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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho representa a parte final de nosso curso de 

pÓs-graduação em SaÚde PÚblica, área de concentração de Serviços de Saú

de PÚblica. 

Mais do que mero atendimento de uma formalidade regimental, 

ele reflete, de certa maneira, duas experiências diferentes do autor. 

1Jrra, docente, diz respeito ao ensino da "Técnica de Prograrração do Setor 

PÚblico Aplicada à SaÚde> em vários cursos de saÚde pÚblica e de plane

jamento, o que nos levou a uma grande familiaridade com este instrumento 

de prograrração. Outra, profissional, em nosso trabalho durante oi to anos, 

corro Assistente Técnico de Direção da Coordenadoria de Serviços Técnicos 

Especializados da Sec~taria de Estado da SaÚde, que nos colocou em con-

tato direto com o Instituto Butantan. Esta atividade profissional nos ~~ 

vou a conhecer e admirar tal instituição, construção heróica de um gru~o 

de brasileiros de elevado espÍrito cientÍfico e patriótico. 

Apresentamos este documento em três capÍtulos. No prlmelro, a 

Introdução si tua, em rápidas pinceladas, o estado do conhecimento sobre 

o Butantan e sobre a "Técnica de Prograrração do Setor PÚblico Aplicada à 

SaÚde", declina os objetivos do trabalho e descreve com o cuidado neces

sário o material e método utilizados. · 

No se~~do capÍtulo procuramos fixar o contexto econômico, so

cio-polÍtico e a conjuntura sanitária em que surge o Instituto Butantan, 

sua fundação e desenvolvimento. Analisamos, ainda, durante a década de 

setenta, um conjunto de variáveis do Instituto em séries históricas, cem 

para~do-as con1 as de outras instituições congêneres quando possível. 

Finalmente, no terceiro capítulo, enumeramos pela ordem descre~ 

cente de generalidade e conplexidade as conclusões que o estudo nos penn:!: 

te estabelecer. 

Cabe agora destacar a ajuda e colaboração intensa que tivemosde 

inÚn12ras pessous no trunscorrer da realizaç::io desta pesquisa. Enumerií-las 
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todas e quase impossível. CorrerÍamos o risco de involuntariamente es 

quecer ou nao dar o rrcrecido destaque a mui tas. Todavia, com todo o 

risco de cometer a injustiça da omissão quero manifestar de pÚblico 

meu reconhecimento às seguintes pessoas que colaboraram: 

-no levantamento de dados: 

Luci Emi Guibu 

Maria Luiza dos Santos 

Yara D'Oliveira Lemenhe 

Yuko Yamamoto Inoué 

Zélia Maria de Oliveira Cavalcanti 

- no processamento dos dados: 

Angela Maria Mucherone 

Dalva Rodrigues Leite 

113.rilisa Vi tti 

Silvia Nascimento 

Valdecir Carlos de Jesus 

-na elaboração, contribuindo com críticas e sugestões: 

Luiz Carlos 113.rtins 

Neide Yumie Takaoka -
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Otávio Azevedo Mercadante 
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-na elaboração dos gráficos: 

MDzart de MOraes Filho 

- na datilografia: 

113.ria LÚcia M.C. Guimarães 

- na revisão: 
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- na organização da bibliografia: 
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Finalmente, wn agradecirrcnto especial ao Professor Aldo da 

Fonseca Tinôco pela orientação paciente e segura. 
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RESUMO 

No presente trabalho desenvolveJTDs um estudo histórico ident:h 

ficando os principais traços definidores da sociedade brasileira, com 

destaque para a paulista, à época da fundação do Instituto Butanta~. 

!)escreveJTDs os principais eventos ocorridos na evolução e desenvolvir.<2n 

to do Instituto. Utilizamos a?Têcnica de Prograrrsção do Setor PÚblico 

Aplicada à SaÚde''para analisar as variáveis: Recursos, Financiarrento, 

Gasto e Produção do Instituto Butantan no perÍodo de 1970 a 1982, compa 

~ / 
rando-a, quando posslvel com as de outras instituições. Identificanos e 

analisarros o rrercado de imunobiolÓgicos para rrenores de um ano, segundo 

o Programa Nacional de Imunizações de 1982, no Brasil e em Sãe Paulo, 

destacando a participação do Instituto Butantar1 nesse mercado. 

Assim, observarros que o Instituto Butantan surgiu coJTD respo_o;_ 

ta às necessidades especÍficas definidas, ·pela conjuntura econômica, so 

cial, polÍtica, sanitária e cientÍfica do inÍcio da RepÚblica. Ie um la 

do veio ao encontro das necessidades de expansão do café, principal pr~ 

duto ex"pürtado, e a continuação da polÍtica de atração de imigrantes e.!:! 

ropeus como mão-de-obra. Ie outro, enquadrava-se no projeto moderniza-

dor que marca a consolidação do regime republicano. 

A vitalidade do Instituto Butantan, desde a sua fundação ate 

hoje tem sido garantida pelo permill1ente relacionamento com os prli1cipais 

problei!Bs de saÚde pÚblica do País, ocorrendo de forma constante um sl-

nergi;omo entre a produção e a pesquisa. Assim, felizrrente, todas as ten 

tativas de transfoniB.r o Instituto em apenas UJm "fábrica" de medicarren 

tos não obtiveram sucesso. 

