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I - Microbiologia, Raiva e 
Institutos Pasteur no Brasil 

Nesta seção observaremos as instituições anti-rábicas brasileiras que 

precederam o Instituto Pasteur de São Paulo. Temos como objetivo situar nos

so objeto de estudo no cenário científico nacional e no contexto de desenvolvi

mento dos saberes microbiológicos ocorridos a partir do Velho M u n d o . 

Procuraremos, ainda, observar a especificidade do Instituto Pasteur de São 

Paulo entre os seus congêneres fundados em outras regiões do país. 

De início, torna-se necessário uma breve observação do contexto cien

tífico que possibilitou o surgimento das primeiras instituições nacionais a utili

zarem conhecimentos e técnicas bacteriológicas no combate às doenças. 

Contexto Europeu 

Durante as diversas fases da história, as questões relativas à causação 

das doenças foram tratadas sob vários pontos de vista. Produto da ira divina, 

conseqüência de conjunções astrais, situações climáticas ou geográficas foram, 

por muito tempo, explicações para o surgimento de doenças, principalmente 

das epidêmicas. Somente com o desenvolvimento dos estudos sobre os micro

organismos e as suas formas de atuação nos organismos superiores, a medicina 

obteve um lastro científico capaz de explicar os fatores etiológicos de diversas 

doenças e sua forma de propagação. 

O surgimento da microbiologia data do último quartel do século X I X , 

num contexto de desenvolvimento da medicina experimental, e de consolida

ção de uma prática médica higienista cada vez mais voltada para a intervenção 

no corpo social. Sua gênese tem c o m o antecedentes as especulações ancestrais 

sobre a geração espontânea, as pesquisas que aventavam a possibilidade do sur

gimento das doenças ser, em muitos casos, conseqüência da infestação dos cor-



pos por emanações pútridas provenientes de regiões insalubres e os trabalhos 

que viam na origem dessas doenças a atuação de microorganismos invisíveis a 

olho nu 1 . 

O s trabalhos do químico francês Louis Pasteur sobre a função dos mi

croorganismos na fermentação das cervejas, e sobre a geração espontânea - ela 

- orados a partir de 1854 - marcam grandes avanços nas investigações sobre os 

corpos infinitamente pequenos. Em pesquisas realizadas em Lille, Pasteur de

monstrou que a fermentação dos vinhos e das cervejas estava associada à atua

ção de microorganismos específicos, e que a estagnação deste processo era 

conseqüência da contaminação das bebidas por outros microorganismos. Pos

teriormente provaria que isto podia ser evitado com o aquecimento das bebi

das por algum tempo a uma determinada temperatura. Dos estudos sobre a 

fermentação Pasteur voltou-se para a questão da geração espontânea, provando 

a impossibilidade do surgimento de organismos vivos em meios completamen

te esterilizados. 

Novas pesquisas sobre microorganismos foram efetuadas por Pasteur. 

Estas cada vez mais iriam aproximá-lo da medicina e da veterinária. Em 1865, a 

convite do professor J. B. Dumas, voltou-se para o estudo de uma doença que 

atacava os bichos-de-seda e causava grandes prejuízos para a sericultura france

sa. Suas investigações iriam mostrar que o mal era conseqüência da ação de um 

micróbio transmitido às lagartas através do ovo das borboletas. A partir de sua 

eleição para m e m b r o da Academia de Medicina da França, em 1873, Pasteur 

passou a postular, neste fórum, que grande parte das doenças contagiosas e 

dos processos infecciosos também se deviam à ação dos micróbios. Seus estu

dos então se voltaram para a identificação de diversos microorganismos causa

dores de doenças animais e humanas e, em seguida, para a busca de 

profiláticos capazes de tornar os organismos imunes a estes micróbios. 

As pesquisas de Pasteur seguiam o mesmo rumo dos trabalhos de di

versos estudiosos - em sua maioria alemães. O naturalista Julius Ferdinand 

1 Desde a Ant iguidade, teorias sobre a geração espontânea foram desenvolvidas p o r vários es

tudiosos. A partir d o século XVII , estas teorias cada vez mais se restringiram a pequenos orga

nismos, p o r se relacionarem a descobertas sobre as formas de r ep rodução lavrária de alguns 

insetos. O progresso da tecnologia ótica, neste p e r í o d o , permitiu a cont inuidade das pesquisas 

sobre a geração espontânea, agora voltadas para os microorganismos . Os trabalhos que procu

ravam negar as teorias da geração espontânea acabaram p o r se aproximar das pesquisas sobre 

a et iologia das doenças epidêmicas . Isto se deu p o r q u e o debate sobre a contagios idade o u não 

destes males se remetia a teorias que , muitas vezes, pressupunham a existência de p e q u e n o s 

organismos vivos provenientes de matéria orgânica e m d e c o m p o s i ç ã o o u de indivíduos ante

r iormente atingidos p o r essas doenças . Cf. BENCHIMOL, J. ( C o o r d ) . Manguinhos, do sonho à vida: 

a ciência, na Belle Époque. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 1991. 



Cohn, que há anos elaborava estudos sobre as algas marinhas, classificou deter
minadas bactérias como seres pertencentes ao reino vegetal; Joseph Schoertar 
desenvolveu a técnica de obtenção de culturas bacterianas. Em fins de 1870, o 
célebre pesquisador alemão Robert Koch descobriu o bacilo causador do car
búnculo, provando pela recriação da doença - de forma experimental - em co
baias, sua origem microbiana. Estava aberto o caminho para os estudos do 
papel dos micróbios na causação das doenças e para a descoberta de uma varia
da gama de novos microorganismos patogênicos. Na década de 1870 os traba
lhos neste campo acabariam por sacramentar a microbiologia como uma nova 
disciplina científica em vias de consolidação. 

