstraram que os protozoários dos intestinos dos barbei
ros de Lassanse diferiam do Tripanosoma minasense. Estes foram denominados 
de Tripanosoma cruzi em homenagem a Oswaldo Cruz 3 2. 

Verificada a verdadeira natureza taxonômica do tripanosomídeo 
que descobrira, Chagas (...) examina os animais domésticos, nos 
quais encontra o mesmo tripanosoma. Daí resta-lhe um passo para 
a verificação do tripanosoma no sangue do homem e o reconheci
mento de uma nova doença. Uma menina, Berenice, paciente de 
menos de dois anos, que examina em março de 1909, permite reali
zá-lo. (...) Chagas dá assim, nova interpretação ao quadro mórbido 
encontrado em Lassance33. 

Em abril de 1909, Chagas tornou pública sua descoberta, publicando 
uma nota prévia no Brasil Médico. Neste mesmo mês o próprio Oswaldo Cruz 
se dirigiu à Academia de Medicina do Rio de Janeiro para fazer uma comunica
ção sobre a nova doença. Estava firmada a descoberta, que além de sua origina¬ 

31 CARINI, A. "Um tripanosoma do sagüi". Comunicação apresentada à Sociedade Científica de 

São Paulo em 17 de dezembro de 1908. 

32 Sobre a descoberta da doença de Chagas, ver: CHAGAS FILHO, Carlos. Meu Pai. Rio de Janeiro, 

FIOCRUZ/ Casa de Oswaldo Cruz, 1993; CHAGAS FILHO, C "Histórico da doença de Chagas". In: 

CANÇADO, J. R. Doença de Cfiagas por um grupo de colaboradores especializados. Belo Horizonte, Im

prensa Oficial do Estado de Minas Gerais, 1968 e BENCHIMOL, J. & TEIXEIRA, L. Cobras, lagartos & 

outros bichos: uma história comparativa dos institutos Butantan e Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Edi

tora da UFRJ/FIOCRUZ/Casa de Oswaldo Cruz, 1993. 

33 CHAGAS FILHO, C. "Histórico da doença de Chagas", op. cit., p. 9. 



lidade, tinha como mérito o fato de Chagas ter desvendado os diversos aspec
tos científicos que se vinculavam à enfermidade: seu quadro clínico, o estudo 
biológico do germe patogênico, o hospedeiro transmissor e o ciclo passado no 
interior dos dois organismos infectados. 

Logo o interesse científico de Carini se voltou para um dos aspectos 
teóricos da nova descoberta: as formas de divisão do protozoário identificado 
por Chagas. Segundo o pesquisador de Manguinhos, o Tripanosoma cruzi pos
suía duas formas de multiplicação: uma binária, em que o microorganismo se 
dividia em duas partes, e uma esquizogônica, em que se multiplicava simulta
neamente em vários outros 3 4. Na realidade, a segunda assertiva não se aplica, 
ela foi fruto de uma observação equivocada de outros parasitas existentes no 
pulmão de cobaias infectadas. Carini - que neste momento estudava o tripa¬ 
nossomo Lewisi do pulmão de ratos - , ao encontrar formas parecidas com a 
descrita por Chagas na divisão esquizogônica do Tripanosoma cruzi, imaginou 
que este tipo de divisão deveria ser comum a diversos tripanossomos. A reafir
mação do erro de Chagas por Carini seria corrigida posteriormente, mas antes 
disto ele se voltou para os aspectos mais aplicados da enfermidade. 

A importância da descoberta de Chagas logo chamou a atenção da 
classe médica paulista. Em 1912, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado 
de São Paulo convidou-o para proferir uma conferência sobre a nova tripanos¬ 
somíase. A recepção foi realizada nos salões do hotel Rotisserie Sportsman em 
grande estilo. Na platéia se encontrava toda a elite médica paulista. No discur
so que anunciou o ilustre convidado, o Dr. Victor Godinho apontava a impor
tância de seus trabalhos e a necessidade de delimitação da geografia médica da 
nova enfermidade e da constatação de sua existência ou não no Estado de São 
P a u l o . Esta possibilidade logo chamou a atenção dos pesquisadores do Insti
tuto Pasteur, que se voltaram para as pesquisas sobre a doença. Carini relem
bra que: 

No desejo de bem conhecer o parasita e os sintomas da doença 
humana, visitamos Chagas, em Manguinhos, e fomos depois até 
Lassance, no Estado de Minas (...) Persuadidos de que a doença de
via existir também em algumas localidades do nosso estado, manda
mos apanhar triatomas e verificamos que de fato eram numerosos 
os que hospedavam no intestino tripanossomos com os caracteres 
do Tripanosoma cruzi36. 

34 BENCHIMOL, J. & TEIXEIRA, L. Op. cit. 

35 A palestra de Carlos Chagas e a notícia sobre a recepção encontram-se na Revista Médica de 

São Paulo, ano X V , nº 17, setembro de 1912. 