O aspecto comercial do Instituto Butantan tem sido uma questão 

problerrática, pois , desde a sua fundação, realizou três contratos com em-

presas para a distribuição de seus produtos e nos três nomentos esses 

contratos nostraram-sc prejudiciais à Instituição; atualmente mantém lUn 

convênio com a CEME que já se mostra um risco de descapitalização. 
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No perÍodo de 1968 a 1982 houve uma arrpliação do número de 

servidores de 424 para 963 e no perÍodo de 1970 a 1982 foram construi 

2 
dos 5. 708,00 m , que soJTBcbs à ârea construÍda anteriorrrente, totali-

2 
zam 42.778,00 m de edificações adequadas para desenvolver suas ati-

vidades especializu.das, neste perÍodo ocorreu também a ampliação da 

produção de soros e vacinas . 

Durante o perÍodo de 1970 a 1982 o Instituto Butantan mos-

trou a falta de uma polÍtica financeira definida sofrendo variações 

bruscas em seu financiamento'~ porem, rresoo assim, mostrou-se em rre-

. - _/ . 
lhor Sltuaçao quanto ao flnanclamento e Gosto quando comparacb com o 

Instituto BiolÓgico e com o Instituto Agronômico. 

Em relação ao rrercado de imunobiolÓgicos verificamos que a 

CEME, a partir de 1973, tem ampliado a distribuição das vacinas a po_r:1_ 

to de em 1982 superar em muito as necessidades definidas pelo PNI pa-

ra rrenores de 1 ano. Durante o peri:odo estudado as vacinas antipolio-

mielite e anti-sarampo foram importadas, enquanto que o BCG-Id foi 

produzido pela Fundação ATHAULFO DE PAIVA e a vacina trÍplice foi p~ 

duzida principalrrente pelo Instituto Butantan. Porem, a partir de 

1980, a CEME ampliou a aquisição da tr{plice de um laboratório privado 

e a partir de 1981 iniciou a sua importação em grande quantidade, sug~ 

rindo inclusive que o Instituto Butantan interrompesse sua produção. 
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SUMMARY 

We will identify the main defining pillars o f Brazilian 

society, especially the "paulista" society at the time of the foundation 

of Instituto Butantan by means of a historical study. We will describe 

the main events in the development of the Institute. We will analyse 

variables such as Resources, Financing and Production o f the Insti tute, 

from 1970 to 1982 and compare them with those of other institutions 

using the "Técnica de Programação do Setor PÚblico Aplicada à SaÚde". 

We will identify the marke~or vaccine drugs for children with less 

than one year old according to the National Immunization Progra~ 

(1982) for Brazil and São Paulo, pointing to the share of the Institute 

in this market. 

Thus we observed that Instituto Butantan was created to 

respond to specific needs set by econorrac, social, political, sanitation 

and scientic conjuncture of the begining of the Republic. It carne as a 

consequence to the need of expansion of coffee plantations \olorked by 

european immigrants and it conformed to the 1!Ddernization projeet "et 

by the Republic. 

1he vitality of the Institute, from its beginning till the 

present days is related to its perrrL~ent taking into account of the maln 

public health problems in the country and working ln both production and 

research. Fortunately all the attemps to convert the Institute into u. 

drug production plant only, failed. 

The corrm2rcial abi ti ty o f the Insti tu te has always been a 

problem becu.use, since its early days the distribution contructs 

established wi th there firms proved to be infavorable to i ts interests. 

Its present contract with CEHE is a·lready pointing to a descapitali.zation 

tendency. 

From 1968 to 1982 the rrnnpower of the Institute increased from 
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424 to 963. From 1970 to 1982, 5.708 rr? were built, which summed up 

42.778 m
2 

bui1dings adequate to deve1op its specialised activities. The 

production of serum and vaccines increased a1so. 

From 1970 to 1982 the Institute showed a 1ack of finantial 

po1icy with abrupt changes in its financing yet, it has fared better 

than Instituto Bio1ogico and Instituto Agronomico on this aspect. 

From 1973 onwards a:ME has been expanding the distTibut:i on 

of vaccines in sucn a degree that in 19e2 it was wel1 above the needs, 

as establishede by PNI for chi1dren with 1ess than one year o1d.During 

the period studied antipo1~ ·and antimeasles vaccines have been irrported, 

whereas íntradermic BCG has been produced by Furdação Att1aulfo de Pai va. 

Trip1e vaccine was produced Jll3.inly by the Butantan. Neverthe1ess, from 

1980 om-~ards, CEME expanded its byings of the 1atter vaccine from a 

private firrn and from 1981 started a Jll3.ssive importation, sugesting to 

the Instituto Butantan to stop its production. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todas as vezes que se pensa o saber na area biomédica, no 

Brasil, o Instituto Butantan desponta como lÍdima expressão do espíri

to cientÍfico e da pesquisa. Este fato evoca questões fundamentais. F~ 

tre elas, a razão do aparecimento, em são Paulo, ao final do século pa2 

sado, de uma instituição com características soma~te encontráveis nos 

paÍses centrais do VeTho e Novo Mundo, numa época em que a propria medi 

cina apenas ingressava na era dita científica, da etiologia bacteriana 

das doenças e das teorias ~xplicativas monocausuais da ciência positiva. 

Qual o papel que o Butantan se propunha a cumprir ao ser fundado, corro 

o vem cumprindo e qual a sua situação atual são outras perguntas que oco~ 

rem. Ainda mais agora, quando Universidades assumem ou pretendem assumlr 

a hegemonia da pesquisa, a indÚstria farmacêutica, de mÚltiplas orige~s, 

reclama parcelas cada vez maiores do mercado de medicamentos e correlatos 

e um sistema de saúde pluri-institucional se propõe a fornecer atendL~en

to médico integral ã população, paira nas mentes a questão da propria so

brevivência do Instituto Butantan de tão glorioso passado. 

