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Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica 
motivada pelo aparecimento de um livro de registros do Instituto Butantan 
datado de 1926 e redigido por vários colaboradores em abril de 1927. O 
livro traz dados estatísticos da produção do Instituto, as especialidades dos 
cientistas que ali trabalhavam, uma estimativa de mortes por ofidismo, caso 
o soro antiofídico não fosse produzido e os dados efetivos de mortes anuais, 
por essa causa, desde 1905. O texto descreve ainda os primórdios do 
Instituto, os principais fatores que motivaram a sua criação e revela que o 
produto tipicamente brasileiro produzido pelo Instituto não foi valorizado 
antes do afastamento do seu criador. 
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1926: Book of Records presents the Annual Report of the Serumthera-
pic Butantan Institute 

Abstract: The present work is the result of a bibliographical research moti-
vated by the appearance of a book of records of the Butantan Institute dated 
of 1926 and written by several contributors in April of 1927. The book 
brings statistical data of the production of the Institute, the specialties of the 
scientists who worked there, the estimated number of deaths from ophid-
ism, if the antiophidic serum as not produced, and the actual annual deaths 
since 1905. The text also describes the early days of the Institute, the main 
factors that motivated its creation, and reveals that the typical Brazilian 
product produced by the Institute was not valued before its creator had been 
removed. 
Key-words: ophidism; new historiography; critical history; national digital 
library 

1 INTRODUÇÃO 

Este é um relato de um relatório anual apresentado no ano de 
1926, sobre o que estava sendo produzido no Instituto Sôrotherapico 
de Butantan. Este é o nosso fato histórico: o primor de um secretário, 
levando em conta as condições tecnológicas da época em que 
produziu o seu material. 

Conforme os postulados da historiografia moderna (Bloch, 2001) 
é preciso produzir os fatos e uma vez produzidos olhar para eles com 
um olhar crítico não redutor. Dessa forma, partimos do pressuposto 
de que nenhum relato contém toda a verdade; que as linhas 
escondem as entrelinhas e as falas, os silêncios impostos ou 
convenientes. Os registros que anunciam o surgimento de uma flor, 
nem sempre revelam o ambiente onde essa flor surgiu e as condições 
prévias necessárias ou provocadoras do seu nascimento. Quando 
enaltecem o seu perfume, omitem os estercos fétidos que 
alimentaram as suas raízes e, quando descrevem as suas pétalas 
coloridas, esquecem de relatar as mãos que regaram a terra e os arco-
íris que a  recobriram. 

Cabe ao historiador, tanto quanto possível, contextualizar os fatos, 
situar o objeto e informar ao leitor o seu entorno.   Gouveia (2017, p. 
62) nos adverte de que “os homens não estão desligados de um 
contexto social” logo, não podemos contar a história de apenas um 
deles sem levar em conta os valores inseridos, as necessidades sociais, 
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sejam elas econômicas, de saúde, de segurança ou até mesmo de 
ordenamento moral e jurídico apropriados. Da mesma forma as 
instituições não existem por si só.  É preciso encontrar um motivo 
para sua existência e os testemunhos escritos ou falados não são 
isentos de interesses ou de subjetividade. 

Olhando sob uma determinada perspectiva pode-se dizer que os 
registros escritos são o que são, no sentido de que não se pode alterá-
los, mas, não são o que são, no sentido que escondem o entorno do 

objeto e nem sempre revelam as razões da sua existência.  
Gouveia (2017, p. 39) afirmou que “ninguém ou nenhuma fonte 

está isenta de ser questionada de suas razões ou posições assumidas, 
dentro de uma instituição, sejam estes os métodos escolhidos, [os 
relatos priorizados, a maneira de abordar o objeto]”. 

Bloch (2001, p. 93) nos adverte sobre a possibilidade de 
desperdício de uma “erudição quando gira no vazio” e da inutilidade 
do orgulho de relatar um fato que se torna um fim em si mesmo. 