36 CARINI, A. "Trinta anos no Brasil", op cit., p. 77. 



A par da existência de triatomas infectados com o Tripanosoma cruzi, 
Carini coordenou a coleta destes insetos nas mais variadas regiões do estado, 
examinando-os e classificando-os em relação à presença de tripanossomos em 
seus intestinos. Em colaboração com Jesuino Maciel, publicou um mapa do es
tado que apresentava a distribuição das principais espécies de triatoma - megis¬ 
ta, infectans e sórdida - e a localização dos infectados3 7. Os estudos sobre a 
doença não pararam por aí. Em 1913, Jesuino Maciel excursionou pelo interior 
de São Paulo com o objetivo de examinar o sangue das pessoas suspeitas de se
rem portadores da doença de Chagas. No ano seguinte, publicou um artigo em 
co-autoria com Carini que dimensionava a prevalência da doença de Chagas 
em São Paulo 3 8. 

Segundo Olympio da Fonseca, estes trabalhos tiveram grande impor
tância na comprovação da suposição de Carlos Chagas sobre a magnitude da 
distribuição geográfica da doença. Eles jogavam por terra as proposições de al
guns cientistas sobre sua limitada distribuição geográfica3 9. 

Em 1914, Carini e Maciel voltariam a se deter em pesquisas sobre o 
Tripanosoma cruzi. Como vimos, ao estudar seu processo de multiplicação, Cha
gas havia observado pequenos cistos nos pulmões das cobaias infectadas. Estes 
foram interpretados como um estágio do ciclo de desenvolvimento do tripa¬ 
nossomo. Mais tarde, Gaspar Vianna encontrou os mesmos cistos em animais 
infectados pelo tripanosoma gambiense e J. Walker publicou, no Philippine Jour
nal of Tropical Medicine, um artigo onde mostrava a existência dos mesmos cis
tos em cobaias infectadas pelo Tripanosoma evansi40. Carini resolveu, então, enviar 
preparações do pulmão de suas cobaias para o professor Mesnil, do Instituto Pasteur de 
Paris, que havia publicado, dois anos antes, um tratado sobre tripanossomos, onde apre
sentava cistos parecidos aos encontrados por Carini e afirmava não saber precisar o lu
gar que ocupavam no ciclo evolutivo do Tripanosoma lewisi. Mesnil encarregou os 
Drs. Delanoe de estudar as preparações de Carini. Após algumas observações, 

37 CARINI, A. e MACIEL, J. "Distribuição dos triatomas no Estado de São Paulo". Annaes paulistas de 

medicina e cirurgia. v. 2, ano II, n. 3, março de 1914. 
38 CARINI, A. e MACIEL, J. "Existência da moléstia de Chagas no Estado de São Paulo". Annaes pau

listas de medicina e cirurgia, v. 2, ano II, n. 3, março de 1914. 

39 Em 1922, a Academia de Medicina do Rio de Janeiro foi palco de uma calorosa polêmica so
bre a descoberta de Carlos Chagas. Nesse momento vieram a público várias críticas, anterior
mente formuladas. As principais consistiam no equívoco de Chagas em relação a alguns 
aspectos do ciclo evolutivo do tripanossomo e a pequena distribuição geográfica da doença, 
em contraponto ao grande interesse que Chagas dava à enfermidade. (Ver as indicações bibli
ográficas da nota nº 5.) FONSECA FILHO, O. op. cit., p. 43. 

40 WALKER, Ε. L. 'The schizogon of trypanosoma evansi in the spleen of the Vertebrate Host. Phi
lippine Journal of Tropical Medicine VIII, fevereiro de 1912, apud: CARINI, A. e MACIEL, J. "Sobre o 
Pneumocistis carini". Annaes paulistas de medicina e cirurgia, v. 2, ano II, n. 6, junho de 1914. 



o Dr. e Dra. Delanoe chegaram a conclusão de que as formas encontradas por 
Carini nada tinham a ver com o Tripanosoma lewisi, se tratando de um novo pa
rasita ao qual denominaram Pneumocystis carinii41. 

Estes fatos foram de grande importância porque até então a constata
ção dos cistos pulmonares constituía um elemento decisivo para o diagnóstico 
experimental da doença de Chagas. Posteriormente, o próprio Carini e vários 
outros pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz conseguiram também de
monstrar a presença destes cistos em diversas espécies diferentes, livres do Tri
panosoma cruz42. 

O que se mostra importante, em relação às pesquisas até agora men
cionadas, é a verificação da proximidade temática dos trabalhos efetuados no 
Instituto Pasteur com os realizados em outras instituições congêneres do perío
do, e a contribuição destes trabalhos em pesquisas realizadas posteriormente 
em outras instituições. Voltaremos a este aspecto mais adiante. Nos referire
mos agora a três pesquisas do Instituto, cuja importância está no fato de terem 
colocado em oposição o diretor do Instituto Pasteur e alguns setores do campo 
médico. 

