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INTRODUCÇÂO

Se me decidi a discorrer em estylo popular sobre o Instituto Sorotherapico de

Butantan foi somente para vir ao encontro de uma necessidade que se fazia sentir,

qual a de um guia para os visitantes do Instituto, seguindo assim o que se observa

nos institutos similares e museus.

O Instituto, pelos trabalhos importantes de Vital Brazil, pela sua natureza e

pelo seu famoso serpentário, tem uma fama mundial, o que explica ser elle uni dos

pontos de attracção da capital de S. Paulo.

O que mais chama a attenção do publico, ao visitar o Instituto, são as co-

bras. Apesar das explicações verbaes que são dadas aos visitantes, estes pedem sem-

pre um guia ou folheto escripto para melhor se orientarem sobre assumpto tão at-

trahente como seja a Ophiologia.

«La Défense contre l'Ophidisme>, a celebre obra de Vital Brazil, é mais de

caracter scientifico, e nella se nóta a falta de explicações populares.

Eis um dos motivos que me levaram a escrever este folheto ; além disso, quiz

também demonstrar que o Instituto de Butantan é uma instituição que serve não

só aos interesses da Sciencia como aos do Serviço Sanitário do Estado, produzindo

sôros anti-peçonhentos e todos os demais soros e vaccinas para a cura e prevenção

das moléstias infecto-contagiosas.

Á gentileza do Dr. Vital Brazil devemos a reproducção de alguns quadros que

illustrain este folheto, e aqui deixamos consignados os nossos agradecimentos a tão

i Ilustre scientista.

As photographias, em sua maioria tomadas dos originaes existentes no Insti-

tuto, foram feitas pelo photographo do estabelecimento, sr. Euclydes da Costa Soares.

Butantan, Junho de 1922.

R. KRA US
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Histórico

Instituto Sorotherapico de Buthntan Eoi fundado em 1899, por

occasião do apparecimento da peste bubonica no porto de Santos.
'

O Governo do Estado, lendo encontrado difficuldades na obtenção

do sôro e vaccinà contrá) a peste, adquiriu, perto da cidade de S. Paulo

(9 kilometros), á margem esguerda do rio Pinheiros, uma bella pro-

priedade denominada «Butantan» (em tupy, lingua indígena, quer

dizer: «lugar de vento forte»), para delia installar um Instituto So-

rotherapico que tratasse desde logo do preparo daquelles productos.

\ frente do Instituto o Governo collocou o Dr. Vital Brazil, que

ge manteve como seu director até o anno de 1918, e a quem se
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deve o desenvolvimento do Instituto desde seu inicio até sua actual

evolução, bem como a iam; progresso de que hoje goza.

()s primeiros trabalhos do estabelecimento tiveram inicio naquelle

anuo, mas sua organização oííicial só se realizou em 11101, em virtude

do dec. n." 878-A, de 23 de fevereiro desse anuo, e para seu EuncCÍO-

namento foram utilizadas antigas casas existentes na propriedade,

sendo apenas feitas as adaptações mais necessárias no momento.
Depois disso foram construídas diversas dependências, !aes como
cocheiras, enfermaria para os animaes pestosos, um alpendre para

sangria, etc.

prédio destinada

Antiga installaçSo para animaes

facto de maior relevo na historia da evo

occorreu em 1914, com a inauguração do sumptuos
á localisação dos diversos laboratórios para os e:

Esta obra leve seu inicio em 1910 e sua

em 11)18, lendo sido inaugurada em data de -I

quando foi lavrada a seguinte acta:

«Aos quatro dias do mez de abril de mil nov<

nesta capital, no districto de Butantan, presente

Drs, Carlos Augusto Pereira Guimarães, Viee-pres

em exercido, Altino Arantes, Eloy Chaves, Paulo

Sampaio Vidal, respectivamente Secretários de Es

do Interior, da Justiça e «la. Segurança Publica, da Agricultura, Com-

eu

Srs

pia

is Exmos.
nte do Estado,

Moraes I Jarros,

3os Negócios
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mercio e obras Publicas e da Faz.nda, Guilherme Alvaro, director

geral do Serviço Sanitário do Estado, viários outros cavalheiros de

representação e muitas outras pessoas gradas, foi solemnemente inau-

gurado o novo prédio era que Euncciona o Instituto Serumtherapiço,

departamento da Directoria Geral do Serviço Sanitário do Estado.

A construcção dd referido prédio, feila sob planta e direcção tcelmica

do engenheiro sanitário, Dr. .Mauro Alvaro de Souza. Camargo, foi

iniciada em novembro de 1910, sob a presidência do Exrao. Sr.

Dr, .Manoel Joaquim de Albuquerque Lins, sendo então Secretario

de Estado dos Negócios do Interior o Exmo. Sr. Dr. Carlos Augusto
Pereira Guimarães e Director Gérâl do Serviço Sanitário, o Exmo.
Sr. Dr. Emilio .Marcondes Ribas. As oliras foram continuadas sob
a presidência do Exmo, Sr. Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues
Alves, sendo Secretario de Estado dos Negócios do Interior, o Exmo.
Sr. Dr. Altino Arantes, e nesta ultima administração concluídas.

Testemunham a. construcção desse edifício, que obedeceu a todos
os reclamos da necessidade e mesmo conveniência, e a. perfeita
dotação dos seus múltiplos laboratórios, o patriótico esforço do Gq-
verno do Estado em proporcionar todos os recursos para a custosa,

si liem cpie generosamente compensadora, inslallaçào dos institutos

Bcientííicos creados para servir ao inestimável desígnio de convergir

as luzes da Sciencia para. a resolução dos muitos e graves problemas

de que depende a- saúde publica.

São, portanto, as installações desle Insliluto um monumento

de benemerência para as esclarecidas administrações cpie têm per-

luslrado o Governo deste Estado progressista, que notavelmente se

salienta no seio da Federação Brasileira pela sua civilisação, effeito

da mui nobre Comprehensâú dos deveres cívicos pelos seus homens

públicos, dignos a lodos os respeitos das melhores homenagens,

como aqui se cóncretisa,

Eu, L. M. Homem de .Mello, funccionario da Directoria Geral

do Serviço Sanitário, substituindo o secretario da repartição, a es-

crevi. .» u, , ,

laal Carlos Augusto Pereira Cuimarães, Altino Arantes, F.loy de

Miranda Chaves, Paulo de Moraes Barros, Sampaio Vidal, Francisco

Ferreira Draga, Meirelles lieis Filho, T. Mondim Pestana, T. Mondim,

Oílilon Damasceno Ribeiro de Moraes, l/r. liubião Meira, Abilio ('.

de Andrade, Ranttlpho Pinheiro Lima, Mário Ayrosa, Theodureto

de Camargo, P. de Siqueira Campos, Geraldo de Paula Soi a, Dr.

Theodoro Bayma, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, Dr. E. aunpt,

Dr. Vital Brazil, Dr. Emilio Ribas, Dr. Ayres Netlo, Dr. Alexandrino

PedíOSO, Imillipe Ache, Jesuino Maciel, R. von Ibering, João Flo-

rencio Comes, II. von Ibering, Heitor Maurano, Dr. Dorival de Camargo

Penteado, D. Rangel Pestana, ele».

No anno de 1917 foram creadas as secções de Botânica e o

Insliluto de Medicamentos Officiaes paia utilização pratica das piam

SciELO 9 10 Xl 12 13
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las medicinaes brasileiras, âo mesmo tempo tarabem se installou
uma nova secção a de opotherapia e soluções medicamentosas,

Para que a grande extensão de terrenos (me £ossúe o Instituto

não ficasse sem utilidade, foi creada também a secção agrícola com
o fim de fornecer aos animaes do estabelecimento ioda a forragem
de que necessitam.

Viial Bjiazil dedicou toda sua actividade ã producção de>sôros,
vaceinas e fabricou desde o inicio do instituto quasí iodos os productos
reclamados pelo Serviço Sanitário paia a sua lucta systematica contra
as enfermidades infecciosas. .Mas não somente como fabrica Eunccionou
o Instituto com Vital Brazil, pois elle sonhe rodear-se de um núcleo
de adeplos e assim ponde formar, pouco a pouco, uma escola scientifica.

Desde o anm, de L901 alé mi? foram puhiicados '21 trabalhos,
ijue se encontram reunidos em unia publicação do Instituto denominada
< Còlleçtanea de Trabalhos »,

Desses trabalhos os mais importantes são de Vital Brazil, sobre as-

sumpto que significa o orgulho e a gloria do instituto estudo
das serpentes subamericanas, sobre seus venenos e a preparação
dos soros anti peçonhentos. Vital Hnizil demonstrou que o SÔrO de
Calmette preparado com ven&no das cobras das índias mio deu resultado
no Brasil porque Os venenos das serpentes do Brasil 6 da America do
Sul são completamente differéntes (Viperiddè) dos das cobros <las

índias (Coluhridae) < que o sôro contra b mordedura dctquçllas ser-

pentes deve ser preparado tom o venenò delias.

Dahi surgiu a idéa de se Construir um serpentário para alojamento
de cobras, afim de se obter o veneno com que se pudesse preparar
um soro antbpeçonhehtQ para o paiz, e desde então esse serviço vem
sendo feito com toda a actividade.

Acompanhavam o Dr. Vital Brazil nesses trabalhos os seus col-

aboradores Bruno Rangel Pestana, Dorival de Camargo Venteado?
.Xtutr Martins, e especialmente o mallogrado Dr. .1. Florêncio Gomes.

Além dos trabalhos sobre ophidios foram publicados estudos

sobre pestê, dosagem do valor anti-toxico dos snms, das globulinas
e seriiias, etç.

Florêncio domes descreveu espécies novas de cobras e sobre

Tnatoma chagasi; />. Rangel Pestuna^ sobre nambi-uvu, Octávio Veiga,
sobre estrongylose dos cavados e prophylaxia das moscas; //. Maurano,
sobre envenenamento escorpiomeo.

