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VII - A Década de 1910 e o 
Instituto Pasteur 

Em capítulo precedente, observamos a conformação do campo médi
co paulista com o objetivo de compreender o contexto de criação do Instituto 
Pasteur de São Paulo. Agora, nos voltaremos para o contexto mais geral da me
dicina paulista na segunda década deste século, com o fito de compreender a 
crise pela qual passou o Instituto a partir de 1912. 

A principal novidade do campo médico no período que trataremos, 
consiste no processo de criação de escolas médicas no estado e na fundação da 
Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo, ocorrida em 1912. Além disso, 
observa-se uma crescente centralização das atividades ligadas à medicina e à 
saúde pública, nas mãos das agências estaduais e a consolidação de algumas das 
instituições criadas no final do século anterior, a despeito de outras tantas te
rem sido obrigadas a mudar o rumo originariamente traçado por seus organi
zadores. 

O Serviço Sanitário 

Para o nosso trabalho, mostra-se relevante o processo de centralização 
das atividades ligadas à medicina e à saúde pública nas mãos das agências esta
duais. Afirmar que o Estado cada vez mais aumentaria seu raio de ação em re
lação à saúde pública não quer dizer, no entanto, que os recursos para a saúde 
foram sempre crescentes. Os autores que se dedicam ao estudo da reforma sa
nitária em São Paulo afirmam que depois da organização do Serviço Sanitário, 
as instituições de saúde pública só passariam a receber maiores financiamentos 
estatais a partir do final da década de 1910, quando as atividades de saúde pú
blica começam a se interiorizar e se voltar para doenças endêmicas. Escrevendo 
sobre a política de saúde pública no Estado de São Paulo, Camargo mostra que 
o orçamento do Serviço Sanitário tinha sua flutuação relacionada diretamente 



ao surgimento de epidemias no estado. Assim que elas surgiam, as verbas au
mentavam; logo que eram debeladas, o montante das verbas começava a decres¬ 
cer 1. No seu modo de ver, 

As flutuações podem ser entendidas como uma conseqüência da 
política imediatista de combate às epidemias. Logo que estas eram 
debeladas, ocorria uma queda das verbas. Assim, por exemplo, logo 
após um pico inferior em 1896, as curvas ascendem significativa
mente, atingindo um ápice em 1897-1898. Neste período ocorreu 
um grande número de mortes no estado devido a febre amarela. 
Após 1898 a curva declina, indicando uma diminuição nas verbas. 
Ao mesmo tempo, a epidemia era debelada. Outras podem ser cor
relacionadas de maneira semelhante. Nos anos de 1912, 1918 e 
1919, 1925 e 1926, as curvas apresentam picos superiores, indican
do aumento significativo nas verbas destinadas ao Serviço Sanitário. 
Nestas ocasiões ocorreram, respectivamente, epidemias de varíola, 
gripe e febre tifóide na capital2. 

No nosso entender, a análise das verbas destinadas à saúde pública 
não é suficiente para configurar a existência de uma política imediatista por 
parte dos dirigentes estaduais. Para tanto, seria necessário a observação do ca
ráter provisório - ou mesmo o posterior desmantelamento - dos serviços cria
dos em momento de crise, o que efetivamente não ocorreu. Além disso, 
embora as verbas destinadas à saúde pública fossem oscilantes, elas se mantive
ram crescentes durante o período, e as restrições orçamentárias não impedi
ram a concentração das atividades de saúde nas mãos do governo estadual com 
a contínua criação de novos serviços voltados para os mais variados aspectos da 
saúde coletiva. 

Estudando a mesma temática pelo ângulo dos serviços prestados pela 
saúde pública, Castro Santos chegou a conclusões diferentes de Camargo. A 
seu ver, 

Depois dos progressos iniciais de 1892, o movimento sanitarista 
em São Paulo se caracterizou pela crescente intervenção estadual, 
embora a tendência histórica fosse muito oscilante3. 

1 CAMARGO, A. M. F. "Os impasses da pesquisa microbiológica e as políticas de saúde pública em 

São Paulo, 1892 a 1934". Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade de Campinas, 1984, p. 94 (mimeo). 

2 Ibidem, p. 94. 

3 CASTRO SANTOS, L. A. "Power, ideology and public health in Brazil: 1889-1930". Cambridge, 

Harvard University, 1987 (mimeo). 



Tais oscilações se referem ao aumento da responsabilidade municipal 

sobre a saúde pública, em alguns momentos observáveis. A primeira investida 

neste sentido data de 1893, quando uma reforma no aparelho de saúde procu

rou limitar a atividade estatal ao perímetro da capital. O s municípios arcariam 

com os seus serviços de saúde e saneamento. N o entanto, esta diretriz foi de 

curta duração. Em 1896, a lei 432 tornava o Serviço Sanitário um órgão norma

tivo dos programas de saúde municipais e autorizava o estado a promover o sa

neamento de todas as regiões afetadas ou ameaçadas por epidemias. Em 1911 

- depois de uma reforma fortemente centralizadora havida em 1906 - , uma 

nova reforma viria dar maior responsabilidades aos municípios no que tange 

ao custeio dos serviços de saúde. Mas já em 1917 esta legislação retroagia à di

retriz anterior. E, mesmo nesse ínterim, o Estado de São Paulo continuou a 

manter algumas atividades nos municípios, tais como o Serviço Contra o Tra

coma 4 . 

A partir de 1917, o Serviço Sanitário expandiria cada vez mais suas ati

vidades, que passariam a se dirigir também às zonas rurais. Ainda segundo Cas

tro Santos, os serviços de saúde paulistas tinham se restringido às cidades, por 

serem as portas de entrada dos imigrantes e, também, pela resistência dos gran

des proprietários rurais a quaisquer ações estatais em seus domínios. C o m a de

flagração da Primeira Guerra Mundial, e a conseqüente interrupção do fluxo 

migratório, as cidadelas dos coronéis puderam ser palmilhadas pela saúde pú

blica. Isto se deu porque a valorização da força de trabalho passou a exigir o 

prolongamento do tempo de vida útil dos colonos, sem o que, a produção agrí

cola entraria em colapso por falta de mão-de-obra. A interiorização da saúde 

pública marcaria, também, o período de consolidação do Serviço Sanitário, 

que, finalmente, estendia seus tentáculos por todo o território estadual. 

A principal novidade deste período foi a criação do Serviço de Profila¬ 

xia Geral em 1917. Agência do Serviço Sanitário para as áreas rurais, era res

ponsável pela polícia sanitária das fazendas. Sua atuação foi mais marcante no 

combate à malária, através de ações campanhistas, e à ancilostomose, por meio 

de postos ambulatoriais. A partir da criação desta unidade, o Serviço Sanitário 

deu prioridade, também, ao combate à lepra - feito em conjunto com a Santa 

Casa da Misericórdia - e ao tracoma, que mereceu a criação de um serviço que 

tornava regular as intermitentes ações havidas até então. 