As questões são extremamente estimulantes para quem, de cer

ta maneira, ainda que modestamente, participou nos Últirros anos das deci

sões sobre o destino da instituição em exame. Tentar respondê-las todas, 

demmdaria um trabaTho hercÚleo, que de mui to transbordaria os limites de 

uma tese de doutoramento, segundo sua conceituação mais aceita atualmente 

(84), e exigiria certamente muito mals talento do que o de um rrodesto in

vestigador da área de SaÚde PÚblica. 

Alguns dos temas acima levantados têm já sido parcial ou mes 

mo exaustiv~1te examinados. A situação da ciência brasileira, ao final 

do século passado e primeiras décadas do atual, tem sido examinada por va 

rios autores, c:om diferentes abordagens metodolÓgicas. (49,55,85,86) O sur 

gimento e evolução do Butantan, enquanto instituição de pesquisas e prod_l;! 

ção de soros e vacinas, também tem merecido atento exame de historiadores 



e depoimentos de ex-servidores da própria instituição. (2,3,4,41,43,44, 

45,46,47,57,59,60,88,89,90) 

Todavia, alguns outros aspectos desta já quase secular ca

sa de ciência pode~, talvez, ser trabalhados de maneira sistemática. ~ 

3 

o que nos propor.os. ?rabalhar a área de produção de L~~oterápicos do 

Instituto Butanta.~, tomando coJJD fio condutor a vacina trÍplice, e m

vestigar a sua participação no mercado brasileiro de tais especialidades, 

eis o terra central de nosso estudo, tarefa não desenvolvida a.r,tes por :·,e

nhum outro investigador. Situar o Instituto Buta.~ta.r, no contexto históri 

co, desde sua fundação até agora, são componentes importa.11tes desta ter.á

tica. <1,87) 

Utilizar para as tarefas ac~Ta a reco~strução histéricu e 

urra rrodificação da "Técnica de Programação de Setor PÚblico Aplicada à 

Saúde" são outras facetas que devem ser enfatizadas. A referida téc:üca 

é uti:Cizada entre nós r>a prcgraTação do setor saúde ( 33,35, 72) e mes= ·252_ 

rro instrumento de investigação da capacidade de compmrnisso futu.YD de ::_,~ 

tituição Cocente, no caso espeçÍfico, a faculdade de Saúde PÚblica. (83) 

Não nos lirritaJJDs, porém, a aplicá-la mecanicamem:e ao esT"cl

do do Instituto 3utanta:"l. Pelo contrário, a r:oclificanos de várias rra:\e:C

ras. Para os menos avisados poderá parecer que a mutilaJJDs e a desfigur~ 

rros nesse processo de adaptação. Definitivwnente, nao e essa nossa opi

nião. Cre;:os com toda conv1.cçao que, ao rompemos as arrlL.'"'!'as da ortodox:!.a 

na sua aplicação, deno:-~straJJDs toda a sua plasticidade e potencialidade. 

E rrais áinda, utilizano-la, juntamente com o método histórico, para fazer 

avançar o conheci':leflto, ou vá lá, a L'lfomação, no que se refere a uriU das 

funções do Instituto Butantan: a produção de ii!1unobiolÓgicos. E isto, reco 

nhecenos, é o mínillD que se espera de um trabalho científico. 



2. 'OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

- estudar a ori8em, a evolução e as características atuais 

do Instituto Buta~tan e a sua participação no mercado de irrtunobiolÓgi

cos necessários ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). 

2.2 Objetivos Específicos~ · 

identificar os principais traços definidores da socieda

de brasileira, cc::1 destaque para a paulista, à éJX>ca da fundação do Ins 

tituto Butantan; 

- descrever, sucintamente, os principais eventos ocorridos 

na evolução do Instituto, desde sua instalação até 1982; 

- artalisar o comportamento das variáveis: recursos, finan

ciamento, gasto e produção do Instituto Butantan no perÍodo 1970-1982, 

co~do-as, quando p::Jssível, com outras instituições congêneres; 

- identificar e analisar o mercado de imunobiológicos para 

menores de 1 ano, segundo o PNI de 1982, no Brasil e em São Paulo; 

~ estudar a participação do Instituto Butantan nesse merca 

do, usando corro i>dicador a vacina tríplice. 

3. MATERIAL E Mtl'JIXJ 

3.1 futerial 

O material utilizado nesta investir,ação é composto do acer 

vo de infoi"l!laÇcio do Instituto Butantan, principalmente referente à déca 

4 



da 'de 70, relativo a: recursos de pessoal, capacidade instalada e equi

pamento, financiamento, gasto e pnxlução. Os dados em questão foram ob

tidos de fontes primárias utilizando-se para sua coleta instrumentos 

adaptados a cada situação. A eles somam-se informações obtidas por neio 

de fontes secundárias tais como relatórios e publicações do Ministério 

da SaÚde, Central de l1edicamentos (CE!1E) e outras publicações sobre o 

Programa Nacional de Irnunizações (PNI). 