A controvérsia sobre a identificação da varíola ao alastrim teve início 
em setembro de 1910, quando Emílio Ribas fez uma comunicação na Socieda
de de Medicina e Cirurgia de São Paulo sobre uma doença que grassava em vá
rias cidades do interior do estado. Os diagnósticos elaborados por diversos 
clínicos das regiões afetadas eram discordantes. Para uns se tratava de varicela, 
para outros de varíola, para outros, ainda, de uma nova entidade mórbida. 
Para Ribas, eram casos de alastrim, uma doença semelhante à varíola, mas que 
dela se diferenciava em alguns aspectos clínicos. As conclusões de Ribas chama
ram a atenção de Carini, que viajou para a cidade de Rio Claro com o fito de 
observar a doença. De volta ao Instituto, ele elaborou um novo diagnóstico so
bre a moléstia. Partia de estudos laboratoriais que tomavam por base o fato de 
que se aplicando fragmentos da pústula variolosa do homem na córnea do coe
lho obtinha-se uma reação que se caracterizava pela presença de alguns corpús¬ 
culos nas células epiteliais do coelho. Como o exame por este método se 
mostrou positivo, Carini passou a defender que se tratava de uma epidemia be
nigna de varíola. 

41 Posteriormente, descobriu-se que o Pneumocystis carinii é um microorganismo oportunista 

causador da pneumonia. Hoje em dia é comum encontrarmos referências a este micróbio por 

ser ele o agente etiológico causador da pneumonia, uma das principais doenças que levam à 

morte os portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida. 

42 Sobre o processo de descoberta e identificação do Pneumocystis carinii ver CARINI, A. e MACIEL, 

J. "Sobre o Pneumocisystis carin". op. cit. 



As conclusões de Carini foram levadas à Sociedade de Medicina, dan
do início a um longo debate sobre a questão. No fundo, se tratava de uma con
versa de surdos, onde o clínico - Ribas - se recusava a aceitar o diagnóstico 
puramente laboratorial e o bacteriologista - Carini - fazia vistas grossas às ob
servações clínicas de seu oponente. Logo entraram em cena os aliados das duas 
partes. Adolfo Lindemberg entrou na controvérsia em defesa de Ribas - a seu 
ver o diagnóstico não podia se reduzir ao aspecto bacteriológico. Alexandrino 
Pedroso, da Santa Casa da Misericórdia, era favorável a Carini; na sua opinião, 
os dados experimentais bastavam para resolver a questão. 

Desde que se encontram na córnea dos coelhos os corpúsculos 
de Guarnieri, pode-se afirmar que se trata de varíola vera. No dia 
que se provar o contrário a orientação do laboratório será outra, 
mas no estado atual da ciência, a verdade é que os corpúsculos de 
Guarnieri são específicos da varíola43. 

Do Instituto Oswaldo Cruz, Henrique Aragão, especialista em estudos 
sobre a varíola, que em 1908 publicou um trabalho em que acreditava ter con
seguido observar o até então invisível micróbio produtor da doença, saiu em 
defesa de Ribas, publicando trabalho, em 1911, que ratificava suas conclusões. 

A presença de micróbios semelhantes aos da varíola no alastrim 
e a observação de corpúsculos semelhantes aos de Guarnieri, nos 
cortes de pústula e nas corneas inoculadas, não provam a identida¬ 
de do alastrim e da varíola. Ε sabido que micróbios com a mesma 
morfologia dos da varíola se encontram na vacina, no epitelioma 
das aves e nós também os temos encontrado na varicela. Recentes 
pesquisas de Bertarelli (1909), de Keysselitz e Meyer (1909) e de Le¬ 
vaditi (1911) provam que também na varicela se encontram corpús
culos semelhantes aos de Guarnieri, e ninguém por isso considera a 
varicela varíola vera44. 

A controvérsia permaneceu por vários meses na ordem do dia da So
ciedade de Medicina. Para reforçar sua autoridade científica, os envolvidos pro
curaram trazer para o debate os aliados de mais peso. Em janeiro de 1911, 
Carini enviou uma comunicação sobre a identidade da varíola e do alastrim 
para a Sociedade de Patologia Exótica de Paris. Ribas remeteu trabalho que 
sustentava a tese inversa para a Sociedade de Medicina Tropical de Londres. As 

43 "Sociedade de Medicina e Cirurgia do Estado de São Paulo". O Estado de São Paulo. 5 de no
vembro de 1910. 

44 ARAGÃO, H. B. "A propósito do alastrim". Brasil-Médico. Ano X X V , n. 2, 15 de março de 1911, 
p. 103. 



discussões havidas nas duas sociedades não dissiparam as dúvidas existentes, 
pois também lá houve opiniões controversas4 5. 

Na verdade, a identificação da varíola com o alastrim estava permeada 
por uma outra questão. A partir do início deste século, o número de casos de 
varíola no estado vinha declinando acentuadamente, mas em 1908 uma epide
mia desta doença surgiu no estado - também no Rio de Janeiro - , causando 
mais de quatrocentos óbitos. Nos anos seguintes, o número de casos foi dimi
nuindo, mas as cifras continuavam a ser preocupantes. A diferenciação da va
ríola do alastrim expurgava das estatísticas sanitárias um grande número de 
casos de uma doença que o Serviço Sanitário deveria manter controlada pela 
ação de seu Instituto Vacinogênico. O contrário era um atestado de incompe
tência deste serviço. Não queremos dizer com isto que Emílio Ribas defendia 
sua posição somente por motivos políticos, mas, certamente, eles se inseriam 
no quadro de interesses que o movia nessa polêmica. 