As investigações de Koch e Pasteur seguiram rumos diferenciados. O 
primeiro teve como principal preocupação o desenvolvimento de métodos e 
técnicas para o cultivo e estudo das bactérias, erigindo normas que davam coe
rência teórica ao processo de descoberta de um microorganismo e atribuição 
de seu papel na etiologia de determinada doença 2. Pasteur e, em seguida, seus 
colaboradores voltaram-se, desde cedo, para os mecanismos de infecção, crian
do ou possibilitando a criação de técnicas de prevenção das doenças - como a 
assepsia, a antissepsia - e desenvolvendo profiláticos e terapêuticos biológicos 
de uso animal e humano. 

As descobertas empreendidas por Pasteur e seus colaboradores se
riam uma alavanca para o desenvolvimento deste novo campo do saber. 
Para os historiadores, que nos últimos anos se detiveram no estudo da medi
cina do século passado, seus trabalhos configuram uma revolução na forma 
de constituição dos saberes e práticas médicas, por seu caráter experimental, 
pela constatação irrefutável do papel dos micróbios na origem de diversas 
doenças e, principalmente, pela amplitude das conseqüências da aceitação 
dessa postulação 3. 

Nos últimos 20 anos do século passado, a medicina foi radi
calmente transformada: o novo paradigma impôs-se, não sem 
resistências e em ritmos desiguais, ao ensino e à formação dos 
que se dedicavam à arte de curar e agora, também, à ciência das 
doenças; refundiu a legislação e a organização institucional da 

2 Estas normas se generalizaram com o nome de postulados de Koch. Segundo estes preceitos, 

a pesquisa cientifica sobre o papel dos microorganismos em uma determinado doença deveria 

seguir os seguintes passos: demonstrar a presença do micróbio específico em todos os casos da 

doença, isolar e cultivar o microorganismo em meio artificial, inocular os microorganismos ge

rados experimentalmente, conseguindo reproduzir em animais de laboratório saudáveis. 

3 Sobre a retiolução pasteuríana, ver: SALOMON-BAYET, C. Pasteur et la revolution pastorienne. Paris, 

Payot, 1986. e LATOUR, B. Les microbes guerre et paix, suivi de itreduction. Paris, Payot, 1984. 



saúde pública; penetrou nos hospitais, modificando sua ar
quitetura, redefinindo seus serviços e reordenando os gestos 
e indumentária dos cirurgiões. No âmbito mais geral da socie
dade, a medicina pasteuriana decantou-se numa multiplicidade 
de práticas que, com o passar do tempo, acabaram por se incorpo
rar ao cotidiano e ao senso comum das populações (...) 4 

A descoberta do imunizante anti-rábico seria o primeiro resultado, de 
grande repercussão, dos trabalhos de microbiologia aplicada à medicina huma
na. Em julho de 1885, Pasteur aplicou pela primeira vez num ser humano uma 
vacina baseada em suas pesquisas sobre a atenuação da virulência dos microor
ganismos. Além de possibilitar o tratamento preventivo da raiva, sua experiên
cia inaugurou a possibilidade de elaboração de novos profiláticos específicos 
para outras doenças humanas. 

Vejamos um pouco sobre essa doença e a história da descoberta. 

A raiva é uma doença infecciosa aguda que causa a inflamação do sis
tema nervoso central. É causada por um vírus que se propaga no sistema nervo
so central e atinge as glândulas salivares, nas quais também se multiplica. Em 
virtude da dificuldade de engolir líquidos apresentada pelo doente, em fase 
adiantada, é também conhecida como hidrofobia. Geralmente é transmitida ao 
homem por cães raivosos, embora outros animais, como os lobos e os gatos 
também possam fazê-lo5. 

Na maioria dos animais os sintomas da raiva se apresentam de duas 
formas: a furiosa, onde os sintomas de excitação - como o latido incessante, o 
eriçar dos pêlos e as perturbações do apetite - são mais comuns e a raiva 
muda, onde estes sintomas são mitigados, sobrevindo somente a paralisia dos 
maxilares. No homem a raiva também produz uma grande excitação, além de 
cefaléia e paralisia dos músculos da deglutição e da respiração, normalmente 
seguida de paralisia de todos os músculos do corpo 6 . A fonte do temor desme¬ 
surado por esta moléstia é conseqüência do sofrimento que ela impinge aos 
acometidos e a sua inevitável letalidade, pois as taxas de incidência que apre
senta sempre foram muito baixas. 

Não existem estimativas sobre a taxa de contaminação do homem 
após a mordedura por cão raivoso. Esta depende da parte do corpo atingida 
pelas mordidas, e as ocorridas na face são mais graves que as dos membros in¬ 

4 BENCHIMOL, J. Op. cit., 1990, p . 6, 

5 As informações técnicas sobre a doença foram retiradas de BIER, O. Bacteriologia e imunologia 

em suas aplicações à medicina e à higiene. São Paulo, Edições Melhoramentos, 1949. 4 a . ed. p . 
627. 

6 LIMA, J. P. Bacteriologia. São Paulo, s.n., 1939. 



feriores. Depois da contaminação, os sintomas não sobrevêm rapidamente, 
existindo um período de incubação muito variável. No entanto, depois de con
traída, a doença é sempre letal7. 

Os primeiros trabalhos experimentais sobre transmissão da raiva da
tam de 1813, quando Grüner e Salm-Reifferscheidt comprovaram a transmissi¬ 
bilidade da doença através da inoculação subcutânea da saliva de um cão 
raivoso em um são. Essas experiências foram a base das primeiras medidas de 
profilaxia da raiva. Elas consistiam no extermínio dos cães de rua e na quaren
tena dos cães domésticos suspeitos do mal. Tais medidas sanitárias foram ado
tadas na Noruega, Suécia e Dinamarca, e já em 1826 esses países estavam livres 
da raiva. Também foram empregadas com sucesso em outros centros urbanos 
da Europa Continental, durante o século XIX, mas eram freqüentes as reinfes¬ 
tações destas áreas, em virtude da raiva se estabelecer também entre os animais 
selvagens8. 

O interesse de Pasteur por essa doença data de 1880, momento em 
que ele ainda se ocupava dos estudos sobre a vacina do carbúnculo. É impor
tante ressaltar que o deslocamento das suas investigações do campo da veteri
nária para a medicina humana implicava uma grande dificuldade, em virtude 
da necessidade de estrito controle do processo experimental. Por isso, seus pri
meiros estudos objetivavam a elaboração de um imunizante para ser aplicado 
nos cães e não nos homens 9. 