O nosso trabalho, como já foi dito, se norteia pela vertente da 
moderna historiografia ou história crítica (Bloch, 2001). Crítica não 
no sentido pejorativo de procurar falhas, distorções ou embustes, mas 
de ler nas entrelinhas sem, no entanto, negar a validade do que está 
nas linhas. Crítica que consiste em manter o que as linhas revelam e 
buscar desvelar o que elas ocultam nas entrelinhas. Crítica que não 
nega a verdade que as linhas trazem, mas busca também a verdade 
que elas não revelam.   

Verdades que não são reveladas por motivos, não necessa-
riamente, pessoais ou que permanecem subjacentes por questões de 
conveniência.   

Todo ser humano tem as suas vaidades, os seus motivos não 
revelados abertamente. É dessa forma que um elogio ao outro pode 
ser um autoelogio, um relato de dificuldades pode ser um pretexto 
para enaltecer alguém. Com isso não queremos dizer que o elogio não 
foi merecido, que as dificuldades não existiram de fato ou foram 

                                                      

 A ambiguidade do texto é proposital. Tanto se refere à existência do objeto que se 

apresenta em primeiro plano, que neste caso é um relatório cuidadosamente 
apresentado, mas também pode se referir ao objeto que se apresenta em segundo 
plano, a instituição que o autor representa. 
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exageradas. Dizemos apenas que a história é um ato humano, que o 
fato histórico é produzido pelo historiador. 

Sobre essa perspectiva historiográfica escreveu Nilo Odália ao 
apresentar o livro de Burke: 

Como em Michelet, não se desprezava o subjetivo, a individualidade, 
como em Marx ou em outros historiadores que assentavam suas 
análises no econômico e no social; não se esquecia de que as estruturas 
sempre têm algo a dizer a respeito do comportamento do homem; e como 
Burckhardt, afirmava-se que o homem não se confinava a um corpo 
a ser mantido, mas também um espírito que criava e sentia diferentemente, em 
situações diferençadas. (Burke, 1992,  p. 4, grifos nossos) 

Essa é a história que será contada. Primeiramente situando no 
tempo e no contexto social a criação do Instituto, depois o relatório 
de um homem situado nessa estrutura que ainda não está distante da 
origem. 

O que nos diz o relatório? 
Evidentemente que apresentaremos aqui apenas um pequeno 

recorte tanto pela extensão do relatório quanto pela exiguidade deste 
espaço. Outros trabalhos surgirão depois deste. 

2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

Um livro de registros aparece inesperadamente em nossas mãos.  
Um colega pesquisador de nossa Instituição nos procurou, com um 
livro de registros, contando que ao remexer os objetos da antiga casa 
de seus pais, se deparou com o documento. Lembrou-se de que ele 
mesmo o havia levado para lá. Anos antes havia trabalhado na 
biblioteca da Universidade Estadual Júlio de Mesquita (UNESP), 
Fundação Educacional de Bauru. Na ocasião, ao organizarem o 
ambiente da biblioteca, resolveram que alguns materiais seriam 
descartados. O então estudante imaginou que este caderno poderia 
ter grande valor científico, o guardou, reencontrando-o muitos anos 
depois e nos presenteando com o precioso achado. O livro traz a 
assinatura de vários colaboradores, dentre eles João Nicacio de 
Godoy  que não identificou a sua função no Instituto. Há indicações, 
pelo relatório que apresentou, que era o responsável pelo setor 
agrícola da instituição. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 21-37, 2017. 25 

Atualmente, este livro está em poder dos autores desse texto, 
porém já se encontra digitalizado e, em breve, estará disponível, tanto 
o exemplar físico quanto o digital, para outros pesquisadores na 
biblioteca da Uniderp. 

A partir desse fato buscou-se na Hemeroteca1 Digital Brasileira2 
nos períodos 1890-1899; 1900-1909; 1910-1919; 1920-1929; 
localidade: São Paulo; periódico: Relatórios dos Presidentes dos Estados 
Brasileiros (SP); descritores: “epidemia”, “febres”, “serumtherapico”, 
“peçonhento”, “peçonha”, “ophidico”, “ophidismo”, “butantan”. 