5 

Para a obtenção dos dados relativos a recursos de pessoal 

reaJ._i=os co1.eta direta a uartit- dos -pron"tl.iários mdi·údua.is, mcl.usi
"/ 

'le o-e, '{a y::,-e,ta-e, "'-"" õ!'<l~i'la =~ta , y::,is a ~c,ãa à.e "?es"Saa"\. à.a "ID.stimta 

nãa mantêm registra cansal.idada sab!:e. as diversas categorias í?Wfissio

nais. Tais infornações apresentam milld.Jna confiabilidade pois representa:: 

a base legal da vida dos difere.'ltes servidores. Iada a ocorrência de 

grande oscilação no número de servidores ao longo do ano e a necessida-

de de fornecermos comparações entre diferentes anos, optamos pelo ce.<so 

no mês de julho. Assm fazendo, implicitame..<te, adnit:ir:Ds que as varla

ções entre o prk.eiro e segundo semestre, grosseiramente, se compensam 

e, mais que isso, as comparações entre diferentes anos se fazem sempre 

por referência a um mesmo ponto no espaço temporal. O perÍodo estudado 

foi o COI:lpreendiào entre os anos de 1968 e 1982, tendo os servidores do 

Instituto sido relacionados em t-rês subgrupos (Gl,G2, e G3), ano por 

ano,segundo a nomenclatura e os critérios determinados oelo Decreto n9 

12.961 de 13.12.78 com fundamentação na Lei Comple.lllentar n9 180 de 

12.05.78. A seguir foi calculado, ano por ano a participação percen~ 

al de cada grupo. Finalmente,tomando-secom:Jbase (=100) o ano de 1968, 

calculou-se a evolução dos anos seguintes em relação à base. Com refe

rência às informações sobre capacidade instalada fizemos levantamento 

das const-ruções ou reformas realizadas no Instituto por meio de info~ 

ções obtidas em relatórios anuais, em entrevistas com a direção do Ins-

tituto e em levantammtos junto ao Departamento de Obras Públicas (DOP), 

junto ao Fundo de Construção da Cidade Universitária (Fundusp) e junto a 



SeÇão de Planejamento de Instalações do Departamento Técnico Normativo 

da Secretaria da SaÚde. 

Para a análise de equipamentos utilizamos apenas os dados 

de recursos aplicados na sua aquisição; pois a ~ção de Patrimônio do 

Instituto não está devidamente implantada para poder fornecer informa

ções completas e seguras sobre a destinação e o uso dos equipamentos 

do Instituto. 

Os dados sobre financiamento foram levantados na Divisão 

de Finanças da Coordenador }a- de Serviços Técnicos Especializados e no 

Serviço de Finanças do Instituto. Os valores considerados foram do fi

nanceiro disponível, até o final do ano, e do financeiro realmente uti 

lizado, segundo a origem dos recursos: Tesouro do Estado ou Receita 

Própria do Instituto. Nos recursos de Receita Própria destacara~-se os 

fornecidos pela Central de Medicamentos (CEHE). 

Tais dados são bastante confiáveis, pois a administração 

pÚblica prima pelo registro e controle de tais recursos. Não nos pren

demos aos valores do financeiro previsto devido às grandes distorções 

que tradicionalme.11te ocorrem nas "previsões" de recursos durante o pro 

cesso de elaboração do Orçamento-Programa do Estado para o ano seguin

te. 
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A obtenção dos dados relativos a gastos foi feita junto à, 

Divisão de Finanças da Cocrdenadoria de Serviços Técnicos Especializa

dos e do Serviço de Finanças do Instituto. As informações foram retira 

das dos quadros de acompanhamento da execução orçamentária; referem-se, 

portanto, ao momento de encerramento de cada ano. Os recursos gastos 

foram divididos em dois grupos: recursos do tesouro e recursos próprios. 

Além desta divisão, os recursos foram ainda estudados em relação a 

despesas correntes (pessoal e outras) e despesas de capital. 

Com relação ao pagamento de pessoal deve ser mencionado 

que ele é feito,de forma centralizada no Departamento de Despesas de 

Pessoal do Estado (DDPI:) e o instituto não tem pode-r legal para geren-



ciar este tipo de recurso. ~ alocado um determinado valor no orçamento 

no início do ano, que é reajustado posteriormente. de forma autorrática 

a partir das informações do DDPE. Desta forma o valor alocado para pe~ 

soal, até o final do ano, no orçamento, corresponde cnm bastante segu

rança ao valor realmente gasto =n pagamento de pessoalj a Secretaria 

de Estado da Saúc,Je, por diversas vezes, tentou obter informações do 

DDPE sobre a despesa com pessoal,por unidade de despesa e por categori 

as profissionais,não tendo obtido resposta. 

Como já referj.Oo para o financiamento, os dados de gasto 

sao também bastante confiáveis na medida errí que foram obtidos de fontes 

primárias e considerando que o poder pÚblico tem um sistema financeiro 

I!Ulito bem implantado em termos de registro e controle. 
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O levantamento dos dados de produção foram obtidos a par

tir dos relatórios anuais, do relatório de 1979-1982 do Instituto e de 

contatos diretos com as áreas envolvidas. Foram coletados dados de pro

dução de bens (vacinas e soros) e serviços (atendimentos hospitalares). 

Em relação âs pesquisas estabelecemos que não é intenção 

deste trabalho fazer qualquer tipo de análise, pois, além de ser tarefa 

árdua,já vem sendo de certa forma desenvolvida pela Comissão Permanen-

te de Regime de Tempo Integral (CPRI'I) durante o processo de implantação 

da carreira de pesquisador cientÍfico no Estado. (8,9,10,63) 

COm referência â produção de bens (vacinas e soros) inicial 

mente·.os dados foram obtidos diretamente dos relatórios anuais. Porém, 

em alguns anos , observamos pequenas di ver~:ências de informações entre os 

dados globais do Instituto e os dados das seções ou serviços específicos. 