Suas experiências com o microorganismo causador da raiva tiveram 
início com uma série de inoculações, em coelhos de laboratório, de saliva 
proveniente de uma criança atacada da doença, internada no Hospital Santa 

7 O período de incubação da raiva varia de acordo com a localidade por onde penetra o vírus; 

com a quantidade de vírus inoculado; com a proximidade de troncos nervosos e com a nature

za do vírus, ou seja, com a espécie animal de onde procede. Os períodos de incubação mais 

freqüentes duram de 2 a 3 meses, mas podem variar entre 6 dias e 8 meses. 

8 Ibidem, p. 628 e ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Chicago, Willian Benton, 1959. ν. 18, p. 864B. 
9 Segundo Pasteur, "Tratando-se de moléstias humanas, a dificuldade não está, pois, na aplica

ção do novo método de profilaxia; mas sim no conhecimento das propriedades fisiológicas de 

seus vírus. (...) Mas a experiência permitida nos animais passa a ser um crime quando praticada 

no homem; daí a causa principal de complicação das investigações, quando trata-se de molés

tias exclusivas da nossa espécie. Todavia reflitamos que estes estudos datam de ontem, que os 

seus resultados já são fecundos e que temos o direito de esperar novos progressos, quando o 

conhecimento das moléstias nos animais for mais aprofundado, sobretudo o daquelas molés

tias que se transmitem ao homem. Foi o desejo de aprofundar essa dupla questão que me le

vou a estudar a raiva, apesar das obscuridades que parecem cercar esta moléstia." PASTEUR, 

L. "Comunicação ao Congresso Internacional de Medicina de Copenhague, 1884". apud G A L ¬ 

V Ã O . R. "A raiva". In: Publicações do Brazil-Médico. Rio de Janeiro, Typ. Besnard Frères, 1901, p. 

49. 



Eugênia (hoje Hospital Trousseau). Estes primeiros trabalhos experimentais 
não conseguiram resultados satisfatórios devido à contaminação da saliva por 
um outro microorganismo, que causava a morte dos coelhos antes destes apre
sentarem os sintomas da raiva. 

Acompanhado de seus discípulos Roux, Chamberland e Thuillier, Pas
teur deu continuidade a esses trabalhos. Em 1884 faria a primeira comunicação 
dos resultados de sua pesquisa no Congresso Internacional de Medicina de Co¬ 
penhague. Antes de apresentá-los, Pasteur alertava para a dificuldade de estu
dar a doença pela grande rapidez com que esta causava a morte dos 
acometidos, e quão estéril seria permanecer procurando a cura para este mal, 
uma vez que o estudo da sua etiologia e forma de transmissão poderia permitir 
a elaboração de um profilático seguro. 

Apesar de a tecnologia ótica do período não permitir a observação do 
vírus rábico, e de a maioria dos veterinários de então acreditarem que a sede 
do vírus estava na saliva dos animais, os estudos realizados por Roux mostra
vam que o microorganismo se desenvolvia no sistema nervoso, embora fosse 
encontrado em outras regiões do corpo, como nas glândulas salivares e nos 
nervos. 

Quando se acompanham as manifestações da raiva precoce pare
ce que se assiste a propagação do vírus no sistema nervoso do ani
mal raivoso. À inquietação, ao furor devido à excitação da camada 
cinzenta do cérebro, sucedem-se a alteração da voz, as dificuldades 
da deglutição. O bulbo e os nervos que dele partem são, pois, atin
gidos por seu turno; a própria medula, enfim, é invadida e é pela 
paralisia que termina a cena rábica.10 

Alguns veterinários aceitavam essa proposição. No entanto, a difi
culdade de se confirmar a existência do vírus rábico na região cerebral dos 
cães doentes inviabilizava a confirmação da hipótese de Roux. Pasteur con
seguiria comprovar a assertiva de seu companheiro. A dissecação de animais 
raivosos e a inoculação de seus bulbos (região cérebro-espinhal, que une a 
medula espinhal ao cérebro) em cobaias confirmaria a teoria, revelando que 
essa região estava sempre infectada pelo vírus, uma vez que todos os animais 
inoculados também desenvolviam a doença. A certeza da existência do vírus 
no bulbo do animal doente, no momento de sua morte, e da transmissibili¬ 
dade do mal foram as bases seguidas, a partir de então. 

10 Λ citação da hipótese de Roux encontra-se em: VALERRY-RADOT, R. A vida de Pasteur. Rio de Ja

neiro, Casa Editora Vecchi. 1951. 4 a . ed., p. 364. 



As constantes inoculações do vírus rábico em coelhos levaria Pasteur a 
uma terceira assertiva: a raiva encontrada em animais de rua poderia gerar a 
mesma doença, só que mais aguda - no que tange ao período de incubação 
que passava a ser menor - pelo processo de inoculação do bulbo virulento do 
coelho em cobaias. O vírus das ruas, denominação dada por Pasteur ao micro
organismo proveniente do cão raivoso, tinha um período de incubação que va
riava entre uma e duas semanas. O vírus fixo - denominação dada ao 
microorganismo modificado pelas sucessivas passagens (inoculações) em cére
bros de coelho - tinha essa incubação reduzida, chegando entre a vigésima e vi
gésima quinta passagem a incubação de 6 a 8 dias apenas. 

O fato de o microorganismo se comportar de forma diferente nos 
cães e nos coelhos daria a chave para as pesquisas de Pasteur, pois a incubação 
mais curta do vírus fixo somada à atenuação de sua virulência, conseguida atra
vés do envelhecimento das medulas dos coelhos infectados, abria a possibilida
de de se elaborar um produto biológico não contagioso que gerava uma 
resposta do organismo - produção de anticorpos - mais rápida do que a ação 
letal do vírus proveniente do cão agressor. 

Em 1885, Pasteur comunicaria à Academia de Ciências de Paris os no
vos resultados de suas pesquisas. 

