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VIII - A Metamorfose do 
Instituto Pasteur 

O estrangulamento financeiro 

Até o momento nos detivemos na trajetória do Instituto. Passaremos 
agora a analisar sua forma de financiamento, e como esta esteve intimamente 
relacionada à sua decadência. 

O Instituto tinha como fonte de rendas as doações de particulares, as 
subvenções oficiais e a venda de seus produtos e serviços. No período observa
do, esta primeira forma de dotação se mostrou descendente e bastante instá
vel. Os donativos que concorreram para a sua fundação e manutenção, no 
primeiro ano de sua história, foram bastante vultosos, ascendendo ao patamar 
de 63% da receita total. Tal valor era, neste momento, duas vezes superior à 
soma das subvenções das agências governamentais. Nos anos seguintes, esta 
dotação foi gradativamente se reduzindo, deixando de ser uma fonte de recur
sos expressiva (ver tabela). Em 1911, momento em que estas quantias deixa
ram de ser registradas no livro-caixa da instituição, as doações auferidas não 
chegavam a totalizar 2% de sua receita. 

Mesmo assim, por todo o período em que o Instituto esteve nas 
mãos da iniciativa privada, tentou-se reverter essa situação. Quando de sua 
fundação, foram colocados anúncios nos principais jornais do estado pedin
do doações; nos anos seguintes, os relatório da instituição veiculados em al
guns jornais e nas revistas médicas também solicitavam doações; em 1914, o 
Instituto ainda fazia circular folhetos sobre seus produtos e serviços pedindo 
o auxilio de particulares à instituição. 



O Instituto Pasteur foi fundado por iniciativa particular e com 
produto de uma subscrição pública (...). Faz parte de seu programa 
desenvolver e aperfeiçoar o mais possível os seus serviços e tratar os 
pacientes de acordo com todos os preceitos da ciência moderna. 

Para isso, o Instituto conta com a generosidade e com o favor 
público e cada pessoa tratada que teve ocasião de verificar a sua 
grande utilidade, acha-se agora na obrigação moral de auxiliá-lo na 
medida de seus recursos. O instituto aceita qualquer donativo. 

Outro aspecto que deve ser observado é a inconstância das doações re
cebidas. Elas variavam de acordo com as relações do Instituto com a filantropia 
paulista. Em 1908, por exemplo, o Instituto recebeu um donativo de 20 contos 
de réis do Sr. Inácio Penteado, saldando com esta quantia grande parte da dívi-



da feita com a compra do prédio de sua sede. No ano seguinte, a soma de to
dos os donativos auferidos não chegou a um décimo desse montante. 

As subvenções oficiais dividiam-se em três rubricas diferentes: do Go
verno Federal, do Governo do Estado de São Paulo e das Câmaras Municipais 
de cidades paulistas. Nos anos de 1904, 1906 e 1908 o Instituto contou com 
uma fonte de renda extra, advinda dos socorros públicos do estado1. 

A subvenção do Governo Federal se iniciou em 1907, com a quantia 
de 10 contos de réis. Em 1909 esta dotação foi interrompida, voltando a ser 
efetuada em 1910, 1911 e 1912, com o valor absoluto duplicado. Acreditamos 
que estas subvenções não representavam nenhum compromisso do Governo 
Federal com o Instituto, devem ter sido rubricas enxertadas no orçamento da 
União por deputados paulistas caros à instituição. As observações do presiden
te da comissão permanente do Instituto, contidas nos relatórios de atividades 
anuais, nos possibilitam inferir que essa fonte de recursos era instável e, nor
malmente, não se esperava a sua continuidade2. 

As subvenções das Câmaras Municipais não sofreram grandes variações 
até o ano de 1911, momento em que começaram a diminuir sensivelmente. Em
bora não saibamos com exatidão o montante correspondente às subvenções efe
tuadas pelas Câmaras, a partir de 1912 as atas das reuniões da Comissão 
Permanente informam que estas foram diminuindo progressivamente até serem 
extintas, em 1915. Acreditamos que esta redução se relacionou a diversos fatores. 