No anuo de i;il,s appareceram as .Memorias;- do Instiluto, em
que se encontram trabalhos de Vital Brazili Dorival ('. penteado,
Florêncio domes e Oclueio Veií/a. A secção de bolanica também
appareCB COm os trabalhos de F. ('. Hoelme. Além destes, figuram

trabalhos de Afrânio Amurai e Pirajá da Silva, no fascículo II.
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Não podemos, ao fazer o histórico do instituto, deixar de render

especial homenagem á memoria de João Florêncio domes. A elle

devemos a descripção de uma espécie nova de serpente venenosa

(Lachesis COÍiara), a classificarão das cólicas do nosso mostruário,

e innumerós trabalhos sobre ophidios do lirasil < da America do Sul.

Çom a sua morte muito perdeu uão

somente o Inslitulo, mas também a micro-

biologia <• especialmente a ophiologia bra-

sileiras,

Em julho dc 1919 terminou a gloriosa

direcção dc \ ital Brazil.

Depois da sabida dc Vital Brazil houve

um interregno^ sendo a direcção do Insti-

tuto confiada interinamente ao Dr. Ulbòa

Cintra que depois dc vários inczes de di-

rectoria passou ésta ao Dr. Afrânio Amaral,

por essa occasiào foram nomeados assis-

tentes do instituto os DrS. José Bernardino

Arantes, Joaquim Pires Henry, Lemos .Mon-

teiro, laicas dc Assumpção c Jose Maria,

Gomes, paia substituírem os que tinham
acompanhado Vital Brazil.

O Dr. Afrânio Amaral dedicou-se de-

pois especialmente ao estudo da ophio-

[Ògia (1 lez COmimmicações diversas á Sociedade de Medicina e
Cirurgia de S. Paulo a respeito dos resultados que obteve em seus
estudos. Êntre essas coinmunicações salienta-se aquclla em que
elle descreveu a. nova espécie dc serpente venenosa, (pie denominou
Lachesis insiilarís, da qual fez o estudo completo, e que faz parle,

juntamente com as desçrípções de Outras espécies de serpentes não
venenosas, de uni trabalho (pie sahiu publicado nos Anexos (las

Memórias do Inslitulo».

Km setembro de 11)21 fui coulradado pelo Governo do Estftdo,

para dirigir o Instituto, depois de terminado meu contracto em Buenos
Aires, onde, por 8 annos, dirigi o Instituto Bacteriológico do Departa-
mento Nacional de flygiene.

Tomando posse da directoria, procurei cumprir minha missão
seguindo os caminhos traçados por Vital Brazil é conservar ou ampliar

a organização do instituto, segundo as exigências do progresso da

Sciencia e necessidades do Serviço Sanitário do Estado'.

A missão do Instituto, como bem fez vêr Vital Brasil em um
de seus relatórios, não deve ser somente a de fuaccionar como uma
fabrica pura o preparo de lodos os produdos biológicos baseados nos

conhecimentos 8CÍentifÍCQ8 acluaes, mas dere landiem contribuir com

estudos scienlificos, especialmente no ramo da m icrobioloi/ia e da

sorolouia, para o ãèSenvolvimento da Sciencia, para </ue ãáhi possa

2
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formar-se um núcleo de techniros competentes que virão constituir a

escola especial de Butantatl.

Segundo as funcções do instituto, quer as praticas, quer as

scientificas, procurei organizal-o de tal maneira, islo é, em secções,

á frente de cada uma. das quaes se encontra um tecíinico competente
com sub-assistentes, que actualmente preenche todos os seus fins,

Essas secções são as seguintes:

Secção de Ophiòlogia (Assistente; Dr. Afrânio Amaral. Sub-assistente:

Dr. Rocha Botelho).

Secção de Toxinas e Dosagem dos soros anti-toxicos (Assistente: Dr.

J. I>. Arantes. Sub-ássistente: Dr. Paulo, Marrey).

Secção de Vaccinas e sôros atiti-infecciosos (Assistente: Dr. J. Pires

Fleury).

Secção de Peste e tuberculose (Assistente: Dr. J. Lemos Monteiro).

Secção de Diagnostico biológico (Sub-assistente: Dr. Lucas de Assum-

pção).
, • n sSerrão de Microbiologia (Sub-assistente: Dr. José Al. Gomes).

Sereno ,/r <
)
pol/iera pia (Assistente: Ph. Fernando Paes de Barros).

Secção de Ophiòlogia

Esta secção tem a seu cargo o preparo dos sôros anti-peçonhentos,

além do estudo systematico e biológico tias serpentes brasileiras e de

seus venenos, bem comq a conservação da collecção de cobras do Museu.

Laboratório da Secção tle Ophiòlogia

'SciELO 10 11 12 13
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qyoviviparas. Nos ovos das ultimas, as serpentes estão já, completa-

mente evolucionadas e delles sahem immediatamente (-40).

As venenosas geralmente não" atacam o homem desde que não
sejam tocadas. Atacando, projectam a cabeça com extraordinária ra-

pidez contra a, presa, cravando os dentès na carne, injectando o veneno
como uma injecção hypodermica, mercê da contracção dos músculos
que comprimem as glândulas de veneno.

A maioria das mordeduras são nos memliros inferiores (75 "/o) e

menores no tronco (3 o/o), porque as cobras não podem saltar mais

do que com 2/3 de seu corpo. As cobras terrestres se movem fíxando-se

em suas costellas e assim podem subir ás arvores (e podem lambem
nadar).

'I odas as serpentes venenosas e praticamente perigosas da. America
lo Std pertencem á Eamilia das Viperidae, sub-farnilia Crotàlinae,

uite são as que têm 2 dentes anteriores canaliçulados (solenoglyphas)

e estão em communicação com a glândula do veneno.

Os dentes inocula/Ion:* do veneno caracterizam mais que Indo as

tentes venenosas. <)s dentes das Viperidae são moveis e são tro-

cados de tempos a tempos por outros novos.

Peites de serpente:?, depois da muda

Além disso, existem outros caracteristiebs para differenciação das
serpentes venenosas das não venenosas, taès como: cabeça chata e

triangular, cauda, curta, fossa [acrímal, pupilla vertical, escamas na.

pabeça e no corpo, etc. Estes caracteres podem falhar e por isso não
-• aconselha ás pessoas sem conhecimentos especiaès fazerem a cias-

• iiicaçáo, baseadas somente naquelles caracteres. Brêhm diz termi-

nantemente que não exisle um meio para. se differenciar as cobras pelo

-eu exterior.

cm 1
SciELO 10 11 12 13
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Esqueleto dc uma cobra
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Os característicos das serpentes venenosas e não venenosas mais
rommuns podem ser apreciados no quadro que reproduzimos (p. 22).

O seguinte quadro mostra a classificação das serpentes venenosas
que são encontradas no Brasil:

mais frequentes

Yiperidae
(^olerioglypha)

lanceolata (jararaca)

atrox

neuwiedii I

jararacussú I

cotiara 'j

I alternata (urutu) ;

Lachesis itapetiningae

(12 espécies) fruta (surucucú)
bilineata

( Crotalinae insularis

castelnaudi

{ lansbergi

Crotalus terríficas (cascavel) (10 espécies de crotalus na
|

Viperinae (Europa, Asia e Africa) [America do Norte).

Além das serpentes venenosas da família Yiperidae, que são
praticamente as únicas perigosas no Brasil, existem as da família
Uolubriãae

:

I — Elapinae (Proteroglyphas) (*), que saò serpentes (venenosas)
com 2 dentes anteriores .sulcados ([iodem envenenar com a sua mor-
dedura, o que. porém, é raro):

Í
írontalis

corallinus

(-bras coral)*)

[ decoratus

Além destas existem mais 10 espécies, que são muito raras.

II — Opisthoglyphas, qUe têm também os 2 dentes sulcados
como os das Elapinae, mas collocados atrás do maxillar superior, por
detrás dos olhos. Praticamente também não têm importância, porque
as mordeduras são raras e produzem somente inílammaçòes locaes.

As mais frequentes são:

(*) Não se deve confundir a coral verdadeira com as falsas; estas ultimas se difíerenciam
pela cauda lousa e fina e pelos olhos, que sao grandes. Eryrlilamprus aesculapii é uma opisthogly-
pha (venenosa, com 2 dentes posteriores); as outras, como Oxirhopus trigeminus, Siinophis rhinos-
toma e Elapomorplius tricolor, são mais communs.

3

SciELO 10 11 12 13 14
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(schotti («cipó»)

olíersi («cobra verde»)
}

j
serra

I aestivus(« cobra verde )

Erythrolaniprus aesculapii (falsa coral)

Tamnodynastes nattereri

Pseudo boacloelia (nuissurana)

Inflammação do braço, produzida por mordedura de Philodryas olferei (opisthoglygha)

III — Aglyjíhas, as não venenosas pertencem, em sua maioria,

á família das Colubridae e têm dentes lisos, 2 fileiras no maxillar supe-

rior, sem canal e sem estarem em eotnmunicação com a glândula de
veneno. A glândula supra-labial que possuem estas serpentes contêm
veneno, como a das venenosas. A secreção dessa glândula sane dire-

ctamente na bocca por um duelo secretor e ali se diluo, muito pouco
chegando a penetrar no organismo quando a serpente morde <• o

envenenamento neste caso é muito benigno, sómente local, sem sym-
pfomas geraes.

As mais communs destas serpentes são:

Drymobius bifossatus (cobra nova)
Spilotes pulatus (caninana)

Herpetodrias;™natuS
dp6>)
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i innhic í almadensis (jararaquinha do campo)
Liopnis

|
pòecil0gyíus

Xenodon merremii (boipeva)

Ciclagras gigas (boipevaussú)

Helicops modestus, etc. («d'af,uia»)

Oxírhoplis trigeminus («boi coral»)

Das não venenosas, cobras maiores (do G a 12 metros), a sucury
(Eunectes murinus) e a giboia (Boa constrictor) pertencem á família

das lioidae.

Serpentário

As serpentes ao chegarem ao Instituto são separadas segundo
a espécie, venenosas ou não, nos serpentários respectivos.