Em 1912, a varíola voltaria a grassar epidemicamente em São Paulo. 
Com ela voltava à baila a polêmica. Em matéria sobre o "assunto palpitante" o 
jornal O Comércio de São Paulo afirmava: 

Depois de ouvir a opinião de distintos clínicos (...) somos con
cordes em afirmar que alastrim outra coisa não é senão varíola e 
que a nova denominação dada ao velho mal tinha concorrido pode
rosamente para a sua disseminação nessa capital - onde diariamen
te são registrados oito a dez casos. 

Esta mesma matéria trazia uma entrevista de Carini sobre o assunto. 
Depois de obter do cientista a reafirmação de suas conclusões anteriores sobre 
a doença, o entrevistador procurou saber a opinião de Carini sobre a atuação 
do Serviço Sanitário em relação à epidemia, uma vez que prevalecia a opinião 
de Ribas e, conseqüentemente, os casos de alastrim eram notificados diferente¬ 

45 "Alastrim e a opinião dos médicos ingleses". O Estado de São Paulo. 18 de agosto de 1911. 

Para este trabalho, o resultado dessa controvérsia não tem nenhuma importância, no entan

to, temos que dizer que até hoje existem opiniões discordantes sobre a questão, mas geralmen

te se comunga com a opinião de Carini. O conceituado manual de bacteriologia publicado por 

Otto Bier diz o seguinte: 

"Emílio Ribas sustentou a idéia de que o alastrim Fosse doença autônoma, distinta da varíola. 

Este ponto de vista, consubstanciado, até certo ponto, pelas pesquisas de Torres & Teixeira 

(1935), relativas à histopatologia comparada das duas doenças, não se harmoniza, porém, com 

as verificações imunológicas de Downie e colaboradores (1950), que não lograram observar di

ferença entre varíola e alastrim, em provas de neutralização (na cório-alantóide) e de fixação 

de complemento". BIER, o. Bacteriologia e imunologia em suas aplicações à medicina e à higiene. São 

Paulo, Melhoramentos, 21ª ed., 1981, p. 658. 



mente dos de varíola. Astutamente, Carini evitou entrar numa seara em que 
suas posições científicas acabariam por lhe trazer problemas. 

Não peça o meu juízo sobre pessoas e sobre seus atos; isso não 
me compete e, no momento atual, o meu parecer poderia ser acoi¬ 
mado de apaixonado. A mim interessa e sempre interessou somen
te o lado científico da questão46. 

No entanto, outras situações impediriam Carini de manter essa posi
ção. Na "questão do leite", por exemplo, ele acabaria desautorizando as medi
das da Câmara Municipal da capital paulista. 

A questão da possibilidade do leite de vacas tuberculosas infectar seus 
consumidores era antiga em São Paulo. Já em 1904 funcionava na capital pau
lista um serviço de inspeção da prefeitura para o exame das vacas que forne
ciam leite à população. O diagnóstico era feito com a utilização da tuberculina 
de uso veterinário. Caso o resultado do exame fosse positivo, as vacas deveriam 
ser eliminadas, pois seu leite, assim como sua carne, eram considerados como 
perigosos ao consumo 4 7 . A fiscalização dos estábulos não era do agrado dos 
proprietários de gado leiteiro que reclamavam do abate das rezes dadas como 
infectadas. Muitas vezes estas eram vendidas a preços mais baixos para regiões 
do interior. No campo médico, as opiniões sobre a eliminação do gado tuber
culoso dividia as opiniões. 

(...) Arnaldo Vieira de Carvalho, que por coincidência também 
era proprietário de uma leiteria, sustentava a tese de que não havia 
perigo do homem infeccionar-se ingerindo leite ou carne tuberculo
sa de bovino (...). Para ele, não havia identidade entre a tuberculose 
humana e a bovina48. 

Em 1910, a questão da tuberculinização das vacas voltou à baila devi
do ao surgimento de um projeto de vereadores da capital propondo a extinção 
do exame. A Sociedade de Agricultura apoiou o projeto com a justificativa de 
que o abate do gado tido como contaminado provocava o encarecimento do 
leite na capital. Logo o debate adentrou na Sociedade de Medicina, onde tam
bém não houve unanimidade sobre a questão. Em dezembro de 1910, o médi
co Afonso de Azevedo pediu a palavra para apresentar um relatório onde 
mostrava a opinião de diversos cientistas estrangeiros que se posicionavam con
tra a possibilidade de transmissão da tuberculose dos bovídeos ao homem. Ca
rini rebateu estas posições fazendo uso de um relatório do "Bureau Alemão de 

46 "O assunto palpitante: alastrim e varíola" O Comércio de São Paulo, 5 de julho de 1912. 
4 7 Sobre a questão do leite cm São Paulo, ver: RIBEIRO, A. R. op. cil., p. 129. 
4 8 Ibidem. 



Higiene". Apesar de ser partidário da possibilidade de contaminação tuberculo
sa pelo leite, Carini era de opinião que a probabilidade dela ocorrer era extre
mamente remota. Por isso, era contrário ao abate do gado efetuado pela 
prefeitura. A seu ver, já existiam outras medidas como a esterilização ou a pas
teurização do leite, que levariam a resultados melhores, pois implicariam me
nores prejuízos para os criadores e favoreceriam a diminuição do preço do 
leite 4 9. 