Um deles foi a já citada reforma da saúde pública havida em 1911. 
Nesse momento, os serviços de saúde do estado tiveram o raio de ação da 
maioria de suas atividades reduzido ao âmbito da capital. As municipalidades 

1 Os socorros públicos eram verbas previstas no orçamento do Estado de São Paulo para a uti

lização em casos de epidemia. Entretanto, seu uso se relacionou muito mais a interesses políti

cos que sociais. "Cada deputado tinha uma certa proporção dessa verba a ser distribuída pelos 

hospitais de sua zona eleitoral, sem controle algum por parte das autoridades sanitárias. (...) 

Em vésperas de eleições, essas verbas eram muito aumentadas, quer diretamente, quer indire

tamente, através de suplementações, o que mostra o cunho político das mesmas". MASCARE¬ 

NHAS, R. S. "Contribuição para o estudo da administração sanitária em São Paulo". Tese de livre 

docência da Faculdade de Higiene e Saúde Pública da U.S.P., São Paulo, 1949 p. 18 (mimeo). 

2 A o explicar a situação financeira do Instituto, em 1909, seu presidente observava: "A diminui

ção da receita se explica, primeiramente, pelo fato de figurarem no ano anterior o valioso e ex

cepcional donativo do sócio benemérito e benfeitor Sr. Inácio Penteado e a subvenção do 

Governo Federal (...)". (Relatório do Instituto Pasteur de São Paulo, 1910, p. 18). N o ano se

guinte, ao se referir à melhoria da situação financeira da instituição, afirma: "Para a consecu

ção de tão lisongeiros resultados, muito contribuíram avultados donativos de alguns de seus 

sócios beneméritos, bem como o fato de terem sido recebidas no ano passado as subvenções 

do Governo Federal; circunstâncias estas que, excepcionalmente, se podem repetir." (Relatório 

do Instituto Pasteur de São Paulo, 1912, p. 4). 



passaram a se responsabilizar pela organização de seus serviços sanitários. Esta 
nova orientação, ao ampliar a competência dos municípios diante dos proble
mas locais de saúde, contribuiu para o desinteresse na manutenção do Institu
to, pois a vacinação contra doenças transmissíveis era uma das atividades que 
ainda estava sob a responsabilidade do estado. 

Outro aspecto se relaciona às dificuldades do Instituto em fazer com 
que seu conjunto de atividades fossem reconhecidas nas regiões interioranas. 
Em relação ao tratamento anti-rábico, observamos que o Instituto atendia a um 
grande número de pessoas vindas de diversos municípios do interior do esta
do, mas que no entanto, a partir de 1914 começou a ter dificuldades em abri
gar estes doentes. 

No que tange às atividades de investigação científica, é forçoso notar 
que elas muitas vezes não geram resultados prontamente aplicáveis. Embora no 
caso do Instituto Pasteur, vários trabalhos no campo da veterinária tenham 
sido rapidamente convertidos em ganhos para os pecuaristas, observa-se que a 
valorização destes trabalhos era conferida mais à figura de Carini do que ao 
trabalho da instituição, que tinha seu perfil ligado mais diretamente ao trata
mento anti-rábico e às pesquisas em saúde pública. Por outro lado, o desenvol
vimento dos institutos de pesquisa e produção de imunizantes vinculados ao 
estado fazia com que fosse diminuído o interesse dos poderes públicos munici
pais por uma instituição particular, dependente de subvenções externas. 

Acreditamos que a crise econômica decorrente da deflagração do primei
ro conflito mundial tenha sido também um fator de retração das subvenções efe
tuadas pelas Câmaras Municipais. Embora não possamos ratificar com dados 
numéricos esse aspecto, ele está sempre presente nos relatos que os técnicos do 
Instituto elaboraram posteriormente sobre o período. 