Embora o final da década de 1910 seja o marco da expansão das ativi

dades do Serviço Sanitário, observamos que muito antes começaram a surgir 

medidas neste sentido. C o m o vimos, em 1906 foi criado o Serviço Contra o 

Tracoma, em 1909 este serviço se dedicava também à profilaxia da ancilosto¬ 

4 Ibidem. 



mose e, em 1911, era iniciada a fiscalização das amas-de-leite. O aparecimento 
destes serviços traz à tona um outro aspecto desse processo que também se 
mostra relevante. Embora concordemos com Castro Santos no que concerne 
ao estado só ter encampado efetivamente o combate à diversas doenças que en
fraqueciam a mão-de-obra rural a partir do momento em que esta passou a ser 
economicamente importante, é necessário frisar que, para os profissionais que 
dirigiam a saúde pública, a prioridade no combate às moléstias estava vincula
da aos seus índices de incidência e à possibilidade de controle. Seu objetivo era 
transformar o Serviço Sanitário numa agência capaz de responder in totum pe
las questões de saúde coletiva que a ciência já havia fornecido os meios de re
solver. Ou seja: uma instituição auto-suficiente na produção de profiláticos e 
terapêuticos de uso coletivo e apta a diagnosticar e controlar as epidemias e en¬ 
demias que surgissem no estado. Para tanto, apostavam na criação de um Insti
tuto de Higiene que englobaria o Bacteriológico e o Butantã. Esta instituição 
deveria centralizar os principais serviços de saúde pública, tais como a produ
ção de exames bacteriológicos e imunizantes, as pesquisas científicas sobre as 
doenças que atingiam o estado e as atividades de educação sanitária, vindo a 
ser a principal agência executiva do Serviço Sanitário. Todavia, na impossibili
dade de pôr em prática este projeto na sua totalidade, várias medidas que de
pendiam de poucas verbas ou do remanejamento de serviços foram, aos 
poucos, sendo encaminhadas. O constante empenho da diretoria do Serviço 
Sanitário na criação de novas atividades e serviços acabaria por transformá-la 
num instrumento de pressão perante os dirigentes políticos no que concerne à 
expansão dos serviços de saúde. 

Os relatórios de Emílio Ribas ao Secretário do Interior corroboram 
com o que tentamos demonstrar. Em 1906, por exemplo, Ribas apontava para 
a necessidade de centralização do combate à malária nas mãos do governo do 
estado, pois as municipalidades se recusavam a pôr em prática as medidas ne
cessárias; em relação à tuberculose, rogava ao secretário que os poderes públi
cos auxiliassem as instituições filantrópicas na criação de sanatórios na capital; 
no tocante à lepra, pedia a instalação de hospitais nas principais cidades do in
terior5. 

Em 1914, uma das preocupações do diretor do Serviço Sanitário era a 
fiscalização estadual da fabricação dos produtos biológicos produzidos pela ini
ciativa privada. Por isso, avisava ao Secretário do Interior que em breve elabo
raria um projeto neste sentido em conjunto com Vital Brasil. Em relação às 

5 R I B A S , E. "Relatório referente ao ano de 1906 apresentado ao Sr. Secretário d o s N e g ó c i o s d o 

Interior". Revista Médica de São Paulo, ano Χ , n. 11, 15 de j u n h o d e 1907. 



doenças que atingiam o estado, a preocupação mais premente era o combate 
aos casos de raiva que surgiam nas cidades do interior. 

[A raiva] tem-se desenvolvido em alguns pontos do interior do 
estado e mesmo na capital, de 1912 para cá, aparecendo no obituá¬ 
rio com cifras de 6, 12 e 3, respectivamente nos anos de 1912, 1913 
e 1914. No estado existe um instituto anti-rábico, dirigido por asso
ciação particular, que recebe subvenções da maioria das municipali
dades. Não se compreende porque o Serviço Sanitário tem essa 
falha, que traz perturbações na maioria dos seus serviços, sendo 
para notar que desde 1894 está projetada a criação do instituto ofi
cial (...) 6 

O relatório apontava, ainda, as medidas profiláticas que deveriam ser 
tomadas para impedir o surgimento de casos de raiva. Mostrava que a legisla
ção das municipalidades quase sempre previa o extermínio dos cães vadios, 
mas que, no entanto, estes regulamentos quase sempre permaneciam como le
tra morta. Por isso, o governo estadual devia se empenhar em elaborar um có
digo de saúde rural capaz de regulamentar a polícia sanitária dos animais, 
único meio de evitar a epizootia canina no estado. Na parte que tratava dos ins
titutos do Serviço Sanitário, o relatório voltava à carga em relação à raiva. 

[O Bacteriológico] funcionou com regularidade precisa, aten
dendo às requisições da diretoria e dos clínicos, para o esclareci
mento de diagnósticos e continuou a preparar a vacina antitífica. 

Continua a falha decorrente da falta da seção contra a raiva e 
que necessita ser criada no Serviço Sanitário, para a uniformidade 
da defesa do estado contra moléstias transmissíveis; temos esperan
ças, entretanto, de que ainda sob a nossa administração venha a ser 
preenchida tal lacuna que facilitará a criação do Instituto de Higie
ne, capaz de centralizar em funcionamento harmônico e completo, 
os nossos departamentos sanitários7. 

O atendimento a essa demanda acabaria pondo em xeque o Instituto 
Pasteur. Mas antes de chegar a esse ponto vamos nos voltar para a história dos 
principais laboratórios do Serviço Sanitário neste período, pois sua trajetória 
também demonstra o interesse dos dirigentes estaduais e da saúde pública na 
dilatação da órbita de atuação do Serviço Sanitário. 

6 ÁLVARO, G. "Relatório da Diretoria Geral do Serviço Sanitário, 1914". Arquivo Estadual de 

São Paulo. 

7 Ibidem. 



Como dissemos no capítulo dois, o Instituto Bacteriológico foi o prin
cipal esteio da saúde pública no diagnóstico das epidemias que assolaram o es
tado no início do século. Embora, a partir de 1908, tenha passado por uma 
crise que acabaria por inviabilizar por algum tempo sua produção científica, 
continuou prestando relevantes serviços à saúde pública no que tange aos diag
nósticos bacteriológicos. Emílio Ribas, em seus relatórios, referia-se ao Instituto 
como o "consultor técnico" da saúde pública, e em seus planos para a reforma 
da instituição colocava em primeiro lugar o aumento das suas potencialidades 
na produção de exames diagnósticos e a criação de cursos elementares de bac
teriologia que possibilitassem a capacitação de inspetores sanitários para exer
cerem, nas mais diversas localidades, as atividades que o Instituto centralizava 
na capital8. 