Carro para o transporte de caixas para serpentes

serpentário para as serpentes venenosas está collocado em
frente ao Instituto. Consta de uma área de cerca de 600 ms.2,

cercada por um canal de 1 metro de largura, tendo na parede externa
um muro de LmõO <!•' altura, de faces lisas na parle interna, e

na parede externa apenas a altura de 0m50. A parede externa do
canal, bem como o muro que o contorna são a prumo e de laces

lisas, de modo a impossibilitar a subida das serpentes. A parede

SciELO 10 11 12 13 14
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interna tem uma inclinarão para. dentro de modo a facilitar a subida
das serpentes que venham banhar-se no canal. Na área interna
dividida, em canteiros plantados com grama, encontram-se pequenos
abrigos em forma de cupins, onde as serpentes podem esconder se

e proteger-Se da. acção do frio ou do calor.

A outra installaçào para as não venenosas é cercada por nin

muro alto, sem o canal çircumdante, 6 na área interna se encontram
gramados e arvores diversas.

Veneno e sua extracção

veneno das serpentes é o producto da. secreção das glândulas

venenosas e 6 summamente toxico para animaes sensíveis como o

são os pombos, coelhos, cobayas, cavados e o homem. veneno é

para. as serpentes um fermento ut.il e que por sua acção proteolytica

tem importância na digestão dos animaes comidos por ellas.

- —
Sf?

Glândula do veneno

Quando a. serpente morde, o veneno mortífero sahe pelos seus

dentes venenosos.
Para conseguir-se exlrahir o veneno para a imnumização de

cavallos, um ajudante fixa bem a serpente, segurando-a logo abaixo

da cabeça de modo a. não poder (dia mover-se e" col locando uma. placa

de vidro por sob os dentes venenosos, comprime com os dedos as

glândulas secretoras e o veneno cahe na placa, sahindo pelos dentes.

Em 15 dias pode-se recolher a mesma quantidade de veneno. Apesar

SciELO 10 11 12 13 14
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da extracção do veneno, a mordedura, depois disso, pode ter conse-

quências graves, pois sempre fica veneno sufficiénte para produzir

accidentes.

() veneno é uni liquido claro, amarello nas Lachesis e incolor nos

Crotalus, (*) que depois de seccado em estufa a 37° pode ser guardado

por muito tempo sem modificar-se. A quantidade de veneno que sahe

de cada vez é diííerenie, segundo o tamanho, alimentação e estação.

calculo que uns dá Vital Brazil é — para Crotalus, 0,1 c.c.

de veneno liquido, correspondente a .'58 mgrs. de veneno secco, para

PR0DUCÇÃ0 AÉDIA DE
VENENO POR ESPÉCIES

(JARARACUSSUI

IURUTU)

(JARARACA]
(CASCAVELI

jararaca, ()'2 c. c. de veneno liquido, que correspondem a 06 mgrs. de
veneno secco; para li rui ú, 0,5 c. c. de veneno liquido, que correspondem
i L65 mgrs. de veneno secco.

1 Para ser ensaiado o veneno, deve elle ser pesado, dissolvido

ni sòro p,hysiologico e depois titulada sua toxidez em pombos,

A dose mínima mortal do veneno secco dè Crotalus terrificus

(') O veneno das cascavéis do norte do Brasil ti amarello.
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(cascavel) por via intramuscular para. o pombo é de 0,003 mgr., de
1 mgr. por ki lo de coelho e de 0,015 mgrs. para cobaya dó 2M grs.;

i de Lachesis jararaca é de 0,5 mgr. para o pombo, de 1 mgr. por kilo

[c coelho e de 1,5 mgr. para cobaya de 2õ0 grs.; o de Lachesis

alternaia (urutú) é de 1 mgr. para, o pombo, de 8 mgrs. por kilo

coelho e de 2 mgrs. para. cobaya de 250 grs.

Immunidade natural

Nem lodos os animaes são sensíveis ao veneno das serpentes.
Entre os mammiferos existem alguns que resistem, como o porco (?)
as mangustas, o icbneumon (Herpestes ichneumon), o ouriço caixeiro

(Erinaceus europeus).

No Brasil, descobriu p Dr. F, A. Iglesias, um mammifero do
Piauhy, denominado Oonepatus chilensis (cangambá), que tem uma,

immunidade natura] cõntrâ as cobras venenosas "(Lachesis) e se ali-

menta desses repteis.

Também existem aves, como a seriema (Dicholofus crystatus),

o jaburu (Micteria americana) e o acauã, (Herpetoterès eachináns) que

cm 1
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Cangambá (Conepatua chileruit) mammifero opliiophago

entre os Índios gozam de nina grande reputação como destruidoras de
cobras.

Para. ter-se nina idéa da differença que pode existir entre a

sensibilidade e a resistência, natural, citaremos um exemplo do in-

teressante livro de Vital Brazil sobre as serpentes.

Com a quantidade de veneno de cascavel sufficiente para matar
10. serpentes de outra espécie, pode-se matar:

24 cães
25 bovinos
60 cavai los

600 coelhos
800 ratos
2000 cobayas

. 300000 pombos

As serpentes venenosas em geral são immunes para. o veneno da
sua espécie e mesmq para o das outras, mas lambem as não venenosas

têm uma resistência contra os venenos. Existem certas cobras ophio-

pbagas, geralmente não venenosas, que comem as outras. A mais

celebre opbiopbaga é a i\lussurana, que é imrnune contra o veneno
da jararaca, e cascavel e se alimenta com as serpentes venenosas.

SciELO 10 11 12 13 14
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Envenenamento

A gravidade dos acciderites depende da espécie de serpente e da
quantidade de veneno e do lugar por onde elle penetrou. veneno
ó inócuo na pelle ou nas mucosas intactas (estômago). As :>/-i parles

das mordeduras ao homem são aos membros inferiores, principalmente

FREQUÊNCIA oosACODENTES

POR ESPÉCIES MORDEDORAS

nos pés (75o/o). Muito» acóiãentes seriam cri/mios se os trahdlhadores
nanes usassem bolinas ou botas e as creanças andassem calçadas.

Os symptomas do envenenamento são locaes e geraes e variam
segundo a espécie de serpente que mordeu, uma cascavel ou uma
LacheSÍS. A mordedura das cohras venenosas se caracteriza por 2

pontos hemorrhagicos na pelle, que corresponáem aos 2 dentes 0"

SciELO 10 11 12 13
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Mordedura por uma cascavel (paralysia)

Sôros anti-peçonhentos

grande progresso no tratamento das mordeduras de serpentes
se deve ao descobrimento da immunização com veneno de cobra
por Scwal (1X87), Kaufmann (1889), Fraser, Phisalix e Bertrand, e so-

bretudo por Calmette. Para a America do Sul têm os estudos de Vital

Brazi] importância muito grande, pois verificou elle que os venenos das
cobras sul-americanas (solenoglyphas) não são neutralizados pelo sôro

anti-peçonhento de Calmette, preparado com o veneno das cobras da
índia (proteroglyphas), Por esta razão Vital Brazil começou a preparar
sòros especiaes para as mordeduras das serpentes do Brasil e da
America do Sul, com os venenos dessas mesmas serpentes.

'SciELO 10 11 12 13 14
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Preparação dos soros anti-peçonhentos

Para obter-se p sôro anti-peçonhentp, é necessário injectasse

cavalloSj sub-cutaneamentej com o veneno, começando com diluiçi e

de milligrammosi e augmenitando cada 5 ou (! dias a dose, até chega,!

a, ,:")()() ou (>()() mgrs. por vez. Depois de soffrerem esle procCSSO duranle

algum tempo, i(> mezes e mais) processo que chamamos immunizaçnOi
os eavallos fornecem o sòro (anlidoxina) (pie se encontra no sangue
circulante.

Desde que os cavados, depois de um certo tempo, supportam in-

jecções de quantidades grandes destes venenos, podem então ser

sangrados, porque em seu sangue já se encontram as substancias

maravilhosas chamadas anli -toxinas, que são capazes de destruir

os venenos (toxinas).

Â sangriti dos cavados se faz na veia jugular e se tiram de

cada. vez -I a. (i litros de sangue. <>

sangue r o que chamamos sôro, e

cificos — as anli-loxinas.

Gomo com, o veneno, que é uma.

Bnidas e portanto, não pode sei' litulad

mente por experiências <

ontem
pie se consegue Q

os remédios esp<

por methodoi
mesmo suei

ncamenti

chimicos

As anli-loxinas

tiladas com seus rei

dtram np sangue poden
venenos e em animaes laWoralorio.

Dosagem do sôro

seise a eíficacia

A dosagem se faz em pombos (ou

r via endoven<

li valor anli-loxico, é

tos), nos

;erta quantidade de mistura do

rara conlii

necessário med
quaes se injecti

sôro e veneno.

Se o pombo sobrevive á injecção, o sòro contêm substancias

anti-foxicas e segundo sua quantidade já pode ser dado a consumo.

Se o sôro não eontem a quantidade sufficiente anti-toxica, pod

então ser concentrado,

<) tratamento das mordeduras exige sempre um soro especifin

preparado para o veneno da, espécie que morder. O veneno de um.

espécie de cobra venenosa não se neulraliza com o sòro preparadi

•iint o veneno de outra espécie. As
Crptalico, que neutraliza 1.200 doses
não neulraliza nem poucas doses le

vice-versa.

sxempl

de venem
veneno le Lachesíâ
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Instituto Sorotherapico de Butantan



56 Instituto Sorotherapico de Butantan



Instituto Sorotherapico tie Butantati



Instituto Sorotherapico de Bntantan

onhentc

cm uru pombo (Soro veneno)

prepara os seguintes sôros anti-pe

anti-bothropico (polyvalente) — contra todas as espécies de Lachesis

anti-bothropico (mouovalente) — contra a jararaca somente

anti-crotalico — contra a cascavel

anti-ophidico — contra todas as espécies venenosas em geral (menos as co

raes venenosas). (*)

sôro anti-bothropico polyvalente deve dosar — 1 c. c. ney
tralizando 1,5 tngrs. de veneno de jararaca; o sôro anti-crotalico

1 c. c neutralizando 0,8-1,0 tngrs. de veneno de cascavel; e o sôr

anti-ophidico, 1 c. c neutralizando 0,4 tngrs. de veneno crotalid

e 1,5 rngrs. de veneno de jararaca.