O termo butantan, em outros periódicos, como O Correio 
Paulistano, aparece sempre ligado a uma leiteria, mas nos relatórios 
dos presidentes, aparece ligado o Instituto Serumtherapico3. Os 
demais termos não foram encontrados nos demais periódicos, exceto 
o “peçonhento” que O Correio Paulistano usa algumas vezes com o 
sentido figurativo, referindo-se a uma pessoa de mau caráter, e uma 
vez referindo-se a um peixe. 

“Ophidismo” aparece uma vez no relatório do Presidente Altino 
Arantes de 14 de julho de 1919. Ele se refere a um mamífero 
predador das cobras destacando a necessidade de divulgação desse 
feito benéfico do animal como forma de estimular a sua preservação. 
(Arantes, 1919). O termo “ophídico" (mais precisamente, “sôro anti-
ophídico”) vai aparecer somente em 1928. 

O periódico em que o Serumtherapico aparece regularmente e que 
fornece mais detalhes sobre ele é o Relatórios dos Presidentes dos Estados 
Brasileiros (SP). Curiosamente nesses Relatórios, de 1890 a 1919, nada 
consta sobre animais “peçonhentos” ou óbitos resultantes de ataques 
desses animais. 

 

                                                      
1 http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx 
2 O leitor deve ser informado de que a consulta à hemeroteca, por vezes, apresenta 

alguma dificuldade tendo em vista que o período é decenal e a mudança da palavra-
chave nem sempre implica na mudança automática do endereço eletrônico anterior. 
Se alguma informação não coincidir deve-se digitar o termo desejado que será 
redirecionado. 
3 Depois Instituto Sôrotherapico de Butantan e hoje, Instituto Soroterápico de 

Butantan. Neste texto usaremos as três grafias indistintamente. 
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2.1 Nasce o Instituto Serumtherapico 

O Instituto Butantan, foi criado oficialmente em 23 de fevereiro 
de 1901, sendo Presidente [Governador] do Estado de São Paulo o 
Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves que em sua “Mensagem ao 
Congresso do Estado” datada de 07 de abril de 1901 anuncia a 
criação oficial do Instituto Serumtherapico4, como foi chamado (fig. 
1) (Alves, 1901). 

 

Fig. 1. Capa do Relatório do Presidente (SP), 1901. Fonte: Hemeroteca 
Digital Brasileira. 

                                                      
4 De sérum | s. m. (latim serum, -i, soro de leite)"serum", in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/serum 
[consultado em 17-02-2017]. 
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A determinada altura do seu texto, cuja paginação original não 
coincide com a paginação da Hemeroteca, ele trata da Diretoria do 
Serviço Sanitário e o Instituto aparece como uma das repartições. 

A Directoria do Serviço Sanitario funcionou regularmente durante o anno 
findo, bem como todas as repartições a seu cargo- Instituto 
Bacteriologico, de Analyses Chimicas, Vaccinogenico, Laboratorio 
Pharmaceutico, Desinfectorio Central, Secção Demographo-
Sanitaria, Instituto Serumtherapico de Butantan e Hospital de 
Isolamento, continuando estes estabelecimentos, confiados em geral 
a profissionaes competentes e dedicados, a merecer dos  entendidos, 
nacionaes e extrangeiros, os mais francos elogios. (Alves, 1901, p. 15, 
destaques e grafia do original) 

Em seguida anuncia a criação oficial do Instituto e justifica a sua 
necessidade levando em conta que os perigos de peste ameaçavam a 
população e a dificuldade de obter serum para combatê-las: 

Com relação ao Instituto Serumtherapico de Butantan, creado por 
Decreto de 23 de Fevereiro do corrente anno, cumpre informar-vos 
que se acha apenas instalado, pois dependia de aparelhos e de 
importantes obras de construção que somente agora puderam ser 
concluídas. No emtanto, dados os perigos que corremos com a 
ameaça da peste por toda a parte, trabalhos importantes foram desde 
logo iniciados no estabelecimento, de modo que brevemente teremos 
manipulado ali o verdadeiro sérum de Yersin, tão poderoso contra 
aquelle morbus e actualmente importado da Europa com grande 
dispêndio e duvidosa pureza. (Alves, 1901, p.15). 