Em 1913, por orientação de Oswaldo Cruz, o Serviço Sanitário convida
ria o prestigiado biólogo alemão Martin Ficker para dirigir o Instituto9. Ficker era 
a maior autoridade internacional em estudos sobre o tifo, e sua contratação tinha 
o objetivo precípuo de possibilitar a produção de imunizantes contra a febre tifói¬ 
de que grassava epidemicamente no estado. Assim que chegou a São Paulo, Ficker 
elaborou um minucioso relatório sobre as condições do Instituto, mostrando suas 
principais carências. O documento apresentava, ainda, um projeto para transfor
má-lo numa instituição de pesquisa básica e aplicada, capaz de voltar a ser a ponta-
de-lança do estado na produção de conhecimentos biomédicos originais. No 
entanto sua proposta foi considerada utópica pelo governo do estado, pelos gastos 
que representava para os seus cofres. Esta limitação não impediu que elas servis
sem de base para pequenas reformas que foram sendo postas em prática a partir 
de 1916. 

Quanto ao objetivo de sua contratação, Ficker, em colaboração com 
Theodoro Bayma, conseguiu pôr em prática a fabricação do imunizante contra 
a febre tifóide que foi largamente utilizada pelo Serviço Sanitário no período. 
Dedicou-se, também, à implementação de cursos elementares de bacteriologia 
para os inspetores sanitários. Em 1915, devido à guerra na Europa, Ficker re
solveu deixar o Instituto e voltar à sua terra. No período imediatamente poste
rior à sua saída, a instituição passou por momentos difíceis, devido a um 
desentendimento havido entre seus funcionários. Apesar da crise, continuaria 
cumprindo regularmente suas funções de produção de exames e fabricação de 
alguns produtos biológicos específicos. No início de 1915, conseguiu que a Se
cretaria do Interior lhe liberasse a pequena quantia de um conto de réis para a 

8 R I B A S , E . 1907. op. cit., p. 216. 

9 A contratação de Martin Ficker se deu em virtude da aposentadoria de Adolfo Lutz, que em

bora licenciado do Instituto desde 1908, continuava fazendo parte de seus quadros. 



instalação de biotérios para a criação de coelhos. Era o primeiro passo para a 
instalação da seção anti-rábica, que começaria a funcionar efetivamente no ano 
seguinte. 

A trajetória do Instituto Bacteriológico pode ser vista de duas formas 
diferentes. Se nosso foco de interesse é a sua produção científica, podemos di
zer que a partir de 1908 as constantes alterações em seu pequeno quadro fun
cional, a falta de instalações adequadas e o sempre crescente serviço de rotina 
de saúde pública inviabilizaram o projeto científico da instituição. Se nos volta
mos para sua contribuição efetiva na prevenção e no debelamento das doenças 
que constantemente assolavam o estado, nossa avaliação é bastante positiva, 
pois na década de 1910, além dos exames de rotina, o Instituto ajudou no com
bate a várias doenças, através da produção de imunizantes, e deu os primeiros 
passos na descentralização dos trabalhos de diagnóstico, através da qualificação 
de inspetores sanitários. 

O Butantã, nesse período, também passaria por um intenso processo 
de expansão. Como vimos anteriormente, entre 1910 e 1914 foram construídas 
novas instalações para o Instituto. Assim que ficaram prontas, seus pesquisado
res passaram a contar com espaçosos e bem montados laboratórios. Mas para 
que o Instituto pudesse se desenvolver mais amplamente, seria necessário que 
aumentasse seu quadro de pessoal. No entanto, essa medida dependeria de 
uma liberação do governo o que no momento não aconteceu. A despeito dessa 
limitação, o Serviço Sanitário conseguiu que o Instituto aumentasse a sua pro
dução de imunizantes, que a partir de então passou a contar também com os 
soros antiescorpiônico, antiestreptocócico e antidisentérico, sendo este último 
de grande importância para a saúde pública, devido à elevada incidência de 
complicações gastrointestinais no estado. Somente em 1917, quando Artur Nei¬ 
va assumiu a Secretaria Estadual do Interior, o Instituto passaria por uma am
pla reformulação que objetivava transformá-lo numa instituição nos moldes do 
Instituto Oswaldo Cruz, apta a rivalizar com a instituição carioca na produção 
de conhecimento e na fabricação de imunizantes para o mercado nacional 1 0. 

A diretriz que Neiva começaria a pôr em prática a partir de 1917 tinha 
paralelo com a proposta que o Serviço Sanitário tinha para o Instituto em 
1915. Guilherme Álvaro, então diretor da saúde pública, pretendia transformar 
a produção de soros e vacinas de uso coletivo numa atividade monopolizada 
pela saúde pública estadual, que através da atuação do Butantã conseguiria ser 
auto-suficiente nesta área. 

10 U m estudo das relações entre o Butantã e o Instituto Oswaldo Cruz encontra-se em: BENCHI

MOL, J. e TEIXEIRA, L. Cobras, lagartos e outros bicfws: uma história comparada dos institutos Oswaldo 

Cruz e Butantan. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1993. 



Certamente, dentro em pouco o Instituto Soroterápico de Bu
tantã, desse modo aparelhado, completará a sua obra, fornecendo 
todos os soros que a prática for indicando, liberando o estado dos 
institutos estrangeiros e mesmo nacionais (...). 

Para isso torna-se necessário, como medida complementar indis
pensável, uma legislação capaz de impedir que soros e vacinas de 
proveniência estranha aos nossos estabelecimentos regulamentares, 
sejam expostos à venda e empregados no estado. É uma indústria 
tentadora, pelos lucros que pode fornecer a fabricantes menos es¬ 
crupulosos, mas que também expõe a saúde pública a grandes peri
gos. 1 1 

Enquanto Guilherme Álvaro tinha os olhos fixos na auto-suficiência 
em imunizantes, a direção do Butantã pretendia expandir as atividades do Ins
tituto também em outras direções. Logo que ficaram prontas as novas instala
ções, Vital Brasil elaborou um plano de desenvolvimento científico para o 
Instituto. Neste documento, pleiteava a transformação do Butantã numa agên
cia com condições de nuclear as pesquisas científicas e as ações de saúde do 
Serviço Sanitário. 

Há uma grande soma de trabalhos a ser empreendida (...). A 
campanha antipalúdica, a luta contra a ancilostomose, contra o tra
coma, contra a moléstia de Chagas, contra a úlcera de Bauru, con
tra a lepra, contra a difteria, contra a tuberculose, contra a febre 
tifóide, contra a má alimentação, contra as habitações insalubres e 
as más condições higiênicas, aí estão a pedir a máxima atividade dos 
encarregados da saúde pública na qual uma grande parte caberá ao 
Instituto (. . .) 1 2 

Em capítulo anterior, observamos que o monopólio da produção de 
imunizantes já estava na agenda do Serviço Sanitário há algum tempo. Não foi 
à toa que o primeiro diretor do Instituto Pasteur teve que se retirar da institui
ção, em parte devido à acusação de contrariar a diretriz da saúde pública que 
impedia seu instituto de concorrer com o Butantã na produção de imunizantes 
antipestosos. Mas naquele período as condições técnicas dos laboratórios do 
Serviço Sanitário ainda não permitiam que se pensasse na auto-suficiência em 
imunizantes. Na década de 1910 as condições eram outras. Além de essa meta ser 
facilitada pelo progresso técnico-científico pelo qual passaram as instituições pau
listas, o exemplo vinha de fora. Neste momento, o Instituto de Manguinhos já ha¬ 

11 ÁLVARO, G. op cit. 