() sôro é distribuido em ampolas de 10 c. c, trazendo no rotufi

a dosagem de sen valor. Cada tubo de sôro é acompanhado • con
selhos para ;i sua applicaçâo e de um questionário para o resultadt

da applicaçâo do sôro (**),

(*) A mordedura pelas coraeí venenosas (Elaps) e muito rara e a preparação do »6ro, p I

ez dc veneno, traz grandes difficuldades,

(**) Segundo investigações de Vita! Brazil os sflros anti-peçonhentos conservam Sus uIim
dade durante muitos annos.
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Applicação do soro

50

tratamento ãô envenenamento ophidico realmente effioaz e oue
pode salvar a vida ê sãmente o sôro anti-peçonhento. Todos os outros
temedíos ustulo* pelo poro, como o álcool, plantas <• remédios <!< cwan-
âéiros, são tlr pouca ou nenhuma efficacia. Tão poucd a sucção da fe-

i ida, sangria, cauterização a fogo, são meios seguros. Para evitar a absor-

bçãó do veneno, é muito empregada ;i ligadura. Mas não se deve alai'

o

Bienxbro por mais de 1

,
hora, pois pode haver o perigo de gangrenar

[I parte ligada. As injecções locaes de solarão de liypoehlòrito de cal

a 2 o/o, chlórureto de ouro a 1,100, permanganato de potássio Ião

i

ouro podem neutralizai o veneno.

Immediata/mente depois do Mordedura devesse injectar o sôro, o

|

tanto mais depressa possível, por ser isso mais efficaz,

A parte da pelle que foi mordida deve ser lavada com álcool, ou

ístnfectante, como o bi-chlorura de mercúrio a t/5.000. Esta limpesa
1 '\e aconselhar-se sempre para evitar a infecção da mordedura, pro-

fluzida pelos micróbios que se encontram na bocca das serpentes.

Aconselhasse usar o sôro immediatamente apôs a mordedura
d.t serpente e injertal-o por via endovenosa si possível ou então intra*

muscular em qualquer parle do corpo, de preferencia nas regiões onde
a pelle é facilmente distensivel, como as cosias, entre as espáduas,
na quantidade de L0-15 <. c. em casos benignos e de 30 c. <•.. nos

l
asos graves, isto para os sòros anti-crolalico e antl-bothropico, e dose
dupla a. essas, sempre que se empregue o sôro anti-ophidiçò (60 c. Ci),

Para se injectar o sôro, escolhe-se primeiramente o logar, o qual
deve ser lavado e desinfeclado. depois do que se toma com a mão

ijuerda uma dohra da pelle, formando um còue. em cuja base se

yftroduz a agullia que previamente deve ler sido desinfectada em
S&a fervente, bem como a seringa. Qualquer seringa esterilizavel,

• 10 ou 2o centimetros cúbicos, poderá servir. Para preparar-se a

fêíinga para injecção, colloca-se juntamente com as agulhas o respe

divo intermediário, em uma pequena vasilha, com a quantidade d'agua
Suficiente para còbril-a completamerite. Leva-se indo ao fogo e fleixa-se

l i ver por cinco OU de/, minulos. Vasa se depois cuidadosamente, a
agua, deixa-se arrefecer um pouco. Não se deve deitar a seringa

directamente na agua a ferver, porque haveria perigo de parlil-a.

n-m se (leve enrhel-a quando ainda estiver muito ipienle, porque além
<i. poder quebral-a, provocaria a coagulação do soro. Depois de

I CCUpada a seringa deve ser cuidadosamenle lavada na própria agua
serviu para eslerilisa ba. Evitar-se-á com isso, que o sôro sec-

t&áão colle o embolo ás respectivas paredes, inulili/.ando o instru-

mento.
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Sala de accondiclonamento dos s6ros
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Para encher a seringa basta quebrar-se a extremidade afilado

la ampola e aspirar-se o conteúdo por meio da seringa.

Escolhido c lavado o ponto onde se deve fazer a injecção, toma-se
•um a mão esquerda uma dobra da pelle, formando-se um cône, cm
ruja hasc implanta-se uma das agulhas, depois de haver retirado desti

o pequeno fio metallico que garante a sua permeabilidade. A agulhn
deve transfixar completamente a pelle, verificando-se âchar-se no técidfl

cellular suh-cutaneo por um movimento de báscula. A.dapta-se, então, S

peça metallica còllocada no pavilhão da agulha e por um movimento
de propulsão lento, injecta-se o conteúdo da seringa, Querendo-sí

injectar na mesma occasião dôse superior ao conteúdo da. seringa,

encher-se-á esta novamente com auxilio da outra agulha, devendo se

deixar a primeira agulha implantada para fazer-se a segunda injecção,

evitando-se com esse processo, uma nova picada complelamenle des

necessária.

Feita a primeira injecção, o doénte deverá ser deixado no mais

completo repouso, procurando -se evitar tudo quanto possa excital-õ

ou perturbar-lhe a calma necessária á restauração das forças. Si a

dóse injectada foi sufficiente e feita em tempo opportuno, as melhoras
se apresentarão dentro de algumas horas, sendo já bem accentuadas;

seis horas após a. sua. applicaçào e Completas depois de 12 horas.

si, ao contrario, a dose foi insufficiente, as melhoras não serão sen

siveis, tornando-se necessária uma nova injecção.

Nos accidentés determinados por cascavel, acontece rão raro que
os phenomenos tóxicos cedam completamente sob a influencia do

tratamento especifico, cónsiderandô-se o doente curado ou pelo monos
livre de perigoi, e que, depois de alguns dias de bem estar, sobrevonham

novamente phenomenos graves, que podem terminar pela morte do

doente caso não seja. I raiado immediatamente por uma nova dose de

SÕro; Êj pois, preciso eslar-se prevenido para no caso de laes ac

cidentes prolongar a observação do doente pelo menos por vinte dias;

sendo mesmo de hom conselho, Eazôr-se nos casos graves, uma inje<

çào no segundo e terceiro dia após a primeira applioação, no in I ui I <

>

de prevenir uma possível recahida.
Nos casos de mordedura de jararaca, de UrUtÚ, de jararacussn

ou outras espécies de Lachesis »,
jamais ohservamos esses pheuo

menos tardios, constatados no envenenamento pela cascavel.

Quanto ao regimen alimentar, o mais conveniente será manter rj

doente, durante os primeiros dias, em dieta liquida, constituída prin

cipalmenle por leite, caldos, chá, café. ele. No segundo ou terceiro

ília, conforme o estado do doenle, será. conveniente administrar Hw
um purgativo brando, podendo prèforirse um salino, o sulphato de
sódio, por exemplo.
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Estatística

•Pela estatística que Dorival de C. Penteado apresenta em seu
bailio publicado na « Collectanea »} verifica-se que a maior mor-
dade observada entre as pessoas mordidas e tratadas prlo soro

foi a de 5,9 %, contra 30 a 35 °/o das mordidas e não tratadas.

Unia estatística feita pelo Instituto desde 1!)02 a 1921, mostra
touve, entre as pessoas mordidas (1757 homens e 111 mulheres)

tratadas com o sôro, uma mortalidade de 2,7 o/o.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA SAHIDA DE SOROS PEÇONHENTOS
DURANTE O PERÍODO DE 1902 A 1922.

DATA CROTAI.ICO OPHIDICO BOTHROPICO

1902 75 67 475
1903 294 253 951
1904 320 544 1384
1905 319 293 1308
1906 900 614 2004
1907 446 530 1455
1908 794 667 3026
1909 788 456 3325
1910 958 761 3002
1911 1237 1190 4518
1912 1306 1526 5156
1913 914 810 3758
1914 1307 1170 5061
1915 1659 1357 3594
1916 1147 1539 6794
1917 196S 1523 5474
1918 1261 1927 7314
1919 524 1555 3051
1920 500 2172 2599
1921 1224 2439 2415

Concentração de sôros

Para ler valor máximo de substancias curativas que se podem
onseguir com os nossos methodõs, os sôros do Instituto são em

•al concentrados com o sulfato de ammonea (methodo Annie Homer-
nzhaf) <! assim se obtém em um volume menor a, mesma quantidade
anti-toxinas que no sôro bruto. Esta concentração tem sua im-

ulancia, porque o

sequencias — qu<

w wuu\,uwuyttu itui .Tim. iiii

refinado (pseudo-globulinas) produz menos
hamamos enfermidade serica — que o sõro

cm 1
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O Instituto não prepara somente os soros anti-peçonhentos, mas
fabrica todos os soros e vaccinas curativas e preventivas contra as

enfermidades infecciosas tios homens e dos animaes para as curar e

prevenir.

Secção de Toxina
e Dosagem de soros anti-toxicos

Esta secção se oceupa com o preparo dos venenos das bactérias

(toxinas) necessários á fabricação dos soros anti-diphterico, anti-tetanico

e anti-dysenterico.

Os venenos bacterianos são productos dos respectivos micróbios,

do bacillo diphterico, tetânica ou dysenterico. Para preparar os venenos
cultivam-se os micróbios em meios líquidos, deixando-se por algum
tempo em ,estufa a 37°, depois do que se filtra o liquido em fil-

tros especiaes e o liquido que passa contém o veneno dos micro-

•

4
\ i

í

li
r

5

Laboratório da Secção de Toxinas e Dosagem de sôros
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Estufa para cultura dc micróbios

hios. Estes venenos são provados em animaes para depois serem
asados em injecções nos cavallos que irão produzir o sôro especifico
contra o veneno do micróbio com que foi feita ;i immunização do
cavallo, da mesma maneira como dissemos para com o veneno das
serpentes.

Os soros são usados hoje como meio preventivo e curativo na
dipnteria, no tétano do homem e dos animaes, e na dysenteria, com
excellentes resultados.