A inoculação do bulbo de um cão rábico sob a dura-máter (membrana 
resistente que envolve o cérebro) de um coelho produzia sempre a raiva depois 
de uma incubação média de 15 dias; por passagens sucessivas esta incubação 
chegava ao período mínimo de sete dias e, o mais importante: a medula dos 
coelhos portadores desta infecção rábica, experimentalmente produzida, conti
nham sempre um germe idêntico, que se atenuava com o tempo se exposto em 
um lugar seco. 

Tomando como pilares estes fatos e modificando as técnicas de ate
nuação de virulência utilizadas para os micróbios da cólera das galinhas e do 
carbúnculo, Pasteur criou sua nova técnica de imunização de cães 1 1. 

Em uma série de frascos cujo ar se mantém seco por meio de 

fragmento de potassa, depositado no fundo do frasco, suspende-

se a cada dia um pedaço de medula rábica fresca; extraída de um 

coelho morto de raiva, desenvolvida depois de sete dias de incu

bação. 

11 A técnica para a atenuação da virulência do microorganismo causador da cólera das galinhas 

foi uma descoberta serendípica. Consistia no envelhecimento das culturas de micróbios por al

guns dias. No caso do carbúnculo, ao invés do envelhecimento das culturas, estas eram aqueci

das em temperatura de 42° ou 43° centígrados. Ver a esse respeito: V A L E R R Y - R A D O T , R . op. cit. 



Todos os dias inocula-se sob a pele do cão uma seringa cheia 
de caldo esterilizado no qual diluiu-se previamente um pequeno 
fragmento dessas medulas em dissecção [separadas por objeto ci
rúrgico] tendo-se por cautela de começar as injeções por uma me
dula cujo número de ordem seja bem afastado do dia em que se 
opera. 

Nos dias subseqüentes opera-se do mesmo modo com medulas 
mais novas (...) até chegar a uma medula muito virulenta, colocada 
no frasco a um ou dois dias apenas. 

O animal está então refratário e pode suportar o vírus rábico 
sob a pele, ou mesmo na superfície do cérebro, sem que a raiva se 
declare.12 

Após obter sucesso nas primeiras experiências de testagem de seu 
imunizante, Pasteur pediu ao Ministro da Instrução Pública da França que 
nomeasse uma comissão para emitir um parecer sobre o seu trabalho com a 
raiva. A comissão, constituída em fins de 1884, era composta pelo decano da 
Faculdade de Medicina Dr. Béclard, Paul Bert, Bouley, Villemin, Vulpian, e 
o Sr. Tisserand, diretor do Ministério da Agricultura. Depois de uma longa 
série de experiências em que cães imunizados e não imunizados (usados 
como testemunhas) que se faziam morder por cães raivosos e ficavam em 
longos períodos de observação, a comissão concluiu a eficácia do método de 
imunização dos cães inventado por Pasteur. 

Segundo o próprio Pasteur, "estavam as coisas neste pé" quando apa
receram em seu laboratório um casal e uma criança vindos da Alsácia em busca 
de um possível tratamento, pois o pai e o filho haviam sido mordidos por um 
cão raivoso. Esse episódio apressaria a tentativa de por em prática o tratamento 
vacinai em seres humanos 1 3. 

Teodoro Vone, o pai, foi mordido no braço, mas os dentes do ani
mal não chegaram a ultrapassar o tecido de suas vestes, o que o deixava fora 
do perigo de contrair a doença. Já seu filho, Joseph Meister, pela gravidade 
e localização das mordidas que apresentava, estava na iminência de con
traí-la. 

Aproveitando-se da coincidência do dia da chegada dos forasteiros 
com a reunião hebdomadária da Academia de Ciências de Paris, Pasteur rela¬ 

12 PASTEUR, L. "Comunicação ao Congresso Internacional de Medicina de Copenhague, 1884". 
apud GALVÃO. R. op. cit. 64. 

13 Ibidem. 



tou o fato aos Dr. Vulpian, secretário da Academia, e a seu companheiro Dr. 
Grancher. Com o assentimento dos dois resolveu tratar o menino com a técni
ca que empregava na imunização de cães 1 4. O sucesso foi total e, três meses de
pois, ele voltava a vacinar, com êxito, uma criança mordida por cão raivoso. Estava 
fundado o tratamento preventivo da raiva, e em pouco tempo um grande número 
de pessoas passaram a acorrer ao laboratório de Pasteur em busca de tratamento 
anti-rábico. 

Dois aspectos devem ser ressaltados em relação à nova descoberta, 
pois serão bastante úteis para a compreensão do processo de criação dos insti
tutos anti-rábicos nacionais: O primeiro diz respeito à facilidade de utilização 
da técnica criada por Pasteur; esta não utilizava nenhum material de alto custo 
(nem mesmo o microscópio era necessário) e podia ser posta em prática sem a 
necessidade de instalações físicas requintadas. Por outro lado, o processo de va
cinação exigia que a produção da vacina fosse feita no mesmo lugar das inocu
lações, pois, senão, o microorganismo perderia a virulência necessária para o 
processo de imunização. 

Em março de 1886, ao comunicar a seus colegas da Academia de Ciên
cias de Paris os resultados obtidos com as primeiras vacinações anti-rábicas hu
manas, o próprio Pasteur indicou a necessidade de criação de um 
estabelecimento especial para a sua produção e aplicação. 

Apoiando-nos nas mais rigorosas estatísticas, vemos qual o nú
mero elevado de pessoas que já foram arrancadas da morte. 

Está fundada a profilaxia da raiva pós-mordida. 