Assim, apÓs estudo mais detalhado, optamos pelo uso das informações for

necidas pela Seção de COntrole, que se referiam âs quantidades de "pro

dutos liberados" para o consumo. A existência de diferença entre o volu

me produzido e o volume final "liberado" para o consumo é compreensível, 

pois ocorrem perdas no processo final de produção ou até me= impue;na-



ção de partidas produzidas. Estes dados sao bastante confiáveis pois, 

wna vez "liberados" os produtos, pela Seção de Controle, eles sao con 

tabilizados no almoxarifado e depois transferidos para a CEME ou ou-

tras instituições. 

Os dados relativos à produção de serviços foram obtidos 

dos relatórios anuals e do Relatório de Atividades - 1979-1980. 

As informações sobre o Programa Nacional de Imunizações, 

foram obtidas de publicações oficiais (28,29) e de documentos mimeo

grafados.(30,31,53,54) Os dados_ da CEME foram obtidos de publicações 
/ 

oficiais.(l2,13,14,15,l6,l7,18,l9,20,21,22,23 1 24,25,26,27) 

Finalmente, para a caracterização do mercado de uso de lmu 

nobiolÓgicos segundo o Programa Nacional de lmw1izações utilizamos os 

dados dos censos de 1970 e 1980 da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (FIBGE). 

Foi feito também levantamento de gasto do Estado no seu co~ 

junto, a partir dos balanços anuais, publicados nos Diários Oficiais do 

Estado. Para análise comparativa levantamos, também, os dados de finan-

ciamento e gasto dos Institutos BiolÓgico e Agronômico, segundo os mes

mos critérios utilizados para o Instituto Butantan, aL~da que em perío-

dos nao totalmente coincidentes, em função da disponibilidade de infor-

rraçoes. 

3.2 Método 

,, 
Para o presente estudo utilizamos uma simplificação da "Téc 

nica de Progranação do Setor PÚblico Aplicada ao Setor SaÚde", que con

siste em um procedimento metódico com os objetivos de: 

- definir conceptual e operativamcnte o setor saÚde; 

delimitar e definir suas funções, relativamente a produ

ção de bens e serviços; 
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- delimitar sua estrutura funcional;e 

- selecionar à base de critérios objetivos as instituições 

mais significativas do setor e poder chegar assim ao co-

nhecimento e projeção de suas capacidades administrati-

9 

va, financeira, de gasto, de produção e de operatividade, 

com o fim de determinar a sua capacidade de compromisso 

futuro. 

Conhecidas tais ~pacidades, pode-se formular: 
/ 

- proposições de políticas a lóngo prazo; 

- políticas de investimento (médio prazo) ;e 

- tetos econômicos para os planos a curto prazo. 

O desenvolvimento da"Técnica de Prograrração do Setor PÚblJ: 

co Aplicada ao Setor SaÚde" foi uma decorrência de dois fatos. O pri':lei-

ro foi o desenvolvimento da prÓpria técnica para aplica~ão aos setores 

econômicos e o segundo foi a concepção de que mesmo os setores sociais 

nao apenas podem, carro devem,ser planejados de maneira a melhor contri-

buir para o processo de desenvolvimento. (82) 

O primeiro fato ma~cionado coube à Comissão Econômica para 

a Arrérica Latina (CEPAL), que desempenhou papel relevante na interpret~ 

ção do modelo de desenvolvimento da região, principalmente ap:)s a Gran

de Depressão da década de 30, interpretação esta que atribuiu o subdesen 

volvimento dos paÍses latino-americanos a fatores estrui:urais, dentro de 

um marco de referência determinado pelas suas vinculações a 
~ 

pa~ses com 

grau avançado de desenvolvimento, que se conhece como a relação entre 

centro e periferia, ou, co= mais modernamente é designada, desenvol vimen 

to dependente. Nos quadros da mesma interpretação destacou a CEPAL o pa

pel relevante do Estado não apenas carro regulamentador, característica 

do Estado Li.beral, mas carro produtor de bens e serviços e financiador da 

ampliação do capital social básico, configurando o que convencionalmente 
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se designa coJJD Estado de Economia Mista. E foi para analisar as açoes 

de produção e acumulação do Estado, em uma economia mista, que a CEPAL 

desenvolveu um modelo de relações intersetoriais do tipo matriz ins~ 

-produto, desagregancb-se a classificação setorial nele usada por set2_ 

res ou atividades técnicas, de tal rraneira, a mostrar claramente a Pd!: 

ticipação do setor pÚblico e privado na formação e uso da produção. A 

partir deste JJDdelo global de desenvolvimento, que determina o conj un

to das variáveis macroeconômicas a rrêdio prazo e os COII'flOrtamentos se-

toriais em terJJDs desde que se conheça as vinculações diretas, do 
/ 

tipo representado pelos coeficientes têcnioos, entre cada uma das ati-

vidades pÚblicas e algumas dessas variáveis a media prazo. A este mêto 

do de determinar objetivos e melos para alcançá-los, emprestou-se a deno 

minaçào de "Técnica de Programação do Setor PÚblico" . 