12 BRASIL, V. Relatório do Instituto Soroterápico, 1915 (Arquivo do Instituto Butantã). 



via se transformado na maior instituição estatal de pesquisa e produção de 
imunizantes. Seus produtos eram comercializados em várias regiões do país, 
poupando o governo federal de gastos com importação. Soma-se a isto, o fato 
de Manguinhos ter obtido, em 1907, a permissão para comercializar sua produ
ção com o retorno das verbas para a instituição, diminuindo assim as obrigato¬ 
riedades do governo com o seu custeio. No campo das ações de saúde pública, 
o papel de Manguinhos também era de grande importância. Não raro seus pes
quisadores eram designados para resolver problemas médicos nas mais longín
quas regiões de nossa hinterlândia. Além disso, as cabeças pensantes 
originárias de seus quadros iriam ocupar importantes papéis na saúde pública, 
muitas vezes traçando as diretrizes da saúde pública nacional. 

Este pequeno esboço da atuação do Serviço Sanitário na década de 1910 
e das propostas de seus quadros para as instituições que dirigiam nos permite 
compreender o porquê da criação de um serviço anti-rábico no âmbito do Serviço 
Sanitário. No nosso entender, essa medida é apenas mais uma iniciativa de expan
são das atividades do Serviço Sanitário rumo ao controle das condições de saúde do 
estado. No entanto, a criação deste serviço acabaria por inviabilizar a existência do 
Instituto Pasteur nos moldes de então. Mas para que isso seja compreendido é ne
cessário que se coloque em foco a conformação do Instituto Pasteur nessa época. 
Mas antes de nos voltarmos para esse ponto, veremos um outro aspecto da medi
cina paulista que se ligou diretamente ao ocaso do Instituto. 

A criação da Faculdade de Medicina 

Como vimos anteriormente, o projeto de criação de uma faculdade 
em São Paulo remonta ao século passado. Mas somente duas décadas mais tar
de, o governo estadual se voltaria para o problema da educação médica, premi
do pela criação de diversos cursos de medicina particulares. 

Esta história começa assim: 

Em 1910, o Governo Federal sancionou uma lei para a reorganização 
do ensino fundamental e superior na República (nº 2.356 de 31/12/1910). No 
ano seguinte, o decreto nº 8.659, de 5 de abril, consolidava a lei orgânica do 
ensino. Por esta legislação, as instituições de ensino superior criadas pela inicia
tiva privada ficavam em igualdade de condições com as antigas faculdades ofi
ciais, podendo organizar livremente seus cursos e expedir diplomas 1 3. 

13 A questão do ensino livre no Brasil é bastante ampla e recorrente. Desde as últimas décadas 

do século passado ela ressurge periodicamente. Ver, a esse respeito, EDLER, F. "As reformas do 

ensino médico e a profissionalização da medicina na corte do Rio de Janeiro - 1854-1884". Dis

sertação de mestrado apresentada à Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade 

de São Paulo, em 1992. 



A nova lei do ensino teve ampla repercussão em diversos estados da 
federação, com o surgimento de academias livres que ministravam os mais va
riados cursos. Em São Paulo não seria diferente, foram criadas academias que 
além de ministrar os cursos que também eram oferecidos pelas escolas oficiais, 
tinham o fito de prover o estado de faculdades que suprissem a lacuna estatal 
existente. A falta de fontes sobre estas instituições nos impede de avaliar a sua 
atuação, mas o pouco material colhido na imprensa deixa entrever que algu
mas delas não tinham a menor condição de cumprir seus objetivos institucio
nais, se constituindo em verdadeiras agências para a obtenção de diplomas. 
Outras, pelos profissionais que empregavam e mesmo pela sua estrutura física, 
parecem que procuravam fazê-lo1 4. 

Dessas instituições, a Universidade de São Paulo nos interessa mais 
prontamente por ter sido a mais importante escola médica particular e, tam
bém, por trazer para a arena do conflito que se instaurou depois de sua cria
ção, personagens do Instituto Pasteur. Criada em novembro de 1911, a 
Universidade de São Paulo passou a funcionar na Rua Senador Queiroz. Era di
rigida por seu fundador, Eduardo Augusto Ribeiro Guimarães, e tinha em seu 
conselho diretor o médico Ulysses Paranhos, responsável pela criação de sua 
escola de medicina. Além do curso de medicina, contava com os de belas artes, 
comércio, engenharia, odontologia, farmácia e direito. Em março de 1912 co
meçaram a ser ministradas as aulas e, um ano depois, foram inaugurados os la
boratórios, uma policlínica para os cursos práticos de medicina e cirurgia, e 
iniciadas as obras de construção de seu instituto anatômico. Segundo seu rei
tor, em 1913 a Universidade tinha 400 alunos, embora a fundação da Faculda
de de Medicina do Estado, no ano anterior, tivesse determinado a evasão de 
200 de seus discentes1 5. Seu sistema de ensino tinha como base as palestras e 
conferências ministradas por seus professores. Os alunos tinham liberdade de 
presença, mas deveriam defender tese na sua especialidade e passar por exa
mes periódicos. Além de Ulysses Paranhos, que ministrava o curso de micro
biologia, o corpo docente da escola de medicina da universidade contava ainda 
com Antonio Carini, responsável pelo ensino de anatomia e histologia patoló
gica. Em 1914, Carini, passaria a dirigir o curso de medicina da instituição. 

A criação das escolas livres e, em particular, da escola de Medicina da 
Universidade de São Paulo, iria dividir a classe médica paulista. Alguns reputa
dos médicos do estado ingressariam nessas instituições acreditando na sua via
bilidade; outros, as viam como um perigo para a profissão, uma vez que 

14 Num rápido exame no jornal O Estado de São Paulo, observamos notícias sobre as seguintes 
academias: Instituto Universitário de São Paulo - que também mantinha uma escola de medici
na, Universidade Escolar, Universidade Brasileira e Universidade de São Paulo. 

15 GUIMARÃES, Ε. A. R.: entrevista. O Estado de São Paulo, 29 de novembro de 1913. 



poderiam estabelecer suas próprias estruturas de ensino e validar seus diplo
mas. A despeito da qualidade do ensino destas escolas, elas se mostravam como 
uma ameaça ao monopólio da autoridade científica dos médicos formados pe
las academias oficiais. Por isso, vários médicos propugnavam a volta da situa
ção anterior. 

Por outro lado, o surgimento de escolas livres de medicina reaflorou o 
debate sobre a necessidade de criação de uma faculdade de medicina oficial no 
estado. Assim, em dezembro de 1912 o então presidente de São Paulo, Rodri
gues Alves, sancionou uma lei determinando que a Academia de Medicina e 
Farmácia criada pela lei de novembro de 1891 passasse a denominar-se Facul
dade de Medicina e Cirurgia (lei nº 1.357). O decreto nº 2.344, de 21 de janei
ro de 1913, aprovou o regulamento da instituição e garantiu as verbas para a 
sua estruturação16. 