14 "No dia 6 de julho às 8 horas da noite, sessenta horas depois das mordeduras (...) inoculei so

bre uma dobra feita na pele do hipocôndrio direito do pequeno Meister, meia seringa de uma 

medula de coelho, morto rábico a 21 do mês anterior e conservada desde então em um frasco 

contendo ar seco(...) As injeções subseqüentes foram feitas (...) de modo seguinte: Dia 7 pela 

manhã: medida de 14 dias; dia 7, à tarde: medula de 12 dias; dia 8, pela manhã: medula de 11 

dias; dia 8, à tarde: medula de 9 dias; dia 9, pela manhã: medula de 8 dias; dia 10 pela manhã: 

medula de 7 dias; dia 11 pela manhã: medida de 6 dias; dia 12 pela manhã: medula de 5 dias; 

dia 13 pela manhã: medula de 4 dias; dia 14 pela manhã: medula de 3 dias; dia 15 pela manhã: 

medula de 2 dias; dia 16 pela manhã: medula de 1 dia. (...) 

Joseph Meister escapou não somente à raiva do cão que o mordeu, como também a que eu 

inoculei-lhe pra verificar a imunidade do tratamento [no caso a última inoculação de medula 

de 1 dia], raiva mais virulenta, repito, que a do cão das ruas." P A S T E U R , L . apud G A L V Â O , R. op. 

cit p. 66 

Vale notar que as experiências de inoculação de cães elaboradas por Pasteur buscavam imuni

zar animais antes destes terem tido contato com o vírus rábico, no entanto, ele também já ha

via conseguido resultados positivos com cães mordidos por outros animais raivosos. 



Já há motivo para que se crie um estabelecimento vacinal contra 
a raiva.15 

A Academia encarregou-se de transformar este desejo em realidade, 
organizando uma comissão para deliberar sobre a criação da instituição. Esta 
determinou a abertura de uma subscrição pública internacional para que fosse 
criado um instituto anti-rábico a ser presidido por Pasteur. 

Dois anos depois foi inaugurado o Instituto Pasteur de Paris. A cele
bridade alcançada por seu fundador e a consagração científica dos trabalhos 
efetuados por seus discípulos logo impulsionariam a abertura de novas subscri
ções em favor do Instituto, que em poucos anos expandiu consideravelmente 
suas instalações e atividades de pesquisa. Voltaremos, mais tarde, à história do 
Instituto Pasteur de Paris; no momento é importante observar somente que, 
em um curto espaço de tempo, a instituição transformou-se em um sólido cen
tro de pesquisas biomédicas, em grande parte responsável pela difusão de pes
quisas experimentais de ponta tanto na França como em outras regiões do 
globo terrestre onde foram montados institutos filiais. 

No Brasil 

A transmigração da microbiologia para o Brasil se faria de forma es
parsa e descontínua, muitas vezes por iniciativas isoladas. Na década de 1880 
observamos as primeiras tentativas de elaboração de trabalhos no escopo dessa 
nova disciplina. Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, alguns médicos 
que desde o último quartel do século passado já mostravam-se interessados no 
desenvolvimento dos aspectos experimentais da medicina, se voltaram para o 
estudo da microbiologia. Embora tendo que vencer resistências ao paradigma 
desse novo campo de estudos na Faculdade, alguns pesquisadores chegaram a 
elaborar importantes trabalhos no campo da veterinária é da transmissão bacte
riológica das doenças 1 6 . 

15 VALERRY-RADOT, R. Op. Cit., p. 410. 

16 Segundo Edler, estas resistências não se davam em razão da existência de uma defasagem en

tre o conhecimento médico europeu e o nacional, pois os professores da Faculdade estavam 

constantemente a par das últimas novidades da ciência médica européia. Elas se davam em ra

zão da inexistência de um consenso entre os médicos em relação às teorias médicas do perío

do. "A análise dos argumentos utilizados pelos médicos, que se opuseram total ou parcialmente às 

teorias parasitológicas ou bacteriológicas, confirma o acerto da tese kuhniana, que afirma ser a 

nova ciência originada não do erro ou da superstição, e sim da ciência antiga". EDLER, F. C. "As re

formas do ensino médico e a profissionalização da medicina na corte do Rio de Janeiro - 1854-

1884". Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo em 1992. p. 147. 



Entre as pesquisas microbiológicas realizadas no período, sobressaem 
os trabalhos realizados por Domingos Freire Júnior, professor de química orgâ
nica e biologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1883, Freire 
anunciou ter descoberto o micróbio causador da febre amarela, chegando in
clusive a preparar uma vacina contra a doença, que aplicou em milhares de 
pessoas no Rio de Janeiro. Embora se tenha descoberto, posteriormente, a ino¬ 
cuidade de sua vacina, suas pesquisas obtiveram reconhecimento dos principais 
fóruns internacionais. Outro pioneiro na utilização de técnicas bacteriológicas 
no país foi João Batista Lacerda, pesquisador do Museu Nacional do Rio de Ja
neiro, descobridor de uma vacina contra a peste da manqueira, zoonose muito 
comum nos rebanhos de gado mineiro 1 7. 

A Policlínica Geral do Rio de Janeiro, instituição fundada por médicos 
da Faculdade de Medicina da Capital, com o objetivo de modernizar o ensino 
da medicina, seria palco, também, de trabalhos pioneiros no campo da bacte¬ 
riologia. "Ali, a partir de 1883, já se tratavam doenças infecciosas segundo as 
recém-divulgadas teorias de Pasteur"18. Em 1888, a Santa Casa da Misericórdia 
iniciou um serviço embasado em técnicas bacteriológicas que no espaço de 
poucos anos diminuiu a mortalidade em suas enfermarias19. Negligenciados 
nos recentes estudos de história das ciências, estes pesquisadores, na realidade, 
deram os primeiros passos - muitas vezes erráticos, mas nem por isso menos 
importantes - na utilização das teorias que mais tarde seriam celebrizadas pelos 
trabalhos de Emílio Ribas e Oswaldo Cruz. 

Foi neste contexto de desenvolvimento das pesquisas bacteriológicas 
que iriam ser fundadas as primeiras instituições anti-rábicas nacionais, as quais 
em homenagem ao descobridor desta profilaxia também vieram a se chamar 
Institutos Pasteur. 