As atividades estatais, que mais diretamente se vinculam aos 

objetivos e prop::lsitos da polÍtica social do governo, como as de saÚde 

pÚblica, educaçào e habitação, entre outras , não sao, todavia, passíveis 

com este tipo de coeficientes-técnicos. Elas podem, porém, ser objeto de 

planejamento, dado que o cumprimento de seus objetivos depende da ca~>ci 

dade das instituiçÕes pUblicas para realizar as ações que lhes são peculi 

ares. E foi exatamente para analisar a capacidade produtiva cb setor sau 

de e sua possibilidade de oompromisso futuro que a CEPAL, juntar!l2nte com 

o Centro Pan-Americano de Planejamento da Saude da OHS/OPAS, desenvolveu, 

no Ch~le, a "Técnica de Programação cb Setor PUblico Aplicada ao Setor Saú 

de", 

Trata-se de uma técnica T!l3.crodirrensional, pois que o ob-

jeto do planejamento tem uma grande dimensão espacial e compreende 

uma instituição ou conjunto de instituições que ao se consolidarem 

oonvertcrrrse em um setor econômico-social. ~ totalista ou jntegradora 

porquanto abrange a totalidade do problema-objeto do planejarrento. Sua 



análise parte do nível central para o nível local. ImplÍcito à técnica 

é o reconhec.i.me:1to de uma heterogeneidade institucional. As ações de 

saúde são abordadas do lado da oferta de serviços. Analisa e equaciona 
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as deficiê.ncias da mquina admi.nistrativa a partir do estudo das ca;:;a-

cidades administrativa e produtiva do setor e das instituições que o 

integram. Não conduz à elaboração de um modelo matemático pelas razões 

já apontadas, todavia, penr.ite extrair co:-tclusões que possibilita.':! es-

tabeleoer políticas de longo, médio e curto prazo, que confom.am o se

tor analisado às exigênc~ de um plano de desenvOLVL':lanto. 

Na sua aplicação ela, inicialr.:e.nte, delir.U.ta convencional 

mente o setor sa::Íde, idantifica as instituições que o com,-i)em, seleci_c: 

na a 1113.is significativa, por vários critérios, em:re eles a clientela 

atingida, os gastos realizados e o volume e características da produçã0. 

Obtido este quad_~ geral do setor e selecionada a instituição oais sig-

nificativa procede-se a u~ aná:ise qualitativa e quffiltitativa deta~PB-

da da mesma, inclusive de sua estrutura formal, eventuais distorções e 

de algumas variáveis quantificáveis :nais i':lpürtantes, tais corno f:ina.ncia 

mente, gasto, recursos hurra.nos e 1113.teriais e produção. 

Essas variáveis são analisadas pelo exa.'lle de séries histó-

ricas suficienterr.mte longas, decompo:-tdo-as segundo classificações con-

venciorBis simples, objetivas, claras e flexÍ\•eis. Tais :L~ormações sao 

coletadas corno disponíveis nas fontes, e.':l teiT.'Ds reais, absolutos e mo-

netários para cada ano. Antes de se analisar a informação coletada há 

necessidade de transfomá-la segundo esquenas preestabelecidos. 

No caso deste trabalho,as informações monetárias relativas 

ao financiamento e gasto, coletadas em rroeda corrente do ano, foram 

transformadas e.':l moeda constante, por !:leio de deflatores, construídos a 

partir dos Ir1dices de Prece ao Consumidor divulgados pela Fundação Get:g_ 

lio Vargas, torrando-se cano base o ano de 1970. Este procedimento el~ 

nou os efeitos da inflação e permitiu avaliar a evolução real das variá 

veis observadas (financiamento e gasto), no perÍodo em exame. Os dados 

Slmço de Biblioteca • Documentt,ã• 
FAtULDADE DE SAÚDE '!)llltA 
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relativos a pessoal e recursos rrateriais foram examinados na sua expre~ 

são quantitativa, adotando-se para o caso de recursos humanos as classi 

ficações prescritas pelo Estado de São Paulo. No caso da produção, sen

do ela heterogênea, adota-se o recurso de convertê-la· em sua expressao 

rronetâria unitária, torrar a menor produção, e.m ternos fir~anceiros, corro 

unidade e transforrrar as outras produções em múltiplos desta unidade, oe_ 

tendo-se um "fator de conversão", que permite transforrrar a produção real 

em urra chamada "Produção Bruta Ajustada" (PBA). Porém, corro apenas trab~ 

rlhanos com produção de imunobiológicos e de assistência médica preferinos 

não procurar ajustá-las, cJé' rrodo a obter urra PBA, analisando-as isolada

mente. 

Feitas tais operaçoes preliminares pode-se então ill1alis~ as · 

informações ao longo do tempo e extrair as conclusões pertinentes ao tra

balho proposto. 

Em nossa tese, corro dissenos ao início, sirnplificarros a "Técni 

ca de Prograrração do Setor PÚblico Aplicada a SaÚde" para utilizá-la a no~ 

sos propósitos de analisar a PPTticipação do Instituto Butantan no mercado 

de im~~oterápicos no perÍodo de 1971-1982. Na verdade, talvez fosse me

lhor dizer que a adaptarros à análise de urra instituição, o que, de certa 

rraneira, é contemplado pela própria técnica quando seleciona a instituição 

rrais significativa do setor, analisa-a e generaliza as conclusões ao con

junto. Todavia, ademais disso, fizenos outras adaptações, ditadas pelo 

próprio fato de que nao apenas examinillros urra única instituição,como ape

nas parte dela. Em verdade o Instituto Butantan desempenha relevantes ati 

vidades no campo da pesquisa, da produção de soros e vacinas, na assistên

cia médica de vítirras de acidentes com anirrais peçormentos e na divulgação 

científica. 

Torramos como objeto de nossa análise apenas urra de suas fwl

çoes, a de produção de imunoterápicos. Ao fazê-lo assuminos que o Institu 

to Butantan privilegia igualm61te suas 4 fw1ções acirra enWlciadas. Fize~ 

-lo porque os registros do Instituto não permitem individualizar cada wna 



delas. E nem poderia, pois isto significaria admitir a existência de 4 

instituições, o que definitivamente não é o caso. Também inexiste um 

sistema de contabilidade de custos que pudesse propiciar um exame mals 

detido de certas características da entidade. t oport~o lembrar que o 

Butantan nasceu corro Órgão produtor de soros , vacinas e pesquisa, evo-

luindo por ampliação de suas funções, sem descurar das que ensejaram a 

sua criação. 