Apesar de ter sido criado em 1901, o próprio texto traz os 
indicativos de que o Instituto já funcionava antes da sua criação 
oficial. Diz o texto que durante o “anno findo”, isto é, 1900, o 
mesmo, juntamente com outras instituições, continuou sob a direção 
de ”profissionaes competentes e dedicados ” (Alves, 1901, p. 15). 

A aquisição do local onde foi instalado correu no ano de 1899 sob 
a presidência de Fernando Prestes de Albuquerque que em sua 
mensagem de 07 de abril de 1900 anuncia a aquisição bem como o 
motivo para a mesma. 

Inicia dizendo do “embaraço de natureza quasi invencível” em 
que se viu envolvido como Governador do Estado: 
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INSTITUTO SERUMTHERAPICO 

Um embaraço de natureza quasi invencivel dominou a attenção do 
Governo desde os primeiros pródomos do apparecimento da peste 
bubônica entre nós. Como sabeis, é o sôro antipestoso de Yersin, o 
único meio preventivo e curativo efficaz que até hoje se conhece contra a 
enfermidade; mas verificou o Governo, bem a pesar seu, que de extrema 
dificuldade éra a sua acquizição, não existindo delle em parte alguma, de 
fabricação garantida, no commercio, economizando-o preciosamente os 
institutos que o produzem [...]. (Alves, 1901, p.145). 

Foi então anunciada a aquisição da Fazenda Butantan, nos seguintes 
termos: 

Pesando bem todas essas circumstancias, resolvi montar no Estado 
um instituto de fabricação do serum Yersin, e para esse fim fiz 
acquizição da fazenda denominada - Butantan, proxima a esta Capital, 
onde, construídas ou adaptadas as primeiras instalações, deu-se 
começo imediatamente ao serviço de imunização de animaes, 
proseguindo em bom pé essas delicadas operações, graças á 
proficiente direção a que está confiado o novo instituto. (Alves, 1901, 
p.146). 

As condições de instalação não eram favoráveis, mas a vontade de 
solucionar o problema de saúde pública e o patriotismo dos cientistas 
que ali se instalaram, que se tornaram merecedores “dos entendidos, 
nacionaes e extrangeiros, os mais francos elogios” foram mais fortes. 
(Alves, 1901, p. 15). 

Uma crônica de Waldvogel5 (1953, p. 239), um escritor que, 
quando estudante visitou o Instituto, se impressionou com a recepção 
que teve e com o que viu e leu no Instituto, traz informações 
suplementares. O autor revela as condições do local na sua origem.  
Falando dos cientistas que foram nomeados para o Instituto, ele 
afirma que “[...] Ali encontraram ‘como única construção adaptável 
aos fins que tinham em vista, um rancho aberto, ligado ao estábulo 
onde se fazia a ordenha da criação”. Em seguida, citando 
textualmente Vital Brazil, que fora nomeado diretor em 1901, ele 

                                                      
5 As informações de Waldvogel são referendadas por Gauld e Scully (1968) 
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afirma: “Foi nesse ambiente paupérrimo, onde o desconforto corria 
parelha com a impropriedade das instalações, que tiveram início os 
primeiros trabalhos técnicos do Instituto Butantan’” (Waldvogel, 
1953, p. 239). 

O site do Instituto informa que foi fundado oficialmente em 1901 
com a independência administrativa do Instituto Adolpho Lutz e 
nomeação do primeiro diretor, o médico Vital Brazil Mineiro da 
Campanha, que o dirigiu, ininterruptamente, até 1919 e que, depois 
de uma breve trégua, voltou a dirigi-lo de 1924 a 1927. 

Denominado de Instituto Serumtherápico, esteve de 1899 a 1900 
vinculado “ao Instituto Bacterológico (atual Adolpho Lutz)”. Foi 
“projetado para combater um surto de peste bubônica no porto de 
Santos em 1899, [e] instalado pelo governo na recém adquirida 
Fazenda Butantan”. (Instituto Butantan, 20156). 