As medidas atualmente em vigor fazem encarecer o preço do lei
te de tal maneira que o pobre não pode fazer uso deste alimento, 
substituindo-o no regime das crianças por comidas indigestas que 
causam graves doenças gastrointestinais. Além disso, o sistema atual 
de fiscalização dificulta a indústria dos laticínios 'em grosso', a qual 
poderia trazer enormes benefícios, aplicando as conquistas da higie
ne moderna. 

Ainda mais: a lei municipal impede a importação do leite das re
giões vizinhas, privando assim a população de um produto segura
mente melhor do que o produzido nos estábulos urbanos50. 

Para dar fim ao debate, a Sociedade de Medicina e Cirurgia resolveu 
nomear uma comissão para estudar o problema. Segundo seu presidente - Dr. 
Sinésio Pestana - , dela deveriam fazer parte o Dr. Afonso de Azevedo, que le
vou a questão para a Sociedade, e um representante de cada um dos laborató
rios existentes na capital: Instituto Pasteur, Butantã e Bacteriológico. No 
entanto, Carini esquivou-se do convite por estar muito ocupado em tarefas do 
Instituto. A Comissão não chegou a uma conclusão final sobre o abate dos ani
mais tuberculosos, propôs apenas que fosse contratado um profissional expe
riente para inspecionar o serviço de fiscalização do leite. Assim sendo, apesar 
das críticas teve continuidade o serviço anterior. 

Tal qual a questão do leite, a ancilostomose voltaria a opôr as posições 
de Carini às das autoridades de saúde pública. A querela teve início em 1913. 
Mas antes de nos remetermos a esta polêmica, vale a pena historiar um pouco 
a questão. 

A ancilostomose, também conhecida como amarelão, opilação ou can
saço é uma verminose intestinal provocada por um verme denominado ancilos¬ 
toma duodenal. Este é expelido pelas fezes de seus portadores, causando a 
infestação ou reinfestação através do contato com a água ou terra onde as lar¬ 

49 Estas informações foram retiradas do jornal O Estado de São Paulo de 3 de dezembro de 1910. 

50 Ibidem. 



vas ficam depositadas. Os sintomas principais da doença são: anemia profunda, 
perturbações no apetite, cansaço etc. 

O problema da ancilostomose no Estado de São Paulo vinha de longa 
data. Seus reflexos eram sentidos principalmente nas zonas agrícolas onde a 
doença tinha maior incidência, provocando o debilitamento dos trabalhadores. 
Os imigrantes italianos eram constantes vítimas da moléstia, que se mostrava 
como um dos principais motivos de repatriamento de colonos. 

Tal situação preocupava os cafeicultores e as autoridades responsáveis 
pela imigração. No entanto, a cura da doença nas regiões interioranas era qua
se impossível, pela ausência de médicos e pela dificuldade de pôr em prática 
medidas higiênicas que evitassem o problema 5 1. 

A primeira atividade de combate à ancilostomose se deveu a uma ini
ciativa de um dos cientistas do Instituto Pasteur52. Em abril de 1904, Ulysses 
Paranhos apresentou um projeto de profilaxia da doença para a Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo. Seu trabalho discorria sobre a grande fre
qüência da ancilostomose no estado, os estragos por ela produzidos nas popu
lações rurais e as medidas necessárias para combatê-la. Estas eram divididas em 
duas formas de ação: uma, de ordem individual, que se baseava na distribuição 
de panfletos à população, explicando as formas de contaminação pelo verme e 
aconselhando em relação às medidas higiênicas individuais que evitavam a 
doença. As medidas de ordem coletiva tinham como base a obrigatoriedade de 
construção de fossas nas áreas rurais; a notificação dos casos de ancilostomose 
e a inspeção periódica das habitações coletivas. Tais medidas deveriam ser pos
tas em prática pelo Serviço Sanitário e desempenhadas pelos seus delegados 5 3. 

O trabalho do jovem médico teve uma desastrosa acolhida pelos mem
bros da instituição. O parecer da comissão escolhida pela Sociedade para julgá-
lo afirmava que em virtude da doença atingir toda a zona rural do estado, as 
medidas propostas eram impossíveis de ser realizadas. 

Em nosso entender, este colega, aliás bem intencionado e abra¬ 
sado do fogo da mocidade (...) não resolveu o problema para o nos
so caso (...) não se colocou em condição capaz de realizar a solução 

51 Além do problema da falta de médicos existia um outro, tão ou mais relevante, que era o de
sinteresse dos oligarcas em ações de saúde pública que viessem a lhes impor qualquer tipo de 
ação de defesa da mão-de-obra. A esse respeito, ver: C A S T R O S A N T O S , L . A . de. "Power, ideology 
and public health in Brazil:1889-1930". Cambridge, Harvard University, 1987 (mimeo). 

52 A afirmação de que a memória apresentada por Paranhos foi o momento germinal das preocupa
ções da Sociedade de Medicina com a ancilostomose encontra-se em: R I B E I R O , A . R . op. cit., p. 191. 