Portanto, ao analisar financiamento, gasto e recursos admi-

tirros que o seu comportamento, na totalidade, reflete o comportamento 

de tais variáveis ao níve~da produção de imunoterápicos. 
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Já no caso da análise qualitativa da instituição, dada a sua 

amplitude e complexidade, não nos sentirros suficientemente certos que 

as eventuais distorções da estrutura formal se repartiam igualmente por 

todos os seus departamentos. Por isso, nao a fizemos. Preferimos tentar 

uma descrição da evolução histórica do Instituto Butantan, desde sua 

fundação até o presente, destacando as várias inflexões de sua política, 

em função de determinantes maiores, econômicos, sociais e polÍticos. 

Embora, como já mencionamos, nosso escopo maior tenha sido o 

de examinar a produção de imunoterápicos e a inserção do Instituto Bu-

tantan nesse mercado, também nos interessou examinar a trajetória da 

Instituição, no seu conjunto, nos Últirros anos, considerando-se a pcsl

ção cada vez maior da universidade na área de pesquisa, o grande desen-

volvimento da indÚstria farmacêutica privada e mesmo pÚblica, além da 

desenvolta ação da Central de Medicamentos (CEME) na importação e com

pra'de imunoterápicos. Para apreciar esta evolução, procuramos compar~ 

-la com aquela de duas outras instituições de nome nacional, também pe~ 

tencentes ao Governo do Estado, embora ligadas à Secretaria da Agricul

tura e Abastecimento, ou seja o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

e o Instituto BiolÓgico. Para estes dois Últimos Órgãos obtivemos dados 

de financiamento relativos .ao perÍodo de 1975-1982 e dados de gasto no 

perÍodo de 1971 a 1982, que foram comparados com períodos corresponden-
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tes do Instituto Butantan. Reforçarros, ainda, esta nossa comparação a~ 

gando também dados de financiamento e gasto do Governo do Estado e da S~ 

cretaria de Estado da SaÚde. 

Para ccnvertenros roeda ccrrente, expressa e:n valores do ano 

em exame, em roeda constante de um determinado ano, artifício que em ec2_ 

nomia se usa para estudar a evolução de valores reais em termos de poder 

de compra, naquele ano adotado coro base, eliminando assim os efeitos da 

inflação, procederos de maneira habitual, coro abaixo descrita. 

Em publicações oficiais da Flli~dação GetÚlio Vargas sobre evo

lução dos índices econômiéc;s obtivemos a série abaixo transcrita do "Ín-

dice Geral de Preços" no perÍodo de 1970 a 1982 que tem coro base (=100) 

o ano de 1977. 

TABELA N9 1 - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS. BRASIL, 1970-1982. 

ANO lNDICE 

1970 18,1668 
1971 21,7647 

1972 25,6183 
1973 29,6141 

1974 38,1583 

1975 48 ,6921 
1976 69,5697 
1977 100, 
1978 137,9 

1979 212,8 
1980 422,3 
1981 873,4 
1982 1.696,4 

FONTES: Indices Econômicos - Retrcspecto na Nova Base, 

Suplemento Especial - Conjuntura Econômica 

Vol. 33 n9 11; Vol. 34- n9 9 e Vo1.37- n9 7, 
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Corro o ano-base para nossa análise será 1970, toiTB!lOs o ano 

em questão como índice 100 e recalculamos toda a série, até 1982, que 

asswnirá os novos valores constantes da tabela 2 . 

TABELA N9 2 - lNDICE GERAL DE PREÇOS. BRASIL, 1970-1982. 

ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

/ 

lNDICE 

100 

119,80 

141,02 

163,01 

210,04 

268,03 

383,95 

550,45 . 

759,08 

1.171,37 

2.324,57 

4.807,67 

9.337,91 

FONTE: Tabela calculada a partir da tabela 1. 

Para convertermos valores correntes do ano em valores cons 

tantes, tendo como ano base 1970 igual a 100, fazemos uma simples re-

gra de três em que os valores correntes de 1970 são iguais a 100 e os 

valore~ correspondentes do ano que se quer calcular (por ex. 1971, 

iguais a x). Para séries históricas longas, o cálculo é simplificado 

se dividirmos o valor do índice para o ano-base pelo dos anos subsequ~ 

tes, obtendo-se assim um fator que, ao multiplicar o valor corrente do 

ano que se quer converter em constante, dá este valor. Este fator de 

multiplicação, construído a partir da tabela 2, é apresentado, junto 

rom os valores dessa mesna tabela, na tabela 3. 



TABElA N9 3 - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS E FATORES DE MULTIPLICAÇÃO. 

BRASIL, 1970-1982. 

ANO ~fOICE GERAL DE PREÇOS FATOR DE MULTIPLICAÇÃO 

1970 100,00 1,0000 

1971 119,80 0,8348 

1972 141,02 0,7092 

1973 16'3 ,01 0,6135 

1974 210,04 0,4761 

1975 268,03 0,3731 

1976 382,95 0,2612 

1977 550,45 0,1817 

1978 759,08 0,1318 

1979 1.171,37 0,0854 

1980 2.324,57 0,0431 

1981 4.807,67 0,0208 

1982 9.337,91 0,0107 

FONTE: Tabela construída a p3.rtir da tabela 2. 