Antes de ser envasado o sòro, pfova-se o seu valor; em cohayas
os sôros anti-diphterico e anti-tetanico, e em coelhos e pássaros o
sôro anti-dysenterico. A dosagem do sòro anti-diphterico se faz
com o sôro padrão do Instituto de l'rancfort (methodo de Ehrlich)
e do sôro anti-tetanico com o methodo de Anderson e Rosenau, de
Washington, e o antirdysenterico pelo methodo de Kraus e Doerr.

irificá a esterilidade do sòro (secção de verificação);Além disso se verifica .. „ .,.„.
, ,„, ,„- ,,,

e depois de todas essas provas é elle então envasado e depois entregue

SciELO 10 11 12 13 1
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a consumo. Para se ter um juizo sobre a efficacia dos sôros no

homem, são elles applieados no Hospital <le Isolamento. Cada empola

Contêm uma bulia com a indicação para o uso do sòro.

Sôro anti-diphterico Behringr

A diphteria é uma doença causada, pelo bacillo diphterico (Loeíí-

ler). A forma, mais perigosa é o crupe. O melhor tratamento é em-

pregar-se, o mais cedo possível o sôro diphterico, o qual reduz a

mortalidade de 35 para menos de, 10 o/
,

sòro anti-diphterico não é somente curativo, mas também deve
ser applicado como meio preventivo onde haja possibilidade de con-

taminação.
sôro anti-diphterico do Instituto, preparado com toxinas

dos bacillos de Loeffler, tem um numero elevado de unidades anti-

toxicas, graças ao methodo de refinação e concentração, pelo qual
são subtrahidos os protéidos inúteis e responsáveis pelos phenomenos
locaes e accidentes sericos que se observam ordinariamente com o

uso do sòro integral.

Cultura em caldo para a preparação da toxina

Ha. differentes typos deste sòro, de actividade e preço variáveis.

O seu emprego deve ser por numero de unidades anti-toxicas. A
seguinte tabeliã, devida, aos Drs, Park e Kigs, constituo um precioso
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Bacillo diphtcrico

indicador para a applicação do sôro anti-diphterico, sendo por

insistentemente recommendada pelo Instituto.

Applicação do sòro anti-diphterico segundo a tabeliã de Park e Bigs

Numero de unidades a empregar nos casos

Creanças de menos de 1 anuo .

» » 1 a 5 annos ....
» > 5 a 9

Pessoas de mais de 10 annos

Benignos Médios Graves Muito graves

2.000
3.000
4.000
5. OCO

3.000
5.000
5.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10 000
15.000
20 000

injecções intra-musculares injecções na
veia

() instituto fabrica os seguintes soro* anti-ãiphtericos:

N.° 15 — empolas de 10 cc. contendo 3.000 unidades
» 16 — » » 5 cc. s 2.000 »

j 17- » » 5 cc. » 2.500 >

» 18 — » » 5 cc. > 3.000 »

, 20 — » > 5 cc. » 4.000
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N." 22 — empolas de 2 1
'

t cc. contendo 2.500 unidades
» 23 — » » 2 i,L cc. 3.000 »
• 24 — » » 2 lI cc. > 3.500 >
> 25 — » » 2 . cc. 4.000 »
5 37 — > * 2 cc. » 500 » (uso prophylactico)

MORTALIDADE PDR IIPHTERIA
QUANDD EMPREGADA A 5DRDTHERAPIA

DISTRIBUIÇÃO DD5 DBITD5 PELD5 DIA5 DE EN-
FERMIDADE, ND5 DUAE5 FDI INICIADO

TRATAMENTD
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Sòro anti-tetanico

tétano é uma doença microbiana causada, pelo bacillo tetânico.

O bacillo tetânico existe de preferencia na terra, e com especialidade
quando misturada com estrume de animaes. Todas as vezes que
houver ferimento em contacto com a terra, deve-se injectar o sôro

anti-tetanico. São principalmente perigosos os ferimentos produzidos
por prego ou outro estrepe sujo de terra. (Estes ferimentos devem

ser limpos c desinfectados immediatamente). tétano è urna enfermi-
dade evitável e ciiravel, desde que se empregue no inicio da infecção

o sôro anti-tetanico.

Sôro anti-tetanico. é fornecido por animaes immunizados com
a toxina, tetânica. sim poder curativo e preventivo é expresso por
unidades anti-toxicas segundo o methodo de dosagem americano de
Rosenau e Anderson. Emprega-se preventiva e curativamente. Deve
ser empregado preventivamente ou todos os traumatismos, ferimentos

SciELO 10 11 12 13 14
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profundos, contaminados por terra, esmagamentos, fracturas expos-

tas, etc. É preventivamente que elle dá os melhores resultados, pro-

tegendo efficazmente por 15 dias. Nos ferimentos que reclamam
tratamento de longa durarão é aconselhável repetir-se a injecção cada.

15 dias. Dose preventiva para adulto 1.500 unidades em injecção

subcutânea ou intra-muscnlar; dose curativa.: 10.0t)() unidades, repe-

tidas dentro de 24 horas, por via endovenosa, intra-muscular ou
intra-racheana.

valor mais importante e bem demonstrável do sôro anti-te-

tanieo está baseado na sua acção prophylactiea.

Uma estatística interessante se encontra na publicação do Si r.

I). Bruce, em «The Lancei» de 1!)17.

Os graphicos què apresentamos são feitos segundo os dados deste

autor e são a melhor illustração para a acção preventiva do isôro

antí-tetanico.

Como resultado da injecção preventiva de sôro anti-tetanicú e

como as injecções preventivas nos annos posteriores (1916-1918) da
guerra se fizeram em lodos os casos de feridas, diminuiu a quantidade
de tétano com o estado de curta incubação e formas agudas, e au-

gméntaram os casos de tétano com estado de larga incubação que são

Assim se explica, também que ao principio da guerra houvesse

57,7 o/ de mortalidade, que diminuiu de 10 até 1(1,4 «/o.

Telas injecções prevenlivas se evitou tétano ou foi transformado

em tétano com o estado de incubação larga, com a prognose muito
favorável,
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Tétano apparecido antes de 10 dias (preto) e

depois de 10 dias (branco).

Como consequência das injecções preventivas de

sôro anti-tetanico o tétano apparece mais tarde e se

apresenta em uma forma tão benigna como nos casos

de tétano com o estado de incubação larga.

Ill

Termo médio de dias

de estado de incubação

do tétano

io

O Instituto prepara, para os differentes usos, os seguintes sôros

N.o 41 - empolas de 10 cc. contendo 10.000 unidades
43 — » » 10 cc. » 5.000

» 45 - » » 10 cc. » 10.000

» 52 — » » 5 cc. » 1.500 , (uso prophy láctico)
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Sôro contra a dysenteria bacillar

sôro anti-dysenterico só ó efficaz no tratamento da dysen
leria bacillar (Shiga-Kruse). Elie é anti-toxico e anti-microbiano poly
valente. Varias estirpes dos typos Shiga-Kruse e Flexner são cm
pregados na immunização dos cavallos que fornecem o sôro.

A acção do sôro é preventiva e curativa.

Com: o fim prophylactico podem-se injectar as doses de 5 a 10c. c

A immunidade issim obtida s immediata porém transi lona, nao du-
[

rando mais de 10 a 15 dias approximadamente.

Bacillu dy»

No tratame

possível. dependem da gravi(

dssde o ssu nu: i .

a de
dysenteria bacilla r o sô

As doses a empregar
le dias decorridos

da edade do doente.
São geralmente aconselhadas as seguintes doses para os adultos,

e metade delias para as creanças de menos de 10 annc
Nos casos brandos de dysenteria - 10 c. c.

Nos casos de , n cdia, gravidade 20 c. C.

Nos casos graves — 40 a 60 c. c.

cm 1
SciELO 10 11 12 13 14



Instituto Sorotherapico de Butantan 75

É indicada a repetição destas doses no diâ seguinte se as me-
lhoras não são muito aceentuadas.

Instituto prepara este sôro sol> o n.° 55, em empolas de LOcc,

Secção de vaccinas e sôros anti-infecciosos

Esta secção é encarregada do preparo das vaccinas preventivas
e curativas e dos sôros antí-infecciosòs. Assim, preparamos, entre

outras, as vaccinas typhica, meningococcica, gonococcica, estreptococ-

cica, pneumococcica, como o indicam as bulias.

Bacillo typliico

As nossas vaccinas são preparadas com ether, segundo o methodo
de Vincent, ou por aqueciménto a menos de 56°, e assim conseguimos
vaccinas muito suaves que não produzem reacções locaes ou geraes.
As experiências pessoaes que temos, nos levam a aconselhar o
uso da. vaccina typhica a todas as pessoas, mesmo ás creanças das
escolas. Esla vaccina tem uma importância especial para o listado

de s. Paulo, pela frequência da febre typhoide, e o Instituto vem
fazendo propaganda especial, em suas conferencias populares, para
a divulgação das vantagens da applicação dessa vaccina.

,sciEm 10 11 12 13 14
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.1 febre typlioide é uma enfermidade infecciosa grave, produzida

pêlo bacillo typhjco (Eberth). Transmitte-se pelo consumo da agua,

do gelo e da manteiga infectados; das verduras cruas recolhidas cm.

terrenos adubados còm matérias fecaes typhicas e em muitíssimos
casos também pelo contacto com os enfermos de febre typhoidé ou

com os portadores sãos.

Quando as condições de hygiehe são más e as probabilidades de

CpntagiO são muitas, a. melhor medida é vaccina r-se contra a febre

typhpide, sem esquecer, entretanto, as desinfecções e as medidas
dê hygiene conhecidas (esterilizarão das aguas, desinfecção das ma-
térias fecaes e das excreções dos enfermos, assim como de Iodas as suas

roupas e utensílios, limpeza cuidadosa, das mãos, desinfecção das

habitações, ele.).

Vaccina anti-typhica

A vaccina anlMyphica é constituída pelos micróbios dessa, en-

fermidade, destruídos pela acção do ether. Esta vaccina. applica-se

em tres injecções sub-culaneas.

o poder preventivo da yaccinai é realmente efficaz sómente quando
se fazem as Ires injecções indicadas.

A applicação da vaccina. em França, Allemanha, Inglaterra ti

listados Unidos deu sempre resultados efíieazes contra a lebre ty-

phOide (veja-se o quadro).