53 P A R A N H O S , U. "A opilação: algumas considerações profiláticas sobre a opilação ou ankylosto¬ 
miase". Trabalho lido na sessão de 15 de abril de 1904 da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
São Paulo. Revista Médica de São Paulo. Abril de 1904, p. 255. 



da questão a que voluntariamente se propôs. A idéia que nosso co
lega quer advogar há de ficar infelizmente no número daquelas que 
S. senhoria classifica de concepções utópicas. 

(...) como fazer chegar as brochuras (...) a uma população rude 
que é a que é atacada pelo ancilostoma, inacessível às leis da higie
ne, refratária às imposições da civilização, gente sem instrução, sem 
cultivo intelectual e imbuída de preceitos absurdos? 

(...) A Sociedade de Medicina e Cirurgia confia na suprema dire
ção do Serviço Sanitário, que há de saber enfrentar o mal quando 
for oportuno e tiver reunido elementos de combate em estado de 
realizá-lo, com esperanças de êxito e condições de sucesso54. 

Na verdade, a hostilidade da Sociedade em relação ao trabalho se de
via em grande parte ao fato de Paranhos afirmar que, apesar da grandeza do 
problema, a Academia nada fazia para deter sua crescente propagação - como 
podia um fedelho de 19 anos criticar o trabalho de seus sábios e experientes 
colegas? Tanto é verdade que as críticas não tinham por alvo suas idéias, que a 
única medida possível de ser posta em prática pela Academia acabou se con
substanciando. Para tanto, Alberto Seabra saiu em defesa de Paranhos e conse
guiu transformar a 'simples confiança em uma futura atuação do Serviço 
Sanitário' na colocação em prática da medida de elaboração de brochuras de 
esclarecimento sobre a doença. 

Os panfletos foram feitos de acordo com as proposições de Paranhos 
e distribuídos, nos hospitais, para os pacientes curados da ancilostomose. Estes 
deveriam levá-los para a região de onde provinham para distribuir à população 
local 5 5 . Segundo Maria Alice Ribeiro, tanto a discussão que culminou na deci
são de elaboração dos panfletos como a colocação em prática dessa medida 
eram inéditas. 

Essa discussão na sociedade médica e a solução aprovada des
toou de todas as outras: pela primeira vez a sociedade intervinha de 
forma direta num problema de saúde pública (...) 

Essa foi a primeira campanha contra a ancilostomose organizada 
pela iniciativa de uma sociedade profissional e não pelo Serviço Sa¬ 

54 MENDONÇA, Α.; MEIRA, R. e ROCHA, P. "Parecer cia comissão da Sociedade de Medicina e Cirur

gia de São Paulo sobre o trabalho do Dr. Ulysses Paranhos: A opilação. Algumas considerações 

profiláticas sobre a opilação ou ankylostomiase". Lido na sessão de 2 de maio de 1904 da So

ciedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Revista Médica de São Paulo. Abril de 1904, p. 

258. 

55 RIBEIRO, M. A. R. op. cit., p. 193. 



nitário. Até então, nada havia sido feito em relação à moléstia que 
era como bem foi dito nos debates da SMCSP, um hino triunfal para 
a ciência, porque se conhecia tudo a respeito do mal: a causa, os sin
tomas, o remédio e os meios de evitá-lo56. 

O Serviço Sanitário só encampou as preocupações com a ancilostomo
se a partir de 1906. Nesse ano foi criada a comissão para o combate ao tracoma 
no Estado de São Paulo. A disposição de sua criação previa a instalação de 25 
postos rurais para o combate à doença. Estes postos passariam a distribuir tam
bém os panfletos antes distribuídos pela Sociedade de Medicina. Dois anos de
pois, a comissão contra o tracoma foi extinta e com ela extinguiu-se também a 
campanha contra a ancilostomose. Em 1911, com o soerguimento da comissão 
contra o tracoma, a distribuição dos panfletos contra a ancilostomose voltou a 
ser feita, mas sempre de forma precária e sem atingir um grande número de 
pessoas 5 7. 

É tempo de abandonarmos essa digressão para voltar ao momento em 
que a questão da ancilostomose passou a contrapor Carini e o Serviço Sanitá
rio. Em julho de 1913 Carini publicou, no Estado de São Paulo, um artigo sobre 
a endemia. Neste, dava algumas explicações sobre a doença e dirigia críticas às 
autoridades do estado pela falta de medidas enérgicas contra o problema. 

Chega a parecer incrível que o governo do estado - que aliás 
tem dado indubitáveis provas do seu zelo pela saúde e bem-estar da 
população, a cujos destinos preside, tenha podido desinteressar-se 
até agora por um problema de tamanha importância para a agricul
tura. A nosso ver, isto se explica pelo fato de até o presente não ter 
havido quem soubesse mostrar aos homens de governo o caminho a 
seguir, com segurança de vitória, na luta contra a ancilostomose58. 