As dotações do governo de São Paulo se iniciaram com a fundação do 
Instituto e permaneceram com valores absolutos crescentes até a sua extinção, 
em 1915. O estancamento da subvenção do estado está diretamente vinculado 
ao processo de expansão das atividades do governo estadual em relação à saú
de pública, à investigação científica e ao ensino médico. Vimos que em 1912 
foi fundada a Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Esta viria a cum
prir uma das funções do Instituto Pasteur, a especialização médica. Dois anos 
depois, o Instituto Butantã passou por uma reforma em suas instalações e ini
ciou um período de intenso desenvolvimento, passando inclusive a fabricar 
produtos biológicos antes elaborados somente no Instituto Pasteur. Em 1915, o 
Serviço Sanitário elaborou um projeto para criar um serviço anti-rábico no Ins
tituto Bacteriológico. Neste momento, foram interrompidas as subvenções para 
o Instituto Pasteur. Em abril de 1916, meses antes da incorporação do Instituto 



ao Serviço Sanitário, foi instalada uma seção para a produção do imunizante 
anti-rábico no Instituto Bacteriológico. 

Wilson Gambetta tem outra explicação para o estancamento das sub
venções estaduais ao Instituto. A seu ver, 

A crise na economia agroexportadora que se iniciou com a eclo
são da primeira grande guerra, fez com que as doações de particula
res diminuíssem. Cada vez mais o Instituto passava a depender das 
subvenções que o estado lhe destinava. Mas, como as exportações 
de café, principal fonte de receita fiscal, declinassem abruptamente 
por causa do conflito europeu, o governo estadual adotou uma polí
tica que incluiu a retirada dos subsídios dados a entidades benefi
centes3. 

As fontes que consultamos não sustentam essa observação. A subven
ção do Estado de São Paulo ao Instituto Pasteur se inseria num grande conjun
to formado por várias entidades filantrópicas ligadas a assistência pública. 
Nesse rol estavam as diversas seções da Santa Casa da Misericórdia existentes 
no estado e vários outros hospitais que pertenciam a sociedades beneficentes. 
A observação das tabelas referentes à subvenção a estas instituições existentes 
nos relatórios de finanças da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo 
mostram que a subvenção a estas instituições permaneceu, mesmo durante o 
período de retração da economia determinado pela guerra4. No nosso enten
der, o corte nas verbas do Instituto foi conseqüência direta da criação do servi
ço anti-rábico no Instituto Bacteriológico. 

A venda de produtos biológicos e a elaboração de exames e análises 
representavam uma outra fonte de renda fundamental para a manutenção do 
Instituto. Em 1911, data da publicação do seu último relatório, esta já perfazia 
55% de sua receita. Entretanto, em 1915, quando foram interrompidas as dota
ções do estado, esta fonte de renda não se mostrava suficiente para a manuten
ção do Instituto, o que fez seu diretor procurar incentivar a comercialização 
dos produtos biológicos para garantir o prosseguimento de suas atividades. No 
nosso entender, embora essa fonte de renda se mantivesse ascendente, ela era 
cada vez mais limitada pela expansão dos institutos oficiais e privados que reali
zavam exames laboratoriais e produziam imunobiológicos e outros terapêuti
cos. 

3 GAMBETTA, W. Ciência e indústria farmacêutica: São Paulo, Primeira República. Estudos Eco

nômicos , 12(3): 87-98, dezembro de 1982. 

4 ESTADO DE SÃO PAULO. "Relatórios da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo", 1910 a 

1920. 