A vaccina typbica como meio prophylactico, tem seu emprego
justificado por múltiplas estatísticas. Nossa vaccina é preparada, com
grande numero de raças de bacíllos typhicos mui variados, acerescidas

de uma terça parle de diversas raças de bacillOS pralyphicos A c li.

Acõnselha-se a. vaecinação, com insistência, ás pessoas que vivem

em conectividade, consumindo aguas suspeitas, ou ás (pie se acham
em um foco epidemiço, ou mesmo em contacto com os doentes,

Devem ser praticadas Ires injecções de 1 o. c. cada uma, de

oito em oito dias.

Vaccina n. 1 com 1 cc. contem 500 milhões de bacillos
> » 2 » 1 cc. 1.0C0 » » >

j 3 > 1 cc, . 2.000 » » ,

Technica para « applicação das injecções — Observadas as

precauções correntes de asepsia, taes co*mo: seringa fervida, pelle

esterilizada com álcool, èther ou tintura de iodo, ele, aspira-se o

Conteúdo da. ampola após ser bem agitada e injecta-se por riu cutânea

nos flancos ou entre as espáduas.

Não devem ser vaceinadas as pessoas que soffrem dos rins, dos

pulmões ou coração, nem as mulheres gravidas.
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Não devota ser vaccinadoã os menores de 2 annós e, entre essâ
idade e a de U annos, usa-se a metade da dose.

A immunídáde por esse processo dura. um anuo e deve repetir-se
a. vaccinacão annualmente.

A injecção pode causar uma ligeira, reacção local, uni pouco de
mau estar geral, cansaço e pequena elevação de temperatura, ph$-
nomenos esses passageiros. Podem ser evitados uma vez que se

façam as injecções á tarde e que se observe dieta liquida durante
a, noite.

As vaccinas de mais de fi meses não devem ser ulilisadas.

MORTALIDADE (FERRE TYPHOIDE) POR MIL NO EXERCITO AMERICANO

1880 0,56 1900 1,67

1881 0,72 1901 0,84

1882 0,72 1902 0,95

1883 1,66 1903 0,47

1884 1,43 1904 0,36
1885 1,41 1905 0,33
1886 0,98 1906 0,28
1889 0,69 1907 0,32

1890 0,54 1908 0,34

1891 0,62 1909 vacciiiação facult. 0,25
1892 0,55 1910 0,18
1893 0,48 1911 0,09
1894 0,56 1912 vaccinacão obrig. 0,03

1895 0,67 1913 0,03

1896 0,87 1914 0,04
1S97 0,56 1915 0,02

1898 0,74 1916 0,04

guerra 1917 0,04

hispano-americana 1918 0,05
1899 2,52 guerra européa 0,06

Vaccinas: gonococcicá, estreptoçoceica, estaphylococcica,
pneumococcica e meningocõcciça (preventivas e curativas)

1

.
— O em-

prego das vaccinas, segundo/ o methodo de Wrighl, no decurso de. varias
doenças infecfuosas geraes ou locaes, tem dado resultados.

As injecções devem ser feitas por via SUb-ffUtanea, com inl.ervallos

de 3 a -I dias de uma. para outra e em doses progressivamente cres-

centes.

Preparo e indicações — As stock-vaccinas gonococcica, estrepto-
çoceica, eslaphvlococcica, pneuinococcica e meningocõcciça, do Ins-

tituto são preparadas com culturas de diversas raças oriundas
de material colhido em differentes casos de furúnculo, abcesso,
anthraz, osteo-myelite, erysípela, fleimão, pyo-dermitè, lymphangite,
mortas previamente pelo aquecimento e emulsionadas em agua phy-
SiolOgiCa phenolada a. 0,4 o/o. É distribuída «'Hl ampolas de 1 c. c.

e em (i doses de 10 a 100 milhões de germens.

SciELO 9 10 12 13
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Sôro contra a Meningite cerebro-espinhal

É uma enfermidade produzida pelo meningococco intracellular

(Weichselbaum) que se localiza nas meninges, produzindo uma enfermi-
dade grave, com mortalidade muito alta — 70 o/o. remédio melhor que
temos, ê o sôro nti-meningococaico. Este sòro provém de cavados immu-
nizados por injecções intra-venosas de differentes raças de meningo-
coccos segundo o processo de Harold Amoss e Martha Wollsteln,

Meningococcus intracellularis (Weichselbaum) Pi

do [nstituto Rockefeller, É applicado nos casos de meningite cerebro-
espinhal epidemica, em cujo tratamento sua eíficacia tem sido am-
plamente demonstrada.

Modo de applicação é doses: As doses devem ser de 30 a 5.0 C.C.

applicadas O mais precocemente possível, para se obter melhor re-

sultado. sòro é inoffensivo mesmo em altas doses e deve ser

sempre injectado pela via radica na, podendo-se no entretanto admi-
nistrar pela— intramuscular ou intra-venosa. (Deve-se retirar volume
de liquido cephalo-racheano igual á quantidade de sòro que se pretende
injectar). Não havendo melhora do doente nas 24 horas após. a primeira,

injecção, a segunda e terceira injecções do sòro deverão, ser feitas.

.SciELO 10 11 12 13 14
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.Segundo as estatísticas, o sÔto applioaão na devida fonim e o

mais depressa possível, pode tlimitiu ir n mortalidade de 50 e 70 °/o para
20, 10 o/o e menos.

As injecções de sôro devem ser feitas o mais depressa possível,

porque a mortalidade augménta se o tratamento se faz esperar.

Sôro anti-estrcptococcico (applicavel em caso de erysipela, fe-

bre puerpera I, seplicemias, abcessos e outros estados mórbidos de

origem estreptococcica). - Este sôro é fornecido por animaes ím-

inimizados contra um grande numero th? raças de estreptocoçcos,

entre as ijuaes Eiguram culturas isoladas de vários fleimões, anginas,

infecções do puerperio, etc. K, pois, um sòro poly valente.

Deve ser applicado em lodos os casos de èstreptococcia, laes

como flciinòcs, lympliangitcs, infecção puerperal, rheumatísmo ar-

ticular agudo, etc. Os resultados do tratamento por este sôro, de-

pendem muito da rapidez e da energia com que é empregado.

As doses maeissas sào aconselháveis, podendo começar-se por

injectar por via sub-cufanca. ou inlra-muscula r até 1QG C. C. e repetir

a injecção conforme a edade e a gravidade do caso.

Ò Instituto prepara este sòro sob a.° <>0 e em empolas de LQç. c,

Sôro normal de Cavallo e de bovino <> sor rmal goza da

propriedade benéfica de excitar os diversos elementos cellulàres (Pro-

teinotlierapia). Além disso, o sòro normal é dotado de uolave] poder

bemoslalico e goza de propriedades Cicatrizantes tão manifestas, que

pode ser considerado um dos melhores agentes therapeutícos ide

certo o mais racional) para os casos de feridas, ulceras alonicas,

phagedenicas, etc.

() instituto prepara: a) sòro injectavel, em empolas de 10 c. e.;

In sou, seCCO, em caixas de (i tubos de 1 c. c.

Modos de administração k doses; <> Mim normal injectavel

i administrado de aecordo com as regras de sorolberapia e

Segundo a gravidade de cada caso. em injecções sub-cutaneas. intra-

musculares ou inlra venosas, em doses diárias de 10 a 100 c c.

o sòro seeco deve ser empregado de aecordo com a seguinte technica

que o Instituto aconselha: lavagem da, ulcera (ou outra affecção)

,,,in agua physiologica esterilizada, ou com agua simplesmente fer-

vida; pulverização do sòro em camada regular sobre toda a superfície

da ulcera, previamente enxuta; applicaçao de um penso aseptico,

com gaze esterilizada, ou de faixas embeiçadas de esparadrapo nos

primeiros dias do tratamento.

Injecções antes do 3.° dia da infecção

» depois de 4-7 dias da infecção

> » 7 dias da infecção

Flexner

14,9 f/

22%
36,4 o;

Netter

7,14 «/o

11,1 "..

23,5", „

Doptcr

8,2° o

14,4" o

24,1 D
/o
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Sôro hemostatico — sôro hemostatico é constituído por so-

lução de euglobulina extrabida por sulfato de ammonea «lo sôro

normal. Esta substancia, segundo modernas investigações sôrologicas,

é a parte activa dó sôro total, aa sua acção hemostatica. A sua

propriedade coagulante sobre o plasma sanguíneo é constantemente
mais enérgica dó que a do sôío original.

Deve ser empregado de preferencia ao sôro normal em todos os
casos em que este é indicado como hemostatíco; na hemopbilia,
na purpura e nas hemorrbagias internas.

Apresenta sobre o sôro normal as seguintes vantagens: lA
é mais coagulante; 2. !l é menos loxico; 3.a <» mais facilmente absor-

vido.

Pode ser applieado por injecções sufa-cutaneas, intra-musculares
ou endõ-venosas em doses de LO a 20 c. c.

Sôro renal caprino — Desde 1898 o sôro do sangue da veia.

renal tem sido utilizado no tratamento das nephrites agudas e çhro-
nicas. 6 nos últimos tempos esla. nova forma de opotberapia enleou
na pratica da. clinica, das moléstias renaes.

Esta medicação é obtida de cabras sãs, iigando-se a veia. renal

e rccolbendo-se aseplicamenle o sangue que corre após a pblebolomia.
Depois da coagulação sòro é distribuído sem addição de antisepticos

em empolas de 10 c. c.

As indicações do sòro renal se referem principalmente ã uremia
e aos accidentes urémicôs consequentes a aephrités agudas e chronicàa
e a outros phenomenos devidos a. dislurhios das luncções renaes
cimo eepbaléaSj insomnia, dispnéa, edemas, albuminurias da gra-

videz, etc.

Os effeitos do sòro renal consistem na attenuação ou no desap-

pareeimenfo desses distúrbios, com o augmento da secreção urinaria

e 'diminuição da albumina, e da sua toxicidade, e concomitantemente
dos sympfomas respiratórios, circulatórios, e subjectivos subordinados
á, auto-intoxíeaçâo urinaria.

DOSE: começar com as doses de 10-20 c. c. em injecção hypo-
dermica. Estas doses podem ser repelidas nos dias seguintes.'