Do artigo se depreende que uma das preocupações principais de Cari
ni era a saúde dos imigrantes e que suas críticas se dirigiam aos higienistas que 
ainda se prendiam às proposições de que a profilaxia da ancilostomose deveria 
ser feita através de conselhos médicos-higiênicos. A seu ver, a resolução do pro
blema deveria se dar pela maciça aplicação de um terapêutico, o timol, que cu
raria os indivíduos doentes e, desta forma, destruiria a fonte do mal - os 
vermes por eles expelidos. 

Sem querer, Carini tinha mexido num vespeiro. Seu artigo foi alvo de 
várias réplicas na imprensa paulista. Uns apoiavam-no, outros achavam que ele 
cometera uma injustiça com o trabalho empreendido pelo Serviço Sanitário. O 

56 Ibidem. Os grifos são da autora. 
57 Ibidem. 
58 CARINI. A. "Contra a ankilostomiase". O Estado de São Paulo. 6 de julho de 1913. 



primeiro a responder-lhe foi o Dr. Euzébio Queroz Mattoso, diretor da comis
são contra o tracoma. Matoso contra-argumentava que o Serviço Sanitário não 
descuidara do problema. Pelo contrário, a comissão que dirigia se dedicava a 
ele com energia. Além da farta distribuição de panfletos explicando as formas 
de defesa contra a doença, a comissão elaborava palestras sobre o tema nas zo
nas rurais e, também, fazia a distribuição do timol nessas regiões. Seu artigo ti
nha como fecho a crítica a uma passagem da matéria publicada por Carini que 
dizia que as atividades postas em prática até aquele momento se deviam à ini
ciativa particular, ou seja, à Sociedade de Medicina. A seu ver, Carini desconhe
cia os esforços ensejados pelo Serviço Sanitário em relação ao problema 5 9. 

Outras cartas, não assinadas, foram transcritas nos jornais. A maioria 
delas criticava as posições de Carini. Tentavam mostrar a importância das ativi
dades do Serviço Sanitário em relação à doença. Uns apontavam que a ancilos
tomose já era de notificação nas estatísticas sanitárias do estado desde 1903, o 
que era um progresso em relação ao resto do país. Outros apresentavam as ci
fras de acometidos por esta doença na Santa Casa, explicando que seu declínio 
era motivado pela atuação do Serviço Sanitário. Outros, ainda, procuravam 
comparar a atuação do governo paulista com a do italiano no combate à doen
ça, depreendendo daí que a pátria de Carini fazia menos pelos seus patrícios 
do que o Brasil60. 

Os adversários de Carini ficaram ainda mais furiosos quando O Estado 
de São Paulo republicou uma carta do Dr. Senna Campos, inspetor de Higiene e 
Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro que ratificava e aplaudia as posições 
de Carini. O médico fluminense mostrava que a profilaxia através do uso do ti
mol já era utilizada com grande sucesso em seu estado desde 1911, quando o 
médico Álvaro Osório de Almeida assumiu a direção da recém-criada Inspeto
ria de Higiene e Saúde Pública. Suas ações, orientadas para o combate à anci
lostomose através de larga distribuição de comprimidos de timol e de uma 
campanha complementar de esclarecimentos sobre a doença, foi reconhecida 
como exemplar pelo 7º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia - realiza
do em Belo Horizonte - , que votou uma noção de aplausos ao seu trabalho, re
comendando que fosse estendido a todo país 6 1. 

O ímpeto das críticas a Carini fizeram com que ele voltasse à imprensa 
para desculpar-se e mostrar que reconhecia o trabalho do Serviço Sanitário. No 
entanto, sua tréplica não deixava de insistir que as medidas tomadas até aquele 

59 "Contra a ankilostomiase" O Estado de São Paulo. 9 de julho de 1913. 

60 Ver, a esse respeito, O Estado de São Paulo. 9 / 0 7 / 1 9 1 3 ; 1 0 / 0 7 / 1 9 1 3 ; 1 3 / 0 7 / 1 9 1 3 e 

1 4 / 0 7 / 1 9 1 3 . 

61 BENCHIMOL. J. e TEIXEIRA, L. Op. cit., p. 97. 



momento não eram suficientes. Impossibilitado de angariar aliados para suas 
idéias entre os médicos da Sociedade de Medicina, que não estavam dispostos a 
entrar numa briga com as autoridades da saúde pública, Carini agora embasava 
suas opiniões nas proposições do Congresso de Belo Horizonte. Neste encon
tro, além do incentivo ao trabalho de Ozório de Almeida, acima assinalado, 
Carlos Chagas, o orador oficial, reafirmou em discurso a necessidade de uma 
luta mais enérgica contra a doença, que a seu ver, junto com a doença que leva
va o seu nome e a malária, eram os três principais males que assolavam o país. 

A despeito da avaliação da atuação do Serviço Sanitário na luta contra 
a ancilostomose, temos que afirmar que o interesse de Carini no combate à 
doença era uma antecipação da interiorização das ações de saúde que começa
riam a acontecer a partir da vinda da Comissão Rockefeller para o país, da cria
ção do Código Sanitário Rural em São Paulo e do movimento em prol do 
saneamento deflagrado nos últimos anos da década de 1910. As idéias de Cari
ni tinham um alvo preciso: a melhoria das condições de saúde de seus patrícios 
que trabalhavam na cafeicultura. No entanto, esse ideal só seria devidamente 
incorporado pelas nossas elites agrárias quando a mão-de-obra estrangeira co
meçou a escassear. Numa perspectiva mais ampla, o saneamento rural só passa
ria a ser considerado um problema a partir do momento em que a 
intelectualidade brasileira se voltou para o processo de integração das zonas in¬ 
terioranas como forma de construção da nacionalidade6 2. 