Os laboratórios oficiais muitas vezes distribuíam seus produtos gratui
tamente ou a preços subsidiados. O Butantã destinava a maior parte de sua 
produção ao Serviço Sanitário, que a utilizava em suas campanhas por todo o 
estado. Os produtos restantes eram distribuídos entre várias repartições públi
cas estaduais. A pequena parcela que sobrava era vendida a outros estados da 
federação, exportados ou vendida a clínicos e farmacêuticos. Em 1914, por 
exemplo, o Instituto Pasteur preparava a tuberculina e os soros antidiftérico e 
antitetânico. Todos estes produtos também eram produzidos para a saúde pú
blica pelo Butantã. O Bacteriológico, além de fornecer imunizantes para a saú
de pública, realizava exames diagnósticos para o Serviço Sanitário e para 
particulares, sem cobrar por esse serviço. 

Além disso, a partir da segunda década deste século, o Instituto Oswal
do Cruz e o Butantã, aproveitando sua infra-estrutura, concentraram esforços 
na produção de imunizantes - principalmente os de uso veterinário - e poste
riormente, de quimioterápicos para a comercialização no mercado nacional. 

Tomemos como exemplo dessa concorrência, a comercialização da va
cina contra o carbúnculo sintomático. Vimos que a partir de 1905 o Instituto 
Pasteur passou a produzir este imunizante. No entanto, eram comuns, em seus 
relatórios, afirmações relativas às dificuldades de comercialização deste produ
to, em virtude do pouco interesse dos criadores. Somente a partir de 1908, de
vido a uma epizootia havida no interior de São Paulo, o Instituto conseguiu 
elevar, temporariamente, a sua venda. 

Em 1907, Alcides Godoy desenvolveu, no Instituto Oswaldo Cruz, 
uma nova técnica para a elaboração desta vacina. O IOC patenteou a técnica e 
passou a comercializar o produto. Contando com uma infra-estrutura laborato
rial e com um grande número de técnicos especializados, não foi difícil ao Ins
tituto de Manguinhos montar em poucos anos um grande esquema de 
produção e comercialização que contava até com um propagandista itinerante 
que visitava as regiões interioranas, com a finalidade de convencer os criadores 
da eficácia da vacina. Já em 1911, a renda auferida pelo IOC, somente com a 
venda dessa vacina, atingia a cifra de 112 contos de réis5. Neste mesmo ano, a 
soma de toda a renda advinda da venda de produtos e serviços do Instituto 
Pasteur era de aproximadamente 76 contos de réis. 

Além dos laboratórios oficiais, o Instituto enfrentava a concorrência 
dos laboratórios privados que iam se multiplicando pela cidade. Estes, não 
mantendo atividades assistenciais, organizando-se de forma empresarial e inves
tindo maciçamente na propaganda de seus produtos, tinham como colocar sua 

5 BENCHIMOL, J. Op. cit., p. 274. 



produção de imunizantes e terapêuticos no mercado a preços menores e de 
forma mais eficiente. 

O Laboratório Paulista de Biologia é exemplar nesse aspecto. Saído 
do próprio Instituto Pasteur, ele deu início à produção de diversas especialida
des já fabricadas pelo seu antecessor. Produtos opoterápicos como o soro da 
veia renal da cabra e o soro normal de cavalo, imunizantes biológicos como o 
soro antitetânico e o antidiftérico, e fermentos lácteos passaram a ser fabrica
dos pelos técnicos do LPB. Tal qual o Instituto Pasteur, a nova instituição tam
bém colocou à disposição do público um laboratório de bacteriologia e análises 
clínicas para a execução de exames diagnósticos. Contando com a larga expe
riência que seus funcionários haviam adquirido anteriormente no Instituto Pas
teur, o LPB rapidamente se transformou em um concorrente de seu 
antecessor. 

O ocaso do Instituto Pasteur e a ascensão do Laboratório Paulista de Biologia 

Escrevendo sobre a história do Laboratório Paulista de Medicina, em 
1936, Ulysses Paranhos revela um pouco da situação vivida pelo Instituto Pas
teur a partir de 1912. 