Secção de peste

Esta secção leni por funcção o preparo do sòro e da vaccina
contra a peste bumana. luberculinas e malleina.

Sòro contra a peste bubonica

A pesle é uma doença infeclo-conlagiosa, occasionada pelo « ba-

cillus peslis» (Versin-Kitasato). micróbio da peste tem especial

predilecção para os ratos, aos quaes causa epi/.ootias; estas precedem,



82 Instituto Sorotherapico de Butantan

Bacillus pestis (Yersin) de uma puncção ganglionar

quasi sempre, ás epidemias. Disto se deduz a importância dos ratos

na propagação do gérmen da peste. São as pulgas os principaes

transmissores da peste de rato a ralo e do ralo ao homem. Uma
forma de peste extremamente contagiosa, e que se transmitte por

contacto directo, é a pneumonite pestosa.

Sôro anti-pestoso (para o tratamento da peste bubonica) — é

fornecido por animaes immnnizados contra o Bacillus pestis. Ê in-

dispensável que o tratamento seja. instituído logo nos primeiros dias

da moléstia, por doses bastante elevadas, até L00 e mais C. «'. Não
se deve começar por dose interior a 10 c. c para o adulto 6 20 C. c.

para os indivíduos de menor edade.

Este sôro deve ser administrado sempre que possível, por in-

jecções íntra-musculares ou endo-venosas. Estas devem ser feitas

com a -máxima lentidão afim de evitar-se as perturbações circulatórias

observadas logo após as injecções endo-venosas de sôro. As admi-

nistrações do tratamento especifico deverão ser repetidas de 24 em
24 horas, até que o doente entre em franca via de cura.

O sôro anti-pestoso é lambem usado preventivamente em combina-

ção com a vaedna, para protecção dos indivíduos que tenham estado
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pu pretendam estar era contacto com doentes atacados de peste. A

dose preventiva deve variar entre 10 e 2() c. e. A immunidade conferida

neste caso é de 10 a 1"> dias.

Vaccina contra peste bnbonica — A vaccina contra peste, pre-

parada por esla secção do Instituto é constituída por hacillos pestis

provenientes de cultura em gelose o mortos pelo aquecimento a 65°,

durante uma hora e suspensos em agua pbysiologica phenicada a

1/4 o/o. Cada. dose está calculada, pela quantidade media de bacillos

que se pode Obter em 48 horas em um tubo ordinário de agar

inclinado. O vehiculo para cada dose é de 2 1/2 c. c.

A applieação da. vaccina, se faz por injecção hypodcrmica, no

braço ou em outra qualquer parle do corpo, tendo-se o cuidado de

agitar-se a ampola antes de encner-se a. seringa, aíim de obter-se a,

suspensão liomogenea dos corpos hacillares.

Para um homem robusto deve-se empregar todo o conteúdo da

ampola; para. as mulberes e indivíduos fracos ou pouco desenvolvidos

a metade da dose é suffícientej para. as ereanças, de 1/5 a 1/3

da dose, conforme a idade.

A vaccina confere immunidade sele dias depois da sua appli-

eação, immunidade que suhsiste por muitos meses.

É prudente vaccinar-se contra a. peste sempre que se lenha, de

visitar focos da. moléstia.

Além do preparo
do sòro e da vaccina

contra a peste, esta

secção tem a seu car-

go a. preparação da
íuherçulina para o

diagnostico das tuber-

culoses humanas e

bovinas, e prepara
lambem a malleina

para o diagnostico de

inorin >s equineos.

T ii b e r c u 1 i-

n a, (Para. o diagnos-

tico e tratamento da

tuberculose) — O In-

stituto prepara, para

usos clínicos, dilui-

ções de tuberculina

T. O. A. (Denys) o da

tuberculina dê Koch
< Dênys. A primei-

ra, é constituída pelo
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tík]âo de cultura de baçillo Koch de 30 a 10 dias, filtrado a

v«'1m; a segunda é preparada com a cultura de 30 a 40 dias, a

talai é morta ipelo aquecimento a 1()(J", filtrada e evaporada ao
'Ifciino.

f*ara o emprego da T. O. A. offerece o Instituto 4 diluições: a
, i por 10.000; a 2, a a 1 por 1.000; a 3.a a I por 100 e a

4.» j> 1 por 10.

Da tuberculina de Koch tem o Instituto cinco diluições: a l.«

oí K)0.000; a 2.» a 1 por 10.000; a 3.» a 1 por 1.000; a 4.»

1 por 100 e a 5." a 1 por 10.

Wulleina (para diagnostico do mornlo em cavallos). — tnsti-

repara duas sortes de malleina: a malleina ícin natura» e a

bruta ou concentrada. A primeira é a cultura do bacillo

h niormu, morta pelo aquecimento a 100" durante 30 minutos e

itela. O seu emprego não exige diluirão alguma. Ê entregue

sumo em ampolas de 2 1/2 e 5 c. c, contendo as primeiras
1 dose para um animal e as segundas duas doses.

alleina bruta é constituída pela malleina. « in natura» con-

decimo por evaporação a banho-maria. seu emprego
lima diluirão feita da seguinte maneira:

Agua phenicada 9 partes

Malleina bruta 1 parte

A dose desla diluirão a injectar no animal suspeito é de 2 1/2 o. c.

Modo de USAB: Começa-se por tomar a temperatura, de manhã
< á tarde, dos animaes suspeitos, 48 horas antes do emprego da
malleina, devendo-se eliminar os animaes febricitantes. No terceiro

'ia injecta-se em rada animal fcavallo ou burro), sub-çutaneamente,
- 1 2 r. r. «in natura» ou a mesma, dose da malleina bruta diluida.

Os animaes sãos não apresentam, em via de regra, reacção notável
roni esla dose de malleina. Ao contrario, os animaes atacados do
uiorino, mesmo quando não apresentam symptomas clínicos da mo-
[estia, reagem fortemente á malleina, apresentando forte reacção local
i o ponto da injecção, rararterisada por edema doloroso e oersistenle

lor alguns dias; abatimento, tremor de frio, elevarão thermira, de
L/2 a 4" acima da normal. Os animaes que apresentam lesões

dianfadas de mormo não reagem á malleina.

Este methodo é precioso principalmente para o diagnostico do
ormo latente.
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Secção de Diagnostico biológico

Occupa-se especialmente com o preparo de reactivos biológicos

para o diagnostico biológico das bactérias e enfermidades, especial-

mente a syphilis, como a reacção de Wassermann, Sachs-Georgi e

Meinicke, hemolysinas, ele. Prepara também os reactivos para dia*

gnóstico ila febre typhoide (diagnostico Ficker) e precipitmas que

facilitam o reconhecimento das manchas de sangue em rasos criminaes

para a Medicina Legal, ou verificarão da falsificação de carnes, etc.

Secção de Microbiologia

Esta serrão rstã encarregada especialmente de cultivar e conservar
vivos os micróbios (museu). Além disso, occupa-se com a verificação
(la, esterilidade dos productos, antes destes serem dados a. consumo.

'SciELO 10 11 12 13 14
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Secção de Opotherapia

Prepara os remédios para as diversas deficiências das glândula
internas, feitos com os órgãos de animaes sãos-

Extracto suprarenal (juxta-renina). As supra-renaes sim glândulas ne-

cessárias, não sótnente porque fixam, teansfòrmam, ou destroem pigmentos, reneno.'

exógenos o sonretitdo endógenos, mas também porque sua secreção, constituindo •

estimulante útil dos elementos neuro-niusculares, contritme particularmente para mau

e as secreções principaes da economia, exerce, egualraente, influencia sobre o me-
tabolismo a regulariza a nutrição geral.

Indicações tHerapbuticasí t) extractç» suprarenal que ê preparado com glan
'lulas sas c frescas, de bói, deve ser administrado em todos os casos de: accideulc

ventivo, contra as complicações da anesthesia geral o' .la a n es thés ia ràÇhcana, lenàV

[nEufficiencia suprarenal cliroiiica : ailil ison ismo nu svwliome uypO-epinephrji
ehroniçâ. Moléstia de Addison. tnsufficieueia suprarenal aguda, no decurso de doeu
ças toxi-infectnosaa, ou parasitárias! dipbteria; febres èruptivas, typho e pneumo
nia

; paludismo: dysenleria aniehica ; attóylostomose e outras vorminoscs. ele

Myasthènias e neurasthenia associándo-se, de preferencia, ao «extracto cerebral»
— Moléstia de Recklingbausen. Vómitos inçoérciveis da gravidez, tlemorrhagias di

geStivaSj nasaes, ulerinas: purpura, variola hemorrhagica: leucemia e heiímphilia

Monos de administração E doseS- " tnstituto prepara o extracto suprarena
(juxlíi-renina ) sol. Ires formas:

«) extracto total, dessecado, eni comprimidos dõ Ogr. 10, correspondentes
<> m\ 50 do órgão fresco. Doses diárias: adultos. 2 a 5; creanças, 1 a 3 com-
primidos.

h) extracto total glycerínadO (para uso por via. gástrica) em frascos de õOgrsj
correspondentes a 2 gr. 60 do orgSó fresco. Doses diárias: adultos, 20 a BO gottas
creanças, 10 a 20 gjjHtàs.

c) extracto li(|iiido, em empolas de I c. c. correspondente a Ogr. 25 do orgâ:
fresco — para injecções por via sub-cutanea, ou infcra-muscular, pudendo tamben
ser administrado por via intra-venosa. Dosagem; cada Lc. c. deste extracto contèn
cerca de Ogr. 00025 de adrenalina 'verificação segundo o metbodo de pesquisa dí

toxicidez de Batelli e Tàràmasío), de sorte que pode ser usado nas Beguinte
doses diárias: ,-ulullos, 1 a Ice; creanças, 1/2 a 2c.c.

Extracto Thyreoideo (thyreoidina i. As thyreoides são glândulas do secrecfii

Interna e elaboram substancias dotadas de acção tropHca, de Crescimento, necessari
ao desenvoU iinenlo do Organismo e a. nutrição do sysleuia nervoso. Desde que ste

rcoidea.