Embora o objetivo deste trabalho seja destacar a habilidade de um 
secretário do Instituto e a minúcia com que elaborou o seu relatório 
do ano de 1926, vamos nos deter, nesse primeiro momento, nas 
condições da instalação do Instituto. 

Consultando documentos da época, mais precisamente da última 
década do século XIX, encontramos que os dois estados mais 
desenvolvidos do Brasil, exatamente por estarem mais próximos do 
poder central, Rio de Janeiro e São Paulo, passavam por “embaraço 
de natureza quasi invencível” no que diz respeito à saúde pública 
(Alves, 1901, p. 145).  

A década iniciou assustadora. Eis o que disseram os presidentes 
dos dois estados. Em São Paulo, segundo Prudente de Moraes em sua 
“Exposição apresentada ao Dr. Jorge Tibiriçá pelo Dr. Prudente J. de 
Moraes Barros, primeiro governador de São Paulo ao passar-lhe a 
administração no dia 18 de outubro de 1890” (Barros, 1890, capa). 

SALUBRIDADE PUBLICA 

A epidemia de febres de máo caracter, que tão cruelmente flagellara a 
população da cidade de Campinas no anno passado, infelizmente alli 
reappareceu nos últimos dias de Janeiro deste anno, e desenvolveu-se 

                                                      
6 Deduz-se que o site tenha sido publicado em 2015 porque o texto traz a afirmação 

de que fora escrito “114 anos depois de sua fundação”, em 1901. 
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durantes alguns mezes, notando-se que foi menos intensa e produziu 
menos numero de victimas.  

Por intermédio da respectiva intendência municipal e de accôrdo 
com o inspector de hygiene, montou-se logo um hospital-barraca, e 
mais tarde um segundo, por ser insufficiente o primeiro. (Barros, 
1890, p. 8) 

Na mesma “Exposição” o Governador fala de “epidemias de 
febres” alastradas no interior do Estado, citando nominalmente 
diversas cidades (Barros, 1890, p. 10).  

No Rio de Janeiro, em 1895, o presidente do Estado, Dr. Joaquim 
Maurício de Abreu informou, por meio de relatório à Assembleia 
Legislativa (fig. 2) que as eleições do ano 1892 tinham sido adiadas 
em virtude de uma epidemia de cólera (Abreu,1895). 

 

Fig. 2. Capa do Relatório do Presidente (RJ), 1895. Fonte: Hemeroteca 
Digital Brasileira.  
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Nessa mensagem o “presidente” afirma que: 

A eleição de deputados á Assembléa Legislativa do Estado, na forma 
da lei n. 117 de 29 de Outubro de 1892, devia ter-se effectuado na 3ª. 
Dominga do mez de Dezembro do ultimo anno do primeiro periodo 
presidencial; foi, porém, adiada pelo meu antecessor, por força da 
epidemia choleriforme que invadiu rapidamente o Estado. (Abreu, 
1895,p.5) 

Em 1926, quando o personagem central deste trabalho estava em 
ação, o Instituto já gozava de prestígio entre a população. Afirmou o 
governador Dr. Carlos de Campos, em sua mensagem ao legislativo 
datada de 14 de julho de 1926, que a população já oferecia uma 
resistência atenuada aos produtos do Instituto Butantan. Uma 
informação que mostra as dificuldades pelas quais passou o Instituto, 
pois, além da precariedade inicial, ainda os pesquisadores tiveram de 
enfrentar a desconfiança da população e, como veremos, do próprio 
governo (Campos, 1926). 

Tal é a situação, que será melhorada com o emprego de medidas 
custosas de que se cogita, sem desprezar, antes promovendo sempre 
com maior intensidade, a vaccinação ati-typhica, principalmente 
agora, que o Instituto de Butantan produz vaccina acceita pela 
população com menor relutancia. (Campos, 1926, p.57). 