Desde logo é necessário atentar para dois aspectos importantes destas 
organizações. O primeiro é que os Institutos Pasteur que floresceram em nosso 
país não tinham nenhuma ligação institucional com o Instituto Pasteur de Pa
ris, nem corn suas filiais que se espalharam por diversas partes do globo terres
tre. Em segundo lugar, devemos observar que, com exceção do Instituto 
Pasteur de São Paulo, os outros institutos anti-rábicos não passariam de meros 
reprodutores da técnica de fabrico e aplicação da vacina anti-rábica, não che
gando a elaborar pesquisas científicas no campo da medicina. 

1 7 C F . B E N C H I M O L , J. op. cit. 

1 8 S C H W A R T Z M A N , s. A formação da comunidade científica no Brasil. São Paulo, Nacional; Rio de Ja

neiro, F I N E P , 1979, p. 127. 

1 9 Ibidem. 



A primeira instituição com a denominação de Instituto Pasteur foi 
inaugurada no Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 1888 - antes mesmo da 
fundação do Instituto parisiense - vinculada à Santa Casa da Misericórdia. Sua 
criação está relacionada a uma tríade de aspectos: O interesse do Imperador 
Pedro II pelas novidades científicas européias e, em particular, pelas pesquisas 
elaboradas por Pasteur; o momento de transformações institucionais pelo qual 
passava a Santa Casa da Misericórdia, entidade que iria abrigar o Instituto, e as 
transformações no meio médico da Corte. 

Os autores que dedicaram atenção ao nosso segundo Imperador pole
mizam sobre sua cultura e empenho no desenvolvimento científico e cultural 
do país 2 0. Embora esse assunto fuja aos nossos objetivos, é forçoso ressaltar o 
interesse de Pedro II nas novidades científicas e tecnológicas que surgiam na 
Europa. Muito antes da descoberta do imunizante anti-rábico, Pedro II já tinha 
curiosidade pelo trabalho do sábio francês, chegando mesmo a convidá-lo para 
vir ao Brasil para tentar resolver o problema da febre amarela que grassava em 
nossos principais centros urbanos. Quando a Academia de Ciências de Paris 
lançou a subscrição para a criação do Instituto Pasteur, Pedro II prontamente 
colaborou com uma vultosa quantia e, em seguida, em consórcio com a Santa 
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, enviou à Europa o lente da cadeira de 
química mineral da Faculdade de Medicina - o médico Augusto Ferreira dos 
Santos - para estudar a nova técnica com o fito de introduzi-la no país. 

O envio do professor Augusto Ferreira dos Santos à França deve ser 
visto, também, dentro de um processo de transformações da medicina da Cor
te que se fazia notar principalmente pelas mudanças havidas na Faculdade de 
Medicina. Segundo recente estudo sobre esta instituição, elaborado por Flavio 
Edler, os anos de 1880 marcam um momento de revigoramento da Faculdade, 
corporificado especialmente pelas reformas nela introduzidas na gestão do Vis
conde de Sabóia (1881-1889). Neste momento, além de se assumir uma diretriz 
que privilegiava o ensino prático, aumentou-se o número de laboratórios e fo
ram criadas novas clínicas, em consonância com a evolução da especialização 
médica da época. Ainda segundo Edler, estas transformações seriam uma das 
expressões mais palpáveis de um movimento iniciado na década anterior pelas 
elites médicas que visavam uma reforma do ensino. Neste processo, muitos mé
dicos nacionais seriam enviados à Europa para estudar as instituições médicas 
de lá, com o objetivo de trazer subsídios para a modernização das daqui 2 1. 

20 Ver, a esse respeito, R A E R D E S , G . D. Pedro II e os sábios franceses. Rio de Janeiro, Atlântica, 
1994. 

21 E D L E R , F. op. cit, p. 274. 



A idéia inicial era de se fundar um serviço anti-rábico nas dependên
cias da Santa Casa, mas pela iniciativa do Provedor-Mor da instituição, o Barão 
de Cotegipe - então presidente do Conselho de Ministros do Império - optou-
se pela criação de um laboratório exclusivo para os trabalhos anti-rábicos. 

É importante notar que neste período a Santa Casa da Misericórdia 
também passava por um momento de reformas. 

Segundo Coimbra, a Irmandade da Misericórdia, durante a segunda 
metade do século XIX e a primeira do XX, administrou a Santa Casa com as 
suas atenções voltadas para a ampliação de seu patrimônio. Como os serviços 
de caridade justificavam a obtenção de privilégios econômicos-financeiros, suas 
ações eram normalmente dirigidas para as novas demandas de saúde que sur
giam. A partir da década de 1870 os processos de desenvolvimento comercial 
urbano, de desescravização e o recrudescimento das grandes epidemias na ci
dade do Rio de Janeiro fizeram com que a instituição ampliasse bastante os 
seus serviços. A criação do Instituto Pasteur se insere nesse contexto. A ele 
também se vinculam a criação de novos hospitais gerais, ambulatórios voltados 
para a população carente, sanatórios para tuberculosos e a elaboração de con
vênios com a Faculdade de Medicina para que suas aulas práticas fossem minis
tradas nas enfermarias de seu hospital geral 2 2. 

O Instituto Pasteur do Rio de Janeiro foi instalado na Rua das Laran
jeiras, nº 84, sob a direção de Augusto Ferreira dos Santos. Executados os tra
balhos de adaptação da construção às novas funções - através da instalação do 
material importado da Europa e da preparação das séries de animais inocula¬ 
dos que deveriam fornecer as medulas utilizadas no tratamento preventivo da 
raiva - , realizou-se a inauguração. 

O prédio, tomado por arrendamento, era composto por dois pavimen¬ 
tos: o inferior abrigava os serviços anti-rábicos e laboratoriais, e o segundo ser
via de residência ao diretor. A parte térrea era composta por seis salas onde 
eram recebidas as pessoas a serem tratadas, registradas as suas informações e 
aplicado o tratamento. Das três salas restantes, duas serviam aos trabalhos de 
produção da vacina e uma terceira abrigava bem equipado laboratório de bac¬ 
teriologia. 

O laboratório vasto e espaçoso está perfeitamente m o n t a d o . 