Para dirigir a nova instituição foi chamado Arnaldo Vieira de Carva
lho, que obteve total liberdade para organizá-la. Sem contar com sede própria, 
a Faculdade foi inicialmente instalada na Escola de Comércio Alvares Pentea
do, onde começaram a ser ministradas, provisoriamente, as primeiras aulas. 
Em março de 1914, passou a funcionar na Rua Brigadeiro Tobias, lá permane
cendo até a década de 1930. No seu primeiro ano de atividade, contou apenas 
com três professores nomeados provisoriamente: Arnaldo, Celestino Bourrol e 
Edmundo Xavier. Durante os anos que se seguiram, seriam contratados os len
tes que completariam seu quadro funcional. Em outubro de 1913 veio da Fran
ça Emille Brumpt, catedrático de parasitologia da Universidade de Paris. A 
partir de 1915, vários outros conceituados professores estrangeiros seriam con
tratados pela faculdade. 

A criação da Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo colocaria 
mais lenha na fogueira do debate sobre o ensino livre. Na Sociedade de Medici
na e Cirurgia evitava-se discutir o problema, uma vez que alguns de seus sócios 
influentes passaram a fazer parte destas instituições. Mas a Gazeta Clínica - pe
riódico médico mais importante do estado após a extinção da Revista Médica de 
São Paulo, em 1914, passou a mover uma forte campanha contra as novas facul
dades. Seus editoriais acusavam a Universidade de São Paulo e suas similares 
de ser fábrica de doutores, argumentando que as faculdades privadas eram, na 
verdade, fachadas de agências de venda de diplomas aos que não queriam pas
sar pelas agruras da formação acadêmica. Os que defendiam a liberdade do en
sino escreviam à revista argumentando contra o monopólio estatal do ensino. 
Muitas vezes evocavam os princípios positivistas da liberdade de profissão 

16 CAMPOS, E. S. Instituições culturais e de educação superior no Brasil: resumo histórico. Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1941. 



como base das suas atividades. Seus adversários replicavam dizendo que os de
fensores do ensino livre estavam distorcendo os ideais positivistas em causa 
própria. Além disso, procuravam mostrar que os diplomas dessas faculdades 
não tinham valor legal. 

A questão da validade dos diplomas era realmente um problema para 
as instituições particulares recém-criadas, uma vez que a lei que reformou o en
sino era ambígua nesse aspecto 1 7. Na tentativa de saná-lo, o reitor da Universi
dade de São Paulo fez uma consulta ao presidente do Conselho Federal de 
Ensino, o Barão Brasílio Machado, solicitando parecer sobre a necessidade de 
revalidação dos diplomas concedidos pela universidade. 

Eis a resposta: 

Nos termos da lei 2.356 (...) a instrução superior e fundamental 
defendidas pelos institutos criados pela União e ora em período de 
transição para a sua completa desoficilização não mais gozam do 
privilégio ou prerrogativa de qualquer espécie; pelo que os certifica
dos das provas escolares expedidos sejam por institutos criados pela 
União, sejam por institutos particulares no Brasil, independem para 
o exercício da profissão de qualquer reconhecimento oficial (...) 18 

Na verdade, Brasílio Machado era um dos defensores da total liberda
de de ensino e incentivador da Universidade, na qual esteve presente na festa 
de inauguração de seus laboratórios. Seu parecer sobre a necessidade de valida
ção dos diplomas foi rapidamente instrumentalizado pelo reitor da Universida
de de São Paulo, que o republicou diversas vezes nos jornais, junto com 
argumentos que mostravam que o diploma de seu instituto tinham a mesma va
lidade que os das faculdades oficiais. 

Não era isso que de fato acontecia. Embora os diplomas tivessem va
lor, para exercer a profissão era necessário que eles fossem registrados junto 
aos serviços de saúde dos estados, que muitas vezes se negavam a conferir auto
rização para o exercício da profissão a médicos provenientes de escolas não ofi
ciais. Além disso, esses diplomas não eram aceitos para o ingresso em 
instituições públicas de diversos estados, com exceção do Serviço Sanitário de 
São Paulo, que até 1915 continuou validando os diplomas dos formados pela 
Universidade. Normalmente, os profissionais que passavam por estas dificulda¬ 

17 O artigo 3º da referida lei dava completa liberdade às novas instituições de ensino superior 

na organização dos programas dos cursos e nas condições de matrícula, exigindo apenas os 

exames de admissão e das disciplinas escolares. Por outro lado, o mesmo artigo indicava que as 

novas instituições deveriam ficar sob regime de fiscalização da União. Quais seriam os parâme

tros para a fiscalização? 

18 O Estado de São Paulo. 17 de novembro de 1912. 



de apelavam à justiça para fazer valer seus direitos. No entanto, em grande par
te dos casos, os tribunais eram contrários ao registros dos formados pelas facul
dades livres. Em julho de 1913, o Supremo Tribunal Federal resolveu editar 
parecer sobre a questão. Neste documento, afirmava que o registro dos diplo
mas deveria ser condicionado à fiscalização federal das escolas 1 9. 

Cada vez mais o cerco contra as instituições de ensino livre ia se fe
chando. Em janeiro de 1914 o Conselho Federal de Ensino, respondendo a 
uma consulta elaborada pela Faculdade de Medicina de São Paulo a respeito da 
liberdade da profissão médica, contrariava as opiniões anteriores de Brasílio 
Machado. Seu parecer advertia que liberdade de ensino diferia de liberdade de 
profissão, e que a lei orgânica do ensino somente autorizou a reforma e funcio
namento dos institutos particulares. Quanto ao exercício da profissão, conti
nuavam vigindo as leis anteriores, ou seja, ainda era necessário o 
reconhecimento oficial dos diplomas conferidos por estas instituições, e isto só 
poderia ser feito através da fiscalização federal destas instituições20. 

A necessidade de fiscalização dos diplomas não impediu que a faculda
de continuasse a funcionar. Seu reitor requereu a fiscalização federal e deu 
continuidade aos cursos. Em fevereiro de 1914, ele fazia publicar chamadas no 
Estado de São Paulo, informando que sua instituição teria seus diplomas valida
dos oficialmente. Foi exatamente neste período que Carini foi escolhido para 
dirigir a escola de medicina da Universidade. Sua escolha para o cargo foi sauda
da pela Sociedade de Medicina e Cirurgia com uma moção de congratulações. Ru¬ 
bião Meira, diretor da Gazeta Clínica, votou contra a homenagem, apoiando 
seu ato na justificativa de que a Sociedade nada tinha a ver com as instituições 
de ensino, fossem elas particulares ou privadas, a despeito da qualidade do en
sino médico por elas ministrados21. 