Os últimos trabalhos do Instituto a que fizemos menção têm em co
mum o fato de colocar a instituição numa situação complicada, à medida que 
criticavam disposições da saúde pública e demandavam novas medidas às auto
ridades governamentais. Esta situação foi se agravando continuamente à medi
da que Carini foi conseguindo prestígio científico tanto na área da medicina 

62 Vários estudos recentes se voltam para esse tema. Normalmente, apontam como suas condi

ções deflagradoras a crise da saúde pública decorrente da epidemia de gripe espanhola que 

varreu o eixo Rio-São Paulo em 1918; a ampliação do conhecimento das condições de vida e 

saúde das áreas interioranas, decorrente da divulgação dos relatórios das expedições ao inte

rior do país, protagonizadas por cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, e o papel desempenha

do pela Fundação Rockefeller no debelamento de endemias rurais. Ver a esse respeito: C O S T A , 
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experimental como na da higiene. Embora pareça um contra-senso, este prestí
gio e as posturas dele recorrentes acabavam por transformar o Instituto numa 
"pedra no sapato" dos dirigentes da saúde pública paulista. 

Para fechar o capítulo, vejamos as relações do Instituto com seus pares. 

Numa perspectiva puramente histórica podemos atentar para o valor 
do Instituto na produção e veiculação de conhecimentos importantes na conso
lidação da medicina pasteuriana no país e na melhoria das condições de saúde. 
Não é o bastante. Precisamos observar, também, que a complementariedade in¬ 
terinstitucional dos estudos aqui examinados mostra que os pesquisadores do 
Instituto Pasteur eram detentores de um patrimônio científico que os igualava 
aos de outras instituições congêneres, como os Institutos Oswaldo Cruz, Butan¬ 
tã e outros que tiveram melhor sorte no que tange à sua recuperação histórica. 

Segundo Bourdieu, os homens formados em uma determinada disci
plina ou escola partilham um certo espírito científico que lhes possibilita a co
municação imediata a despeito de seus conflitos e desacordos. Este repertório 
científico determina que algumas questões em seu campo de trabalho lhes se
jam obrigatórias. Independente do consenso ou dissensão em relação aos seus 
trabalhos é a unidade de questões que determina o seu pertencimento a um 
campo intelectual, ou melhor, a uma geração deste campo 6 3 . 

A observação da temática das pesquisas realizadas no Instituto, e o ar
cabouço teórico utilizado, não deixa dúvidas quanto à sua inserção no campo 
da medicina experimental. Mas a sua forma de atuação neste campo ainda nos 
diz mais. À medida que aceitamos a concepção de Bourdieu de que um campo 
científico é um espaço de luta concorrencial em que cada um de seus partici
pantes busca melhores posições através da autoridade científica adquirida6 4, o 
fato de as pesquisas elaboradas no Instituto Pasteur servirem de base para a 
produção de novos saberes em outras instituições, mostra a obtenção do reco
nhecimento científico de seu trabalho por seus pares, a despeito desse reconhe
cimento nunca ser explícito e do fato da historiografia posterior procurar 
ignorá-lo. 

Mas este fato - falta de reconhecimento explícito e desprezo da histo
riografia - também nos diz algo. Visto que... 

(...) no campo científico (...) não existem instâncias que legiti

mam as instâncias de legitimidade; as reivindicações de legitimidade 

63 BOURDIEU, P. "Sistemas de ensino e sistemas de pensamento". In: MICELI, S. (org). A economia 
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tiram sua legitimidade da força relativa dos grupos cujos interesses 
elas exprimem: a medida que a própria definição dos critérios de 
julgamento e dos princípios de hierarquização estão em jogo na 
luta, ninguém é bom juiz porque não há juiz que não seja, ao mes
mo tempo juiz e parte interessada65. 

Este mecanismo torna compreensível a desvalorização das pesquisas 
do Instituto por pesquisadores de outras instituições. Além disso, nos tira o en
cargo de tentativas, a priori infrutíferas, de hierarquizar o trabalho científico 
realizado nestas instituições. 

Contudo, não podemos deixar de afirmar que, independentemente 
do jogo político e da política institucional de 'forças relativas', o trabalho exe
cutado no Instituto Pasteur de São Paulo firmou-se sobre quaisquer critérios de 
competência adotados pelos institutos rivais. Apego à experimentação, acom
panhamento da literatura nacional e internacional, publicação dos resultados 
das pesquisas científicas efetuadas, busca de aplicação do conhecimento produ
zido, ensino e criação de uma "massa crítica" de pesquisadores, fatores impossí
veis de serem menosprezados quando se analisa a produção da ciência, 
estiveram sempre presentes na trajetória científica do Instituto. 

65 Ibidem, p. 130. 