N e l e se encontra u m a infinidade de objetos, instrumentos e apare

lhos que seria impossível enumerar. Destacaremos, entretanto, os 

seguintes: três armários contendo u m a e n o r m e variedade de balões 

22 C O I M B R A , L. O . "Filantropia e racionalidade empresarial: a Santa Casa da Misericórdia do Rio 

de Janeiro de 1850 a 1920". Revista do Rio de Janeiro. Niterói, vol. 1, n. 3 , p. 41-51, mai-ago. 

1986. 



e uma coleção de diversos modelos de aparelhos de vidro, emprega
dos nas culturas bacteriológicas; uma grande estufa Pasteur, a mais 
aperfeiçoada que se conhece; uma estufa de Koch; uma estufa de 
Wisnegg; estufas Babés e d'Arsonval, dois autoclaves de Chamber
lain para esterilização do caldo; um aparelho de Koch para esterili
zações; um filtro Chamberlain, sistema Pasteur para filtrar água 
sem micróbios; um aparelho para estender gelatina sobre placas; 
uma placa de Vignot para esterilizar lamínulas, com o competente 
combustor; aparelho para a esterilização de soros; aparelhos para 
filtrar gelatina; um microscópio de Verich; diversos aparelhos (siste
ma de laboratório de Montsouris) para cultura e dosagem dos mi
cróbios e impurezas do ar (...) No corredor está montado um 
excelente aparelho photo-microscópico de Roux, sub-diretor do la
boratório Pasteur, destinado à reprodução fiel dos cortes e prepara
ções microscópicas (. . .) 2 3 

A criação do Instituto Pasteur do Rio de Janeiro apresenta um aspecto 
interessante. Segundo os periódicos que anunciaram a sua criação, era uma das 
poucas instituições que contava com tão modernas instalações, adequadas ao 
desenvolvimento da pesquisa bacteriológica. Como fizemos questão de mos
trar, seu laboratório era equipado com os instrumentos mais sofisticados que 
existiam na Europa. Sua instalação despertou grande interesse da classe médi
ca, que via no acontecimento a possibilidade de surgimento de um espaço para 
a elaboração de pesquisas bacteriológicas originais. 

Como se vê (...) o Instituto Pasteur do Rio de Janeiro está perfei
tamente instalado, dispondo de todos os aparelhos e acessórios ne
cessários (...). Fazemos votos para que este grande laboratório não 
se limite simplesmente ao fim humanitário (...) esperamos que ele 
sirva para investigações científicas e aprendizagem dos que quise
rem cooperar para o engrandecimento da medicina brasileira (...) Já 
que não se poupou despesas para montar conjuntamente um labo
ratório de bacteriologia, parece-nos lógico não ser intenção sua [da 
Santa Casa] acastelar-se no estreito círculo de uma caridade egoísta, 
oferecendo peas à aprendizagem e às investigações especulativas.24 

Seu pessoal técnico foi composto por três médicos, e o regulamento 
previa que estes poderiam empreender investigações relativas a outras entida
des mórbidas, além da raiva, quando o tempo lhes permitisse. Mas diferente
mente do que se esperava não foram elaborados convênios que permitissem a 
utilização desse laboratório por outros pesquisadores ou instituições científicas. 

23 O Brasil Médico: Revista semanal de Medicina e Cinirgia. Ano II, v. 3, p. 66, 1888. 

24 Ibidem, p. 65. 



Não sabemos se existia um real interesse dos mantenedores da instituição na 
sua transformação em um verdadeiro centro de pesquisas. Acreditamos que 
não, porque mesmo o Instituto Francês, que seria inaugurado nove meses de
pois do carioca, foi pensado, pelos colaboradores da campanha que obteve fun
dos para a sua construção, apenas como uma instituição de tratamento dos 
acometidos por cães raivosos. 

De qualquer forma, frustraram-se os interesses dos adeptos da ciência 
microbiana, pois o Instituto Pasteur do Rio de Janeiro, por todo o período de 
sua existência, restringiu suas atividades ao preparo e aplicação do imunizante 
anti-rábico, não chegando a se transformar num pólo de irradiação da pesquisa 
bacteriológica. 

Não sabemos os motivos de tal restrição, mas alguns indícios devem 
ser apontados. Quando da fundação do Instituto, foi previsto que o Gover
no Imperial contribuiria anualmente com 10:000$000 (dez contos de réis) 
para a sua manutenção. Em poucos anos esta cifra foi reduzida à metade, 
restringindo-se posteriormente a 3:450$870 (três contos, quatrocentos e cin
qüenta mil, oitocentos e setenta réis) em 1906. Tal quantia quantia cobria, 
neste período, apenas um quinto da despesa da Santa Casa com a sua manu
tenção 2 5 . A questão financeira pode, assim, ser invocada como um dos fato
res que explicam por que o instituto carioca não decolou. O perfil 
acadêmico dos profissionais que comporiam o laboratório também justifica 
a sua manutenção como serviço meramente técnico e assistencial. Augusto 
Ferreira dos Santos, embora tivesse se especializado na nova técnica no Ins
tituto Pasteur de Paris, tinha seus interesses voltados principalmente para a 
clínica e, em particular, para as doenças mentais. Com exceção do artigo 
"Tratamento preventivo da raiva pelo método Pasteur", não deixou nenhum 
escrito no campo da microbiologia 2 6 . Samuel Pertence, seu ajudante e suces
sor na direção do Instituto, também era um clínico, especializado em cirur
gia. Sua indicação para o cargo deve ter se devido mais ao fato dele ter 
como pai Andrade Pertence, afamado professor da Faculdade de Medicina, 
do que aos seus conhecimentos em microbiologia. 

25 S A N T A C A S A D A M I S E R I C Ó R D I A D O R I O D E J A N E I R O . Notícias dos diversos estabelecimentos mantidos 

pela Santa Casa da Misericórdia. Rio de Janeiro: Typografia do Jornal do Commercio, 1909. 

26 Trabalhos elaborados por Augusto Ferreira dos Santos: Diagnóstico e tratamento das doen

ças agudas do encéfalo (1872); Legislação e jurisprudência relativas às afecções mentais (1876); 

Relatório sobre a missão científica da Europa (1884); Memória histórica da Faculdade de Medi

cina do Rio de Janeiro (1886); Tratamento preventivo da raiva pelo método Pasteur (1888); 

Formulário do Hospital da Misericórdia (1900). M A C A U I À E S , F. Centenário da Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typografia A. P. Barthel, 1932. 