Quando a morte arrebatou aqueles que foram os mais zelosos 
administradores do Instituto Pasteur, os saudosos Dr. Ignácio 
Cochrane e o Desembargador José Maria do Valle, esmoreceu o 
entusiasmo dos outros que, decorridos poucos anos, julgaram 
acertado entregar o Instituto e o seu considerável patrimônio ao 
governo do estado6. 

Certamente outros fatores, posteriormente deflagrados, se relaciona
ram à incorporação do Instituto ao Serviço Sanitário. Mas a morte de Ignácio 
Cochrane e José Maria do Valle, que desde a fundação do Instituto ocupavam 
respectivamente os cargos de presidente e tesoureiro da Comissão Permanen
te, foi fonte de problemas administrativos e financeiros. Estes dois persona
gens desempenhavam um importante papel na instituição. Graças às estreitas 
relações que mantinham com os representantes das ascendentes indústrias de 
São Paulo e com os produtores rurais das cidades interioranas, conseguiam ob
ter expressivas doações para o Instituto. Não raro, eles mesmos faziam doações 
ou empréstimos à instituição. Além disso, através de requintados relatórios 
que eram enviados a instituições científicas nacionais e estrangeiras e a pos
síveis colaboradores, e de artigos publicados em jornais de São Paulo, procu¬ 

6 PARANHOS, U. "Um pouco de história". Arquivos de Biologia, ano X X , n. 193, julho-agosto de 

1936, p. 6. 



ravam reafirmar a importância científica e assistencial da instituição para a so
ciedade paulistana. 

Com a morte de Cochrane e Valle, as atividades beneficentes organiza
das com a finalidade de auferir fundos para a instituição se encerraram. Os relató
rios de atividades confeccionados anualmente deixaram de existir. As atas de 
registro de doações e subvenções também se extinguiram, e as reuniões da Comis
são Permanente tornaram-se cada vez mais esporádicas, sendo convocadas somen
te quando algum problema administrativo muito grave atingia a instituição. 

Apesar das dificuldades administrativas, o funcionamento do Instituto 
não passou por grandes alterações entre 1912 e 1915. Mas este ano marcaria o 
início do processo que rapidamente culminaria com a desagregação do Institu
to. Como vimos, no seu cerne encontra-se a interrupção das subvenções efetua
das pelo estado e pelas Câmaras Municipais em 1915. 

O fim das subvenções do estado significaram um duro golpe para a 
instituição pois, segundo suas atas, as Câmaras Municipais também haviam dei
xado de concorrer para a manutenção do Instituto. Num esforço para reduzir 
o estrangulamento criado com o fim destas subvenções, o presidente da Comis
são Permanente, J. J. Nova, promoveu uma série de reformas na instituição. A 
seção administrativa teve seu pessoal diminuído; o tesoureiro foi instruído a 
aplicar as sobras de rendas do Instituto; a Seção de Biologia foi estimulada a 
aumentar a produção de terapêuticos e imunizantes com a finalidade de inten
sificar a comercialização. Além disso, foi elaborado um novo contrato com Ca
rini que diminuía o seu salário, o qual foi equiparado ao do diretor do Butantã. 
Contudo, as mudanças não possibilitaram a recuperação do Instituto. 

O ano de 1915 seria dramático para a instituição. Em março, Ulysses 
Paranhos e seus dois auxiliares de laboratório foram despedidos7, acusados de 
fazer concorrência ao Instituto. Devido às dificuldades financeiras não foram 
contratados substitutos para as suas vagas. Ainda nesse semestre, o serviço de 
fiscalização sanitária intimou o Instituto a fazer custosas reformas em suas ins
talações8. Além disso, como vimos anteriormente, a partir de outubro Carini e 
o Instituto passariam por um intenso bombardeio da imprensa. Foi justamente 
no mês em que veio a público a sua contratação pela Faculdade de Medicina -
fato que certamente o impediria de continuar dirigindo a instituição, visto que 
era exigida a dedicação integral dos novos professores - , que a Comissão Per
manente começou a traçar planos para doar o Instituto ao Serviço Sanitário. 