O extracto thyreoiden é indicado uns casos dei insijfficiencia thyreoidea; my
«edema, infantilismo e nanismo tbyreoideos; asthma; enxaquecas; dermatoses. No-
casos de syndrome de Basedoy, pode também ser administrado, mas cautelosamenl
e no§ períodos de hypotltyrcoidia, assocíando-se, de preferencia, ao extracto para
tnyreoideo puro.

Mopos de administração e doses: Instituto prepara o extracto thyreoide-
i tliyrcnidina

|
Bpb duas fornias :

a) exlraclo dessecado, em comprimidos de ur. 10, correspondentes a gr. 4
de órgão fresco. Doses diárias: adultos. 1 a I: creanças, 1 a 2 comprimidos.
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b) extracto liquido (injectarei por via sufo-cutaneá ou intra-imiseulár), era
jIus ilc Ice. Doses diárias: adullos, l a 2t.t.; CreàRças, 1/2 a Ice.

Extracto de hypoiíhyse (total), A medicação pelo extracto Liypophysarlo
suas iodicaçdei

rlerinl. uo decurso de
dado ao das glanduk

período do Lvypo-pit

íóãrdió :

hypophj

èxte bypophys

dystrophsí

tiypophysaria.

Modos dk ai>mixistra(;âo ií DOSES: U Instituto prepara a medicação hypi
physaria total sob duas formas:

1.» — comprimidos de hypophyse (extracto dessecado), a Ogrs, LO, corres-
pondentes a Ogrs. 45 de órgão freseo, paia administração [»ir via gástrica. DoâéS
díarias: adullos. 2 a (i ;

creanç.as, 1 a 3 comprimidos.
2. :i — extracto liquido, Lngeçtavel por via sub-cutanea, ou intra-muscular. eiti

empolas de lc.c. Doses diárias: adullos, 2 a 1 c. c ; ereanças, 1 a 2 C.C.

Pituitrinn ou extracto da hypophyse posterior — Á piíuiirina ou extracto
rypopl

ido

la. egundo seus effeilos pliysiologieos, nos seguintes

útero nâo se contrahe efficazmente e de modo
In ii parlo demorado. Atonia intestinal. Alo

i)\iim.stua<\\o B doses; O Instituto prepar

injeci

riuido (pnuttnna)i injectave] por vi

de 1 ,:. e. igual a gr. 25 do orgã

reanças, 1/2 a 1 c. c. Nota : Deve
se administra a. pituitrína contra ;

de vez uma dose grande, pois qi

eri ficado a rUptURI do útero : L/2

hvpode
i fresco.

3e prôce

gr. 22

fo

comprimido

Instituto preps

s de Ogr. 10,

iprimidos.

iigiud

geralmente para produz

2,a — Kxlracto i

gr, 05, correspondente!
creatiças, 1 a 2 ou :S comprimidos.

Extracto ovarieo (I

1 luteo-ovarina I. sob dua
a) exlraclo lotai,

Ogr.50 de orgâo fresco.

b) extracto total,
em ampolas de 1 c. c. ií

Extracto testicular (orchein
(oreliema) sob duas formas:

a) exlraclo liquido, iníectave
polas ile lcc. Doses diárias: 1 a 2c. c.

b) exlraclo loial, desseca. lo. em comprimidos de Ogr. 10, correspondentes a
Ogr. ;"».") do órgão fresco. Doses diárias: 2 a 5 comprimidos.

Além disso, a secçSo de Opolliera pia s ICUpil com a preparação dos di-
versos medUMmentOU injectáveis, para infecções hypodermicas, inlra-musculares "
endo-venosas. e são feitos, na maior parle

' em agua dislillada f- *- «='«-''

lizados a frio e filtrados a vela

iStitutO prepa

via uaslrica

adultos, 1 a

:òrrespondentes .i

iulra-muscular .

rias : 1 a 2 c. c.

xtracio testicular

ou inira-nmscular. i

aforada, esteri-
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Soluções injectáveis

Solução de tártaro emético a I % — Esta solução é empregada por injec-

ção endo-venosa ims casos de Leishmajiiose tegumentar ( ulcera ili> Bauru, ferida

brava) e no granuloma yenereo. A injecção ria veia deve ser feita lentamente,

prOCIirando-Sa evitar que a solução transvase nos tecidos CÍrcumvíSÍnh03. A in-

jecção na veia pode ser feita segundo a seguinte technica: applica-se nó braço

um laço constríctor; lava-se com álcool e com uma solução antiseptica a parte

estiver no interior do vaso, almimas gottas de sangue appareCerão no interior da

a operação até penetrar com a agulha no interior da veia.

DOSES; Nos adultos deve-se começar pela dose de õc.c, dose esta que de-

verá ser elevada a 10.e e. caso não hajam phénomenõs de intolerância, Nas crean-
cas de li ã 1- annos deve-se iniciar o tratamento com a dose de 2 c. c. que, poderá
ser elevada a õc.c. As injecções podem ser feitas diariamente ou de 2 em
2 dias.

SOro artificial (solução de chlõrureto de sódio chimicamente puro a 8 por

mil). — Instituto prepara oste soro em empolas de 60, 100 e 250 c. c.

Solução de bi-chlorhydrato de qtoinina Ê preparada em empolas de 2c, c.

com (I gr, 50 de sal de quinina e aceondicionada em caixas de C> e 12 polas.

Solução de chloruydrato de oriictina — Em empolas de 1 c. c. com Ogr. 04
do sal. e aceondicionada em caixas com t! empolas,

Solução de chlorhydrato de morphina — Em empolas de lc-c. com Ogr; 02
do sal. e aceondicionada* em caixas com 6 empolas.

Solução áe sulfato de espárteina Km empolas de Lc.c. com Ogr. 05 do
sal, c aceondicionada em caixas de 6 empolas.

Solução de cânfora Preparada a 25 ty) em oleo de oliva cuidadosamente
purificado, e aceondicionada em caixas de li empolas com 10, õ, 2 1/2 e 1 c. c.

Solução de cafeína - Km empolas do 1 c. c. com Ogr. 25 de calcina, e

CalomelanoS (em suspensão em oleo de oliva, para injecção iulra-muscular ).

— Empolas de 2 1/2 c.c. dosando Ogr. 02 por c. c, e accomlicionados em caixas

Solução Gaucher (benzoato de mercúrio), Em empolas de 2c. c. con-
tendo cada uma. gr. 02 do sal de mercúrio, e aceondicionada em caixas de (5

Solução de Souligoux feyanuretó de mercúrio . — Ei apoias de lc.c'
contendo cada uma gr. 01 do sal de mercúrio, e aceondicionada em caixas de

Solução de Hirsch ( oxv-eyanureto de mercúrio). Em empolas do tc.c.

contendo cada uma Ogr, 02 do 'sal de mercúrio, e aceondicionada em caixas de
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Solução Ettinger (bi-iodureto dé mercúrio). — Em empolas de Lc. c. con-

tendo cada uma gr. 01 do sal do mercúrio, e accondiciouada em caixas de 6

e 12 empolas.

Solução neuro-tonica (glycero-phosphato de sódio com cacodylato de estrych-

nina). — Em empolas de 2 c. c. contendo cada uma Ogr.20 de glycero-phosphato
de sódio e Ogr. 01 de cacodylato de estrychnina, e accondiciouada ern caixas de

Solução de cacodylato d« sódio — Em empolas de 2 1/2 c. C. contendo
cada unia gr. 05 do sal, e ãccondicionada em caixas de G e 12 embolas.

Solução de gayacol em oleo canforado Em empolas dè I c. c. contendo
cada uma gr. Oõ de gayacol, e ãccondicionada em caixas de <i e 12 empolas.

Solução de iodureto de sódio a lo o/o (empregada co,m exil i tratamento
do rheumatismo chronico, da syphilis. da arterio-esclerose e da asthma). — Em
empolas.de 10 c. C, ãccondicionada em caixas de G empolas e cm tubos com
uma empola de 50 c. c.

SciELO 10 11 12 13



SERVIÇO DE IMMUNIZAÇÃO
Sangria e concentração

serviço de immunização está a cargo do sr. Theophilo Mar-
tins. Para ter os animaess em estado de bôa saúde, ha na secção de
immunização um veterinário, sob cuja direcção são feitas as mal-
leinizações de todos os cavallos e burros que entram de fóra para
o Instituto, estando também incumbido de proceder diariamente á
visitas sanitárias aos animaes enfermos.

;

O serviço de concentração e sangria está a cargo dos srs. Victor
Salcedo e José Salcedo.
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ADMINISTRAÇÃO

A cargo da administração (administrador: sr. Julião Joaquim de
Freitas) ficaram todos os outros serviços internos e externos do
Instituto.

Instituto possúe uma, Bibliotheca (Bibliothecario : sr. A. Reis)

que já conta com 2.757 volumes e 442 revistas, e para os trabalhos

scientificos tem também as secções de desenho (desenhista: sr. Carlos

Rodolpho Fischer) e de photoffraphia (photographo : sr. Euclydes da
Costa. Soares), perfeitamente installadas.

A secção agrícola (chefe: sr. Serafim Fontes), como annexo do
Instituto, foi fundada para fornecer-lhe a maioria das forragens que

necessita para os cavados e animaes de experiências. Segundo o

calculo feito, esta secção começará a, produzir dentro em pouco, graças
á, verba que este anuo lhe foi concedida e que continuará nos ahnos
subsequentes.

SciELO 10 11 12 13
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Sala de pliotographia
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Criação de cobayas





INSTITUTO DE MEDICAMENTOS

OFFICIAES

Ao lado d" instituto se encontra uma repartição fundada sob o

ao de instituto de Medicamentos Officiaes, que deve incumbir-se

do preparo dos remédios de plantas medicinaes do Brasil. Até agora
íunceiona somente uma parte, — a secção de Botânica, a cargo do
sr. /•'. O. Hoehne, que se occupa com o preparo da matéria prima
para o laboratório chimico-biologico, cultivando as plantas medicinaes
no Horto «Oswaldo Cru/.», annexo ao Instituiu.
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Instituto de Medicamentos Officiaes
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COBRAS VENENOSAS
DO BRASIL
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