Mas a situação da Universidade pioraria ainda mais. Em 18 de março 
de 1915, o Governo Federal sancionou uma nova lei de reorganização do ensi
no secundário e superior da República (lei nº 11.530). Por esta legislação, as 
instituições particulares de ensino, para terem seus diplomas validados, deve
riam fazer um depósito de fiscalização junto ao Conselho Federal de Ensino, e 
passar por um rigoroso inquérito sobre a sua forma de funcionamento. O arti
go 14 desta lei previa que para estas escolas conseguirem a validação de seus di
plomas deveriam, entre outras coisas, estar funcionando regularmente há mais 
de cinco anos, ter um programa mínimo dos cursos ministrados aprovado pelo 
fiscal do Conselho, ter como forma de ingresso rigorosos exames vestibulares, 

19 Gazeta Clinica, julho de 1913. 
20 Gazeta Clinica, 10 de janeiro de 1914. 
21 Gazeta Clínica, n. 2, fevereiro de 1914. 



possuir bons laboratórios, ter um corpo docente escolhido por concurso públi
co de provas etc. A falta de qualquer dos requisitos impossibilitava a validação 
dos diplomas pelo Conselho. Impossibilitada de cumprir alguns destes ditames, 
a Universidade perdeu sua razão de existência, sendo extinta alguns anos mais 
tarde. 

No momento em que a Universidade entrou em irreversível declínio, 
surgiu um fato novo que acabaria por envolver o Instituto Pasteur. Em outubro 
de 1915, vários renomados professores estrangeiros foram convocados para 
chefiar as cátedras da Faculdade de Medicina de São Paulo. Entre eles estava 
Carini, convidado para a cadeira de microbiologia 2 2. O fato poderia passar des
percebido se Carini não estivesse ainda na direção da escola de medicina da 
Universidade. Mas como ele ainda ocupava este cargo, seu aceite detonou uma 
verdadeira campanha contra ele e seu Instituto nas páginas da imprensa italia
na de São Paulo. 

Como vimos na seção anterior, Carini era um profissional de destaque 
no meio médico. Nas reuniões da Sociedade de Medicina e Cirurgia, estava 
sempre presente, constantemente apresentava trabalhos e participava de comis
sões para o estudo de problemas médicos. Suas pesquisas eram, também, fonte 
de reconhecimento para a opinião pública e, em particular, para a colônia ita
liana de São Paulo, com a qual mantinha estreitas relações, tornando-se, inclusi
ve, diretor da Sociedade Dante Alighiere Para a Difusão da Língua e da 
Cultura Italiana. A partir do desvendamento do caso da raiva bovina em Santa 
Catarina, Carini se tornou ainda mais popular. Os jornais do período - em par
ticular os dirigidos à colônia italiana - , constantemente levavam a público suas 
opiniões sobre problemas médicos e veterinários que afligiam o estado ou o 
entrevistavam no Instituto. 

No entanto, sua contratação pela Faculdade de Medicina do estado in
verteu essa situação. Como dissemos acima, a lei de reorganização do ensino, 
sancionada em 1915, jogava por terra a possibilidade de criação e manutenção 
de faculdades privadas. Setores da colônia italiana de São Paulo, influenciados 
pelas idéias anarquistas, viam com bons olhos a liberdade do ensino. Já haviam 
combatido a fundação da Faculdade de Medicina do governo, por entender 
que existia um instituto similar livre - a Universidade - que cumpria bem suas 
funções. Se oooriam, também, à referida lei, que a eles parecia um ato despóti¬ 
co do estado 2 3. O fato de Carini abandonar a universidade privada e se inte¬ 

22 "(...) [Para a Faculdade] vieram Lambert, de Nancy, para a cátedra de fisiologia; Bovero, Cari
ni e Donati, da Itália, para regerem, respectivamente, as cadeiras anatomia, microbiologia e pa
tologia geral; Haberfeld de Berlim, para anatomia patológica; Samuel Darling, dos Estados 
Unidos, para higiene". CAMPOS, E. s. op. cit., p. 155. 

23 Ver, a esse respeito, O Combate, 1912. 



grar aos quadros da faculdade do governo, transformou-o no pára-raios das crí
ticas dos partidários do ensino livre. Enquanto seus colegas da antiga Universi
dade viam sua contratação como um atestado do prestígio da instituição, o 
jornal O Combate movia uma forte campanha contra o cientista. Nas suas maté
rias, Carini era apresentado como "o homem dos trinta dinheiros", pois para 
seus críticos ele havia abandonado uma causa justa motivado pelas possibilida
des financeiras que o emprego público lhe abria. 

Contra Carini também se colocaram os alunos da Universidade, que 
resolveram deixar de assistir as suas aulas até a sua saída da instituição. Em arti
go mandado publicar no Estado de São Paulo, um representante dos estudantes 
apresentava a opinião dos colegas sobre o caso. 

Entre a Faculdade de Cirurgia e a nossa Universidade há uma 
barreira tão grande que só podem transpo-la sem escrúpulos os ga
rimpeiros da ciência. 

O governo antes de esgotar a cornucópia de empregos na sua fa
culdade, certamente nos proporcionará mais algumas surpresas ma
lhando sobre as consciências de aluguel. 

Mas não nos vencerá, porque não avançamos em nome de um 
contubérnio bastardo: marchamos na conquista de um ideal. 

A 'assuada' no Dr. Antonio Carini não significa o nosso despei
to, por perdermos um professor que vai ser condignamente substi
tuído, mas a revolta de nossa alma de moços diante da defecção de 
um caráter24. 

Não sabemos a repercussão da transferência de Carini no meio médi
co, pois nenhuma referência ao fato é feita nos boletins da Sociedade de Medi
cina, nas páginas das revistas médicas ou nos jornais de maior tiragem. 
Sabemos, somente, que para o seu lugar foi convidado o Dr. Vital Brasil e que 
Ulysses Paranhos ainda continuou na instituição por mais algum tempo. 

A crise que envolveu Carini enredou, também, o Instituto Pasteur. 
Seus detratores passaram a acusar o Instituto de diversas irregularidades que 
iam da elaboração imperfeita de exames bacteriológicos à compra de soros em 
estabelecimentos farmacêuticos, cujos rótulos seriam adulterados para que fos
sem revendidos como produtos de sua fabricação. No momento em que os âni
mos se exaltavam contra o Instituto e seu diretor, desenrolava-se a crise 
financeira que culminaria com a integração do Instituto Pasteur ao Serviço Sa¬ 

24 CARDOSO, N. "Caso Antonio Carini: os trinta dinheiros". O Estado de São Paulo, 10-10-1915. 



nitário. Mas antes de passarmos a esse ponto é necessário observar um outro 
aspecto decisivo para a sua desagregação. 

A indústria farmacêutica 

Para compreendermos a crise que se deflagrou no Instituto a partir de 
1912 é preciso que voltemos nossos olhos para a produção e o comércio de 
medicamentos do período. Essa observação se faz necessária porque, no mo
mento em que se iniciava a crise, Ulysses Paranhos fundou um laboratório para 
a produção de medicamentos. O rápido progresso deste instituto acabaria por 
transformá-lo, primeiro em concorrente do Instituto Pasteur, e em seguida em 
seu sucessor. 