2.2 O livro de registros de 1926 

Após a abertura formal de sete folhas, datilografadas, quase sem 
marcas de correção, identificando cientistas responsáveis pelos 
diversos setores de produção de soros também diversos, o secretário 
apresenta um gráfico que desperta a atenção primeiramente pelo rigor 
empregado em sua produção. O técnico traçou cuidadosamente o 
quadriculado a lápis, escreveu o cabeçalho com apenas uma pequena 
rasura e com tal caligrafia que fica difícil distinguir se foi datilografado 
ou manuscrito e traçou os gráficos com precisão milimétrica em um 
papel não milimetrado. As letras maiúsculas com estilo próprio dão 
indicativo de que o cabeçalho foi manuscrito, embora em letra de 
imprensa ou de forma (fig.3). O gráfico traz uma rasura na linha preta 
(gráfico de cima) à altura do ano de 1905. 
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Fig. 3. Gráfico trabalhado a mão. Fonte: Livro de registros do Instituto 
Butantan, 1926. 

A linha preta (a primeira de cima para baixo) indica uma es-
timativa de mortes por “ophidismo” se o soro não fosse produzido e 
a linha vermelha, os dados reais indicando um decrescimento de 
óbitos por essa causa, graças ao soro. Até 1904 não houve uma coleta 
sistemática de dados. 

A perspectiva era que, em 1901, viriam a óbito 150 pessoas e que, 
em 1924, esse total chegasse a 290. No entanto, graças ao soro, em 
1905, morreram cerca de 150 pessoas (20 a menos do previsto) e, em 
1924, morreram pouco mais de 80, isto é, 210 óbitos a menos do que 
o previsto. 

2.3 Articulando os dois relatórios 

Nas páginas anteriores temos dois relatórios: o dos Presidentes 
(que são vários) e o do Instituto. Há algumas discrepâncias entre eles 
que geram algumas questões cujas respostas, em muitos casos, não 
passam de suposições. Trataremos delas logo mais. 

No entanto, de forma geral, essa história traz algumas 
interrogações. 

Se o cronista Waldvogel (1953) se impressionou com a 
precariedade do ambiente inicial para destacar o valor e a brasilidade 
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dos cientistas que ali atuaram é possível supor que o governador 
destacou as epidemias como forma de justificar os investimentos e o 
mérito dos cientistas e administradores como forma de enaltecer a 
capacidade do seu governo em investir no bem da população e em 
conduzir adequadamente a instituição, escolhendo para isso pessoas 
de alto calibre técnico e moral. 

Waldvogel não esconde a sua intenção subjacente uma vez que 
inseriu a sua crônica em um livro com o título de Homens que fizeram o 
Brasil. Portanto, o que impressionou não foi a precariedade inicial do 
ambiente, mas a têmpera dos homens que ali trabalharam.  

Na mensagem de 1925, o governador procura afirmar que o 
Instituto estava dando certo. Afirmou ele que o Instituto extrapolava 
os seus objetivos originais sem prejuízo destes (Campos, 1925): 

No Instituto de Butantan interessantes estudos se effectuaram, sem 
prejuízo da inteira normalidade dos seus varios serviços habituaes. A 
vacina anti-typhica por via buccal, que deu reaes resultados, segundo 
autorisadas atestações, pesquisas scientificas sobre as aranhas 
indígenas, sobre o sapo, estudo de processo barato e simples para 
tratamento e aproveitamento do lixo- todos esses assumptos estão 
sendo objetos da atividade do estabelecimento. (Campos, 1925, p. 39) 

Mas a questão maior é: por que os Relatórios dos Presidentes 
silenciam sobre o soro antiofídico e o Relatório do Instituto dá ênfase 
no mesmo? 