7 Ulysses Paranhos deixou apenas os serviços laboratoriais, permanecendo na Comissão Perma
nente do Instituto. 

8 GAMBETA, W. R. "Ciência e indústria farmacêutica: São Paulo, Primeira República". Estudos Eco

nômicos, n. 3, dezembro de 1982, p. 91 . 



Segundo os membros da Comissão Permanente, a doação não implica
ria na descaracterização da instituição, que continuaria a prestar os mesmos 
serviços à sociedade. Além do mais, a doação seria de grande valia para o Esta
do de São Paulo, uma vez que as instalações do Instituto poderiam ter múlti
plas utilizações. 

Considerando que o governo do estado tem necessidade de um la
boratório de bacteriologia, onde no princípio do próximo ano se pos
sa iniciar os cursos dessa disciplina, cuja cátedra na Faculdade de 
Medicina de São Paulo será confiada ao diretor do Instituto Pasteur. 

Considerando que é pensamento da diretoria do Serviço Sanitá
rio criar em breve um serviço anti-rábico no Instituto Bacteriológi
co, para o que já possui necessário aparelhamento em uma casa 
depositária de instrumentos cirúrgicos desta cidade. 

Resolve o Conselho Diretor vir ao encontro dos desejos do go
verno, fazendo a doação livre de qualquer condição, de tudo que 
constitui o ativo e passivo do Instituto Pasteur de São Paulo9. 

Esta primeira moção de doação seria impugnada por Arnaldo Vieira 
de Carvalho que exigiu que a proposta fosse condicionada à garantia de que o 
governo manteria a instituição. Não conseguiu seu objetivo, pois embora a pro
posta que finalmente foi encaminhada ao Secretário do Interior tivesse uma 
cláusula que pedia ao governo a manutenção da denominação Instituto Pas
teur, não garantia que o novo serviço, nas mãos do estado, daria continuidade 
aos trabalhos que até então eram ali executados. 

O processo de tranferência do Instituto se arrastaria até agosto de 
1916, quando finalmente se concretizou. Incorporado à saúde pública, o servi
ço anti-rábico permaneceria por mais de dois anos funcionando provisoriamen
te em instalações do Bacteriológico. Nesse período, as instalações do Instituto 
Pasteur foram reformadas para voltar a abrigar o serviço anti-rábico. Em março 
de 1919 se daria a reinauguração do Instituto. A partir de então sua atividade 
se limitaria, por longos anos, aos trabalhos de elaboração e aplicação do imuni-
zante anti-rábico10. 

Enquanto isso, a vertente privada do Instituto entrava em franca ex
pansão. Em 1916, o Laboratório Paulista de Biologia começou a editar os Ar¬ 

9 Ata da sessão da Assembléia Geral do Instituto Pasteur de São Paulo realizada em 11 de outu

bro de 1915. 

10 Somente em 1958, quando o governo do estado criou um fundo especial para o financiamento 

de pesquisas, os trabalhos de investigação cientifica voltaram a ser executados no Instituto. GAMBET¬ 

TA, W. et al. Instituto Pasteur de S. Paulo. 75 anos de atividade: 1903-1978. São Paulo, Imprensa Ofi

cial do Estado, 1979, p. 8. 



quivos de Biologia, revista mensal que era distribuída aos médicos do estado 
com o objetivo de aumentar a clientela para os seus produtos. Além dos anún
cios comerciais, a revista se voltava para a divulgação de textos científicos, pu
blicando os artigos que lhes eram enviados por médicos de diversas localidades 
do país. A revista teve uma boa acolhida no meio médico. No ano de criação, 
sua tiragem se limitou a 5 mil exemplares. Na década de 1940 a tiragem mensal 
deste periódico já alcançava a cifra de 23 mil exemplares1 1. 