Os últimos anos do século passado marcam a transformação no fabri
co e comercialização de medicamentos. Até então, este ramo era totalmente ar¬ 
tesanal e tinha como base de produção as boticas 2 5. A partir desse momento, 
algumas dessas boticas se transformariam em pequenos laboratórios farmacêu
ticos que mantiveram, ainda, uma organização tipicamente familiar e processos 
artesanais e empíricos de trabalho. Fabricavam um pequeno número de espe
cialidades, utilizando extratos de origem animal e vegetal extraídos de plantas 
medicinais e produtos oficinais2 6. 

Em relação à conformação desse setor, observamos a existência de 
três tipos de estabelecimentos: As farmácias, que se limitam a comercializar re
médios prontos ou elaborar misturas simples, ou melhor aviar as receitas for
muladas pelos clínicos; os laboratório, que elaboravam medicamentos a partir 

25 "Nos séculos XVII e XVIII, as boticas assemelhavam-se às congêneres européias. Situadas nas 

principais ruas, ocupavam dois compartimentos das casas. O boticário residia nos fundos, só 

ou com a família. Em uma das salas, a da frente, ficavam as drogas expostas à venda. Na outra, 

vedada ao público, fazia-se a manipulação. Na primeira, enfileirados sobre prateleiras de ma

deira, viam-se boiões e potes de vidro contendo unguentos e pomadas; frascos ou jarros de vi

dro ou de estanho, também etiquetados, com xaropes e soluções de variadas cores; caixinhas 

de madeira com pílulas; balcões, mesinha e bancos". SANTOS FILHO, L. História geral da medicina 

brasileira. São Paulo, Hucitec, 1977, p. 329. 

26 Segundo Antenor Rangel Filho, a evolução da indústria farmacêutica no Brasil apresenta três 

fases distintas. A primeira se estende da segunda metade do século passado ao início da pri

meira conflagração mundial, e se caracteriza como o momento de transformação das boticas 

em laboratórios de pequeno porte. A segunda perdura até o início da década de 1940. Neste 

momento, se observa um grande desenvolvimento da indústria farmacêutica, que passa a fabri

car, também, alguns produtos de origem estrangeira e a processar matérias primas básicas im

portadas. A última fase se inicia na década de 1940 e se estende até os dias atuais, sendo sua 

característica mais marcante o processo de desnacionalização desse ramo industrial. RANGEL FI

LHO, A. A evolução da indústria farmcêutica no Brasil. Rio de Janeiro, 1956. p. 9. 



de insumos nacionais e importados; e as drogarias, depositárias de diversos la

boratórios e importadoras de medicamentos prontos. 

N o início do século, as farmácias e laboratórios se dedicavam princi

palmente à fabricação de elixires, vinhos e licores reconstituintes, pomadas e 

produtos de beleza. Já as casas depositárias apresentavam um sortido leque de 

produtos das mais diversas procedências. O s anúncios comerciais veiculados 

nas páginas das revistas médicas do período dão a idéia da magnitude desse 

ramo comercial. Eram águas minerais, provenientes das cidades de Caxambu e 

Lambari; analgésicos à base de cocaína e outros quimioterápicos; sais de quini¬ 

na, morfina e diversos produtos injetáveis. O que impressiona nesses anúncio é 

o alto número de produtos importados comercializados. A Drogaria J. Amaran

te, por exemplo, se apresentava c o m o representante dos laboratórios Baiss 

Brothers, Bourgogne, Clin. Vial, Cario Erba, Lamman & K e m p etc. A Drogaria 

Silveira, c o m o "importadora direta da França, Alemanha, Portugal, Itália, Ingla

terra e Estados Unidos". Nessas mesmas revistas destacam-se, ainda, os anún

cios de laboratórios estrangeiros como Clin & Cia, Laboratório Blancar e J. F. 

Laroze de Paris, Hess e Huber e outros 2 7 . 

A observação desses anúncios comerciais nos deixa entrever que não 

era pequeno o uso de medicamentos importados no país. N a segunda década 

deste século, a despeito do crescimento do número de laboratórios nacionais, a 

importação de medicamentos estrangeiros continuava a crescer. O s fabricantes, 

que acabariam por se transformar nas maiores multinacionais do setor de me

dicamentos, começavam a enviar seus produtos para os depositários nacionais. 

O laboratório Bayer, a Casa Roche Hoffma La Roche a Rhone-Poulen, e outras 

grandes indústrias de medicamentos estavam cada vez mais presentes em nosso 

mercado. Em relação aos produtos comercializados, observa-se nesse período o 

incremento dos opoterápicos e dos quimioterápicos em detrimento dos antigos 

vinhos e elixires. 

Mas na indústria nacional algo estava acontecendo. Segundo Rangel 

Filho, a partir da segunda metade da década de 1910, teve início uma fase de 

desenvolvimento geral da indústria farmacêutica. Este teve como base o desen

volvimento dos métodos científicos e de produção e o início da fabricação na

cional de produtos de origem estrangeira 2 8 . Este processo seria impulsionado 

pela escassez de produtos farmacêuticos determinada pelo início da Primeira 

Guerra e se expandiria ainda mais nos últimos anos da década, quando come

çou a se verificar uma contínua transferência de pesquisadores de instituições 

biomédicas produtoras de terapêuticos e profiláticos para a iniciativa privada. 

27 Obse rvamos estes comerciais nas páginas da Revista Médica, de São Paulo e da Gazeta Clínica. 

28 RANGEL FILHO, A . op. cit., p . 10. 



O know-how adquirido por esses profissionais em instituições estatais c o m o o 

Instituto Oswaldo Cruz e o Butantã, a partir desse momento , seria posto a ser¬ 

viço de interesses mercantis 2 9 . 

O número de laboratórios farmacêuticos existentes no país nos dá in

dícios que o processo observado por Rangel tem início um pouco antes. Quan

do foi proclamada a República havia 35 laboratórios farmacêuticos 

funcionando no país. O censo de 1907 mostra a existência de 60 desses labora¬ 

tórios 3 0 . Já em 1913 esse número elevava-se a 765 estabelecimentos produtores 

de medicamentos 3 1 . Nesse momento , a produção de terapêuticos, e em espe

cial daqueles que só eram fabricados no exterior, se mostrava c o m o um em

preendimento promissor. 

Foi nesse contexto que Ulysses Paranhos resolveu fundar, em 1912, 

um laboratório particular para produzir medicamentos. Sem se desligar do Ins

tituto Pasteur, associou-se a seus auxiliares de laboratório Valentim Giolito e 

Rodolpho Pasqualin, organizando uma pequena fábrica de opoterápicos em 

uma rua próxima ao Instituto. 

Deixemos o próprio Paranhos relatar o processo de criação de seu la

boratório. 