Além disso, a subordinação do Instituto carioca à Santa Casa da Mise
ricórdia, e não à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, parece ter selado 
seu destino de instituição de caráter mais clínico que científico. Sendo o objeti
vo central da Santa Casa o atendimento médico gratuito à população carente, 
nada mais natural que a sua nova seção permanecesse voltada para o trabalho 
assistencial27. 

Posteriormente outras instituições similares surgiriam em diversas ca
pitais, só que com objetivos bem mais específicos. 

Em 31 de janeiro de 1899 seria fundado no Estado de Pernambuco 
um outro instituto anti-rábico com a denominação de Instituto Pasteur. Este 
pertencia à Santa Casa da Misericórdia de Recife e era dirigido pelo Dr. Ro¬ 
dolpho Galvão, médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janei
ro, com especialização no Instituto Pasteur de Paris, onde freqüentou os cursos 
de microbiologia técnica e profilaxia da raiva nos laboratórios de Roux e 
Metchnikoff. Esta instituição também funcionou, basicamente, como posto mé
dico para o tratamento público dos acometidos pela hidrofobia. 

A humanitária instituição foi fundada e é exclusivamente custea
da pela Santa Casa da Misericórdia daquela capital, que mantém ali 
outros muitos e importantes estabelecimentos (...) O instituto anti-
rábico está situado à rua do Hospício nº 3, em uma abastada casa 
nobre (...) A maior parte do material necessário à instalação do ser
viço anti-rábico foi adquirida em Paris; tudo foi feito com a maior 
economia, limitando-se ao estritamente indispensável à rigorosa 
aplicação do método preventivo.28 

Em 1908, a Liga Mineira Contra a Tuberculose criaria um Instituto Pas
teur na cidade de Juiz de Fora. Este tinha como finalidade "proporcionar aos 
que sofrerem ou forem suspeitos de ter sofrido o contágio da hidrofobia, o 
tratamento preventivo; preparar a linfa vacínica antivariólica, vacinar e forne¬ 

27 As considerações sobre os fatores que fizeram com que o Instituto Pasteur do Rio de Janeiro 

permanecesse como um limitado laboratório reprodutor de uma técnica já conhecida, não se 

transformando num centro de investigações científicas - como era de interesse de alguns mé

dicos, na verdade não procuram explicar uma exceção, mas sim uma regra das instituições na

cionais. A bibliografia que trata das instituições científicas brasileiras que conseguiram sucesso 

no que tange ao seu desenvolvimento científico, reconhecimento social de suas atividades e 

longevidade institucional, mostram que este destaque foi conseqüência muito mais da ação de 

seus dirigentes e pesquisadores em conjunturas favoráveis do que do interesse das elites em 

seu desenvolvimento. Ver a esse respeito: B E N C H I M O L , J. op. cit, 1990 e S C H W A R T Z M A N , S. op. cit. 

1979. 

28 Revista Sul-Americana: Repeitório universal cimrgia e medicina práticas, terapêutica aplicada, etc. 

Ano 7, n. 12, p. 369, 1899. 



cer a vacina"2 9, ou seja, reproduzir duas técnicas da bacteriologia já bastante 
conhecidas. 

Em 1910 seria a vez da cidade de Porto Alegre fundar um Instituto 
Pasteur. Funcionando como anexo da Faculdade de Medicina, este tinha a mes
ma função dos anteriores, sendo subvencionado por verbas estaduais e munici
pais 3 0. Dois anos mais tarde, em virtude do surgimento de uma epidemia de 
raiva em Santa Catarina, o governo federal fundaria mais uma instituição com 
a denominação de Instituto Pasteur com a finalidade única de preparar e apli
car o imunizante anti-rábico nessa região. 

Deste conjunto de instituições diferencia-se o Instituto Pasteur de São 
Paulo. Criado em 1903 pela iniciativa de um grupo de médicos paulistas volta
dos para a medicina laboratorial, a instituição desde logo se voltou para as ati
vidades de pesquisa bacteriológica, ensino e produção de imunizantes, se 
constituindo como um dos principais centros de pesquisa biomédica paulista 
na segunda década deste século. 

Embora o instituto paulista tenha sido uma exceção no conjunto de 
instituições observadas, e a instalação do instituto carioca tenha dado a crer 
que ele tomaria outros rumos, as fontes consultadas mostram que a denomina
ção Instituto Pasteur assumiu um significado de instituição puramente vacinai 
na maioria das instituições fundadas em nossa terra. 

Numa visão retrospectiva, comungamos com a opinião do médico 
Agostinho José de Souza Lima, que, a nosso ver, compreendeu bem esta varia
ção semântica ao escrever sobre a história da medicina no Brasil, em 1900. 

Em homenagem a uma das glórias deste sábio investigador [Pas
teur] assim se tem denominado entre nós estabelecimentos exclusi
vamente consagrados às aplicações anti-rábicas, segundo o método 
de sua descoberta, e não em geral aos trabalhos experimentais a 
que se liga o seu nome, como se poderia legitimamente pensar, de 
conformidade com o espírito que presidiu a organização e fins do 
Instituto modelo, que em Paris tem o mesmo rótulo, e onde se estu
da e se pratica bacteriologia, em pesquisas complexas sobre a causa 
de todas as moléstias infecciosas e meios de preveni-las e curá-las.31 

29 INSTITUTO PASTEUR DE JUIZ DE FORA, Regulamento do Instituto Pasteur de Juiz de Fora: anti-rábico e 

vacinogênico. Juiz de Fora, Typografia do Brasil, 1908. p. 5. 

30 VIANA, G. e CAMPOS, D. Relatório do Instituto Pasteur de Porto Alegre, 3. Apresentado à diretoria 

da Faculdade de Medicina. Porto Alegre, 1914. 

31 LIMA, A.J. op. cit. p. 120. 