Essa era especialidade do Diretor do Instituto, o Dr. Vital Brazil. 
Conta Waldvogel (1953), em sua crônica já citada, que quando o 
médico se formou em 1891, veio clinicar em Botucatu, interior 
paulista.  Antes mesmo de chegar à cidade (as viagens eram feitas a 
cavalo) parou para descansar na casa de um lavrador que lhe narrou a 
história de um filho que havia morrido picado por uma “serpente”. 
Isso sensibilizou o médico que, ao ver outros casos acontecendo em 
sua clínica, decidiu parar de clinicar e dedicar-se à pesquisa. Dez anos 
depois era chamado para dirigir o Instituto Butantan e fez do soro 
antiofídico a sua bandeira de luta, e foi o que lhe deu fama 
internacional. No entanto, conforme já foi visto, em 1919 o 
Presidente Altino Arantes ainda apostava na preservação de um 
mamífero predador como forma de proteção da população dos 
ataques dos ofídios (Arantes, 1919). 
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Foram realizadas interessantes observações a respeito do Conepatus 
chilensis, mammifero destruidor de cobras, atributo que lhe era, até 
então, desconhecido, e cujo relevante papel, na prophylaxia do 
ophidismo, deve ser vulgarizado, por isso que se trata de um animal 
que é, por toda parte, extremamente perseguido. (Arantes, 1919, p. 
34) 

A primeira referência ao soro antiofídico, anticrotálico e 
antibotrópico aparece no relatório do Presidente Dr. Júlio Prestes de 
Albuquerque, em 1928. Consta que “O movimento annual da 
produção do Instituto de Butantan foi o seguinte: soro anti-crotalico, 
928 ampolas; anti-bothropico, 4.744, anti-ophidico, 4.890 [...]” 
(Albuquerque, 1928, p. 260). 

Inclusive foi esse governador que destacou em sua mensagem a 
excelência do Instituto Butantan. Afirmou em sua mensagem que: 

O Instituto de Butantan é um dos padrões da nossa cultura 
scientifica e um elemento de mais alta valia, na defesa sanitaria do 
Estado. 

Funccionaram com regularidade todas as seccções e a producção 
geral do Instituto de Butantan quer scientifica, quer material, foi 
excellente. (Albuquerque, 1928, p. 259). 

Por que os governos não trataram desse assunto em seus 
relatórios? Por que o relatório do Instituto começa com ele? 

Hipóteses certamente não faltarão. Supomos que uma delas esteja 
ligada ao fato de que o “serum Yersin” já era conhecido e aprovado 
no exterior, cabendo ao Instituto a tarefa de apenas reproduzir e, 
talvez, melhorar a fórmula. A receita estava pronta e testada e, 
possivelmente, os elogios recebidos pela equipe brasileira, 
provenientes dos “entendidos nacionaes e extrangeiros ” (Alves, 
1901, p. 15), se aplicassem à sua capacidade de reprodução em 
condições menos favoráveis. Por outro lado, o Instituto não fora 
criado para produzir o soro antiofídico dado que este estava ainda 
para ser criado e talvez não passasse pela cabeça dos administradores 
públicos que algum brasileiro pudesse inovar nessa área de 
soroterapia, que alguém pudesse apresentar algo inédito. 

O ineditismo do Dr. Vital Brazil demorou a conquistar a 
confiança dos administradores públicos. Isso justifica a sua luta por 
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apresentar relatórios completos levando em conta estimativa da 
situação sem o soro e dados efetivos com a presença dele. 

Dessa forma, um relatório primorosamente elaborado, com dados 
estatísticos e históricos de uma importante instituição de pesquisa foi 
poupado e o seu conteúdo revela meandros que a leitura direta tende 
a esconder. Vinte e cinco anos após ter sido oficialmente criado, o 
Instituto Butantan ainda não era reconhecido pelo que fizera de 
inovador. Há vários anos vinha produzindo soro inédito nos meios 
científicos, soro que salvava muitas vidas, e ainda necessitava 
empreender um esforço para projetar esse feito no cenário nacional. 

Os governadores anteriores a 1928 não tratam do assunto. Fazem 
referências a diversas vacinas citadas nominalmente. Curiosamente, o 
Dr. Vital Brazil deixou a direção do instituto em 1927. Seria ele um 
médico que insistia em fazer o soro mesmo contra a recomendação 
dos governadores que entendiam serem as diversas epidemias que 
assolavam as massas, o principal problema de saúde, e não ofidismo 
que estava circunscrito aos agricultores das regiões mais remotas? 
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