Em 1919, o laboratório era novamente ampliado. A antiga sede da R. 
Leoncio de Carvalho foi reformada e voltou a abrigar os laboratórios de produ
ção. Outro imóvel, situado à Rua Timbiras, foi adquirido para ser utilizado pe
las seções administrativas. Completava esse conjunto a fazenda para a criação 
de animais utilizados nos serviços de soroterapia que o Laboratório mantinha 
na cidade de Mogi das Cruzes. 

A ampliação das instalações do laboratório era uma das medidas que 
objetivavam o aumento de sua capacidade produtiva, outras tantas foram toma
das nesse sentido. Para iniciar a fabricação de quimioterápicos foi contratado, 
como assistente, o antigo químico do Instituto Pasteur, Francisco Mastrangioli. 
Com o intuito de incentivar a pesquisa com vistas à produção de novos medica
mentos foi chamado, da Itália, o cientista Ernesto Bertarelli para a direção 
científica da instituição12. 

Em 1924, Ulysses Paranhos resolveu deixar a direção do Laboratório, 
passando ao posto de Consultor Científico da instituição. Para substituí-lo foi 
convidado Antonio Carini. Era a volta do filho pródigo. Estava refeita a antiga 
equipe do Instituto Pasteur de São Paulo. Neste momento, a instituição já con
tava com mais de mil contos de capital e exportava seus produtos para cinco 
países latino-americanos, se mostrando como um empreendimento já concreti
zado. Em 1925, em reconhecimento aos seus trabalhos, o governo federal, pelo 
decreto nº 4.946 de 20 de julho reconheceu o Laboratório Paulista de Biologia 
como entidade de utilidade pública. 

Nos anos seguintes, o laboratório continuaria em expansão. Ainda na 
década de 1920, devido às dificuldades de importação de vidro para a confec
ção de frascos para embalar seus produtos, criou uma fábrica de vidros neu¬ 

11 As informações sobre a tiragem do periódico estão em: BERTARELLI, E. "Vinte e cinco anos de 

vida dos Arquivos de Biologia". Arquivos de Biologia, ano X X V , n. 239, julho de 1941. 

12 Segundo Paranhos, o objetivo foi atingido. "A colaboração do professor Bertarelli ao Labora

tório foi, desde o início, preciosíssima: em contato com os grandes institutos da Europa, e com 

os maiores centros de trabalhos científicos, bem ao par dos progressos da ciência, nos propor

cionava notícias das novidades terapêuticas e nos fornecia as necessárias informações para a 

preparação das especialidades" PARANHOS, U. "Um pouco de história". Arquivos de Biologia, ano 

X X , n. 193, julho-agosto de 1936, p. 8. 



tros. Em pouco tempo ela passou a produzir embalagens também para outras 
indústrias farmacêuticas, se transformando numa lucrativa empresa associada 
ao LPB. No início da década seguinte as instalações da instituição voltaram a se 
mostrar insuficientes. Em 1934 começaria a construção de uma nova sede. O 
imponente edifício de quatro andares, situado na Avenida São Luiz, seria inau
gurado dois anos depois. Nesse momento, o Laboratório Paulista de Biologia 
contava com escritórios comerciais em várias capitais do país, exportava seus 
produtos para a maioria dos países latinos e contava com um capital acumula
do que ascendia à cifra de quatro mil contos de réis 1 3. 

O herdeiro do Instituto Pasteur teve uma longa trajetória ascendente. 
De pequena fábrica artesanal, transformou-se na sexta maior indústria farma
cêutica nacional, resistindo à invasão das multinacionais dos medicamentos até 
a década de 1970, quando foi vendido para o Instituto Pinheiros - maior labo
ratório farmacêutico nacional. Este, por sua vez, seria incorporado em 1972 à 
multinacional Sintex do Brasil14. 

13 GAMBETA, W. R. op. cit., p. 93. 

14 Ibidem, p. 94. 