(...) sob a proficiente direção do professor Carini constituiu-se 

um grupo de auxiliares técnicos, inteligentes, zelosos, cheios de 

entusiasmo. Em poucos anos estes técnicos aprenderam não só a 

prática dos principais exames de laboratório com fim diagnósti

co, mas, tendo acompanhado os cursos de bacteriologia, familia

rizaram-se com o uso do microscópio, tomando conhecimento não 

só dos métodos de coloração, mas, ainda, da preparação dos prin

cipais meios de cultura, dos processos de esterilização e filtração, 

das inoculações nos animais, das sangrias, das preparações das va

cinas etc. Tinham-se deste modo, tornados perfeitos técnicos de 

laboratório (...) 

Formado e crescido na atmosfera de trabalho intenso na época 

na qual as grandes descobertas pasteurianas começavam a ter suas 

aplicações práticas, todo esse pessoal tinha confiança plena na tarefa 

que realizava e sabia avaliar a importância dos conhecimentos que 

29 Ver, a esse respeito, BENCHIMOL, J. e TEIXEIRA, L. op. cit. Em especial, o capítulo 8 -"A mercan¬ 

tilização da ciência: Manguinhos, Butantan e os laboratórios privados", p. 175. 

30 R A N G E L F I L H O , A . op. cit., p. 10. 

31 G A M B E T A , w. R . "Ciência e indústria farmacêutica: São Paulo, Primeira República". Estudos Eco

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



ia adquirindo e da conseqüente possibilidade de melhorar, por in

termédio deles, a própria posição social 3 2. 

Fazendo uso da experiência obtida no Instituto Pasteur, e procurando 

atingir a clientela que já fazia uso de seus produtos, iniciaram o empreendi

mento. De início, dedicavam-se aos trabalhos de produção à noite, depois do 

expediente no Instituto Pasteur. N o ano seguinte a sua criação, o laboratório 

foi instalado num prédio amplo no centro da cidade e oficializado c o m o socie

dade anônima. Chamava-se Laboratório Paulista de Biologia e contava com o 

pequeno capital de 10 contos de réis 3 3 . 

Segundo seus fundadores, a possibilidade de substituição dos produ

tos terapêuticos importados por drogas nacionais foi o principal móvel da cria

ção da nova instituição. 

Os iniciadores do laboratório Paulista de Biologia, começando a 

sua missão, estavam plenamente convencidos que o progresso que, 

já naquela época, vinha se delineando no comércio das drogas, re

clamava entre nós qualquer tentativa de indústria farmacêutica na

cional, pois que era possível preparar aqui uma quantidade de 

produtos que somente se importavam com grande custo do estran

geiro 3 4 . 

Os anúncios que veiculavam nas revistas médicas paulistas indicavam 

que suas principais preparações eram os extratos orgânicos terapêuticos (opo¬ 

terápicos). Aliás, essas especialidades farmacêuticas eram cada vez utilizadas pe

los clínicos, começando a se tornar uma boa fonte de renda para seus 

fabricantes. N ã o foi sem razão que entre 1918 e 1919, tanto o Butantã quanto 

o Instituto Oswaldo Cruz se voltaram para esse ramo, instalando fábricas para 

a produção de opoterápicos em suas dependências. 

Em 1914, o Laboratório Paulista de Biologia fabricava apenas sete des

ses terapêuticos. N o ano seguinte já se apresentava como fabricante de produ

tos biológicos, soros e vacinas, opoterápicos, soluções quimioterápicas e 

comprimidos de várias espécies. Sua pauta industrial contabilizava uma média 

de 20 produtos diferentes. 

De início, o Laboratório Paulista de Medicina parecia não ameaçar o 

Instituto Pasteur, mas o seu rápido crescimento e, em particular, o fato de ter 

iniciado a preparação de produtos similares aos do Instituto, transformou essa 

3 2 PARANHOS, U. "Um p o u c o de história". Arquivos de Biologia, ano X X , n. 193, ju lho-agosto de 

1936, p . 6 

3 3 Ib idem. 

3 4 PARANHOS, U. "Um p o u c o de história", op. cit., p. 6. 



realidade. Em março de 1915, a diretoria do Instituto Pasteur, reunida em as
sembléia, convocou Ulysses Paranhos para informá-la sobre a sua situação na
quele laboratório concorrente. Sua esquiva em se explicar fez com que a 
diretoria o demitisse, assim como os seus auxiliares que integravam o laborató
rio 3 5 . 

O ato de defesa contra o laboratório concorrente seria inócuo, pois 
no momento da demissão, o Instituto Pasteur começava a mergulhar na crise 
que determinou a sua desagregação. Além disso, o período que se iniciava seria 
de grande prosperidade para a indústria farmacêutica nacional. As dificuldades 
de importação de medicamentos e de matérias-primas, decorrentes da guerra, 
e a existência de profissionais gabaritados, em grande parte formados em insti
tuições biomédicas do governo, seriam as alavancas do surgimento de um gran
de número de novos laboratórios produtores de medicamentos 3 6. 

35 Atas da Comissão Permanente d o Instituto Pasteur de São Paulo - Arqu ivo d o Instituto Pas

teur de São Paulo. 

36 Em 1019, Vital Brasil abandonaria o Instituto Butantã, o qual dirigia desde a sua fundação, 

para instalar u m laboratório p rodu to r de medicamentos na c idade de Niterói. O laboratór io 

que implantou produzia diversos tipos de soros t ambém fabricados pela instituição paulista. 

Poster iormente sua pauta comercia l passou a contar, também, c o m diversos out ros medica

mentos . O Instituto Vital Brasil func ionou c o m o empresa privada até 1956, ano e m que foi en

c a m p a d o pe lo g o v e r n o d o Estado d o Rio de Janeiro. Em 1927, ou t ro pesquisador d o Butantã, 

o Dr. Eduardo Vaz, fundou j u n t o c o m os irmãos Aníbal e Arna ldo Pereira o Labora tór io Pi

nheiros. Este t ambém c o m e ç o u sua p r o d u ç ã o c o m soros e vacinas, alargando pos ter iormente 

sua pauta industrial. Foi tamanho o desenvolvimento desse instituto que n o início da década 

de 1970 ocupava a pos ição d e maior p rodu to r nacional de medicamentos . D o Instituto Oswal

d o Cruz t ambém sairiam técnicos para fundar novos laboratórios. Rocha Lima, Arthur Moses , 

Henr ique Aragão e Parreiras Horta criaram o Instituto Brasileiro d e Microb io log ia , que fabri

cava soros e vacinas de uso h u m a n o c veterinário. O l y m p i o da Fonseca e Julio Muniz fundaram 

o Labora tór io d e Pesquisas Clínicas que na década de 1920 fabricava diversos tipos de vacinas. 

Vários out ros cientistas dessas instituições t ambém se transferiram para laboratórios particula

res. 

Sobre os laboratórios fundados p o r técnicos egressos de Manguinhos , ver BF.NCHIMOL e TEI¬ 
XEIRA, op cit. Em relação à história d o Instituto Vital Brasil e a fundação d o Instituto Pinheiros, 

ver: BRAZIL, O. V. Contribuição para a história da ciência no Brasil, Casa de Vital Brasil, Campanha, 

Minas Gerais, 1989. 