Finalmente, para determinamos o rrercado de ÍlnW1üterápicos, 

o fizerros considerando a população de menores de um ano, no Brasil e 
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m Estado de São Paulo, segundo dados da FIBGE para o perÍodo compreencl_:!, 

do entre 1970 a 1982, e o Programa Nacional de ImW1izações (PNI) segu!!_ 

do esquema de imW1ização proposto para o ano de 1982. (29) 
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C.~PITULO II 



RESULTADOS E DISCUSSOES 

l. mSTI'IUTO BUTANTAN 

l.l O contexto em que surge o Instituto Butantan. 

Do ponto de vista da economia, o advento do sistema repu

blicano no Brasil está intimamente ligado, ]Xlr um lado, 'a decadência 

da aristocracia açucareinyque mantinha o Império e, ]Xlr outro lado, a 

uma série de acontecimentos relacionados aos processos de produção e 

comercialização do café, o principal sustentáculo, não apenas da econo

mia l;>rasileira, mas em terrros mais amplos, da sociedade cOJro um todo, 

na Primeira RepÚblica. 
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Nesta, a pre]XJnderância ]XllÍtica dos Estados de Minas Ge

rais e São Paulo ligava-se aos interesses fundiários dos grandes Esta

dos ]XJr meio da produção do café. O acordo polÍtico que formalizava 

esta aliança re]XJusava ern um instrumento econômico, o Convênio de Tau

baté, celebrado em 1906. Por meio dele, os Estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e São Paulo, "para o fim de valorizar o café, regularizar 

o seu comércio, prorrover o aumento do seu consurro e a criação da caixa 

de conversão, fixando o valor da moeda", estabeleceram normas de ação 

conjtmta., Com a execução do Convênio acima o proclamado Estado Liberal 

Brasileirc começa a adquirir feições de Estado Intervencionista, dado 

que até o liberalisrro ]XllÍtico se torna uma prática quase im]Xlssível, 

dependente que passa a ser dos interesses econômicos dos dois grandes 

Estados. 

Constituindo o café a ·principal mercadoria brasileira que, 

no comércio exterior, fornecia a maior quantidade de divisas,era natu

ral que seu cultivo merecesse mais cuidados dos Órgãos pÚblicos. Sua 

sustentação, todavia, ·por Jlieio de vários expedientes, acabariam ]Xlr 

agravar a sua situação e a de toda economia nacional. Era necessário fa 



zer a:mstantes emissões de papel-moeda e principalmente empréstimos, 

para manter a valorização e defesa do café, concertada no acordo de 

Taubaté. 
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Tal polÍtica estimulou a produção do café em outros paí

ses e a sua superprodução interna. r:o oonto de vista dos produtores, o 

problema da superprodução era resolvido oela estocagem do produto não 

exportado e pela manipulação de instrumentos de valorização e de defe

sa que, invariavelmente acionados nas baixas, se traduziam pelo fenôr.:::_ 

no de "socialização das ~as". Criava-se, assim,condição fundamental 

que é a acumulação de capital, que juntamente com muitas outras forma 

vam um oonjunto propicio de estímulos a novo surto industrial, que iria 

propiciar um lugar de destaque ao Estado de São Paulo no conjunto da 

Nação. (6,7,34,35,56) 

Segundo Simonsen, a supremacJ..a industrial de São Paulo co-

meçou em 1910. Ainda em 1907 achava-se nosso Estado em segundo lugar 

quanto a industrialização, logo abaixo do Distrito Federal, sendo o Rio 

Grande do Sul o terceiro nessa escala. fus já em 1920 a situação esta 

va grandemente mdificada. O valor da produção paulista era mais que a 

metade do total da União. Em 1923, quando o Brasil exportava mercadori

as no valor de três milhões de contos de réis, a parcela correspondente 

a São Paulo era de dois milhões, ou seja, dois terços. (7) I:ois foram 

os fatores básicos do crescimento da eoonomia de São Paulo .. Em primeiro 

lugar,· evidentemente, está o café e a riqueza que o mesmo representava. 

Em segundo, a imigração. A população de São Paulo cresceu rapidamente, 

passando a representar, respectivamente, 9%, 13%, 15% e 20% da popula

ção brasileira nos anos de 1890, 1900, 1920 e 1930. 

São Paulo se destacava no conjunto do País, nao apenas co

oo produtor, mc.s, também, como consumidor. Ele absorvia quase toda a pr2_ 

dução de borracha que ficava no Pais além da de algodão e da de aç~car do 

Nordeste. Por isso as indústrias aqui se instalavam e se desenvolviam, 

de oodo que, entre 1920 e 1929, as forcas do industrialiSiro eram razo;;-
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veis e já podiam lutar mris abertarrente no senticb de satisfação de suas 

exigências. Era já possível afinrar que "se é certo que a base da estru-

tura econômica do Brasil deve repousar na cultura da terra, não é rrenos 

certo que no estágio atual da civilização, a independência econÔmica de 

uma grande nação, seu prestígio e sua atuação polÍtica, como povo inde-

pendente no concerto das nações, só podem ser tomadas na consideração d~ 

vida, possuindo este PaÍs um parque industrial eficiente, na altura do 

seu desenvol virrento agrÍcola. A independência econômica e , portanto, a 

perfeita independência polÍtica sõ pode existir, na generalidade dos ca
/ 

sos , nos Estados em que conjugam em estreita harrronia e Íntima interde-

pendencia a Agricultura e a Indústria". (56) 

Se o café ass~~a no início do século papel fundarrental na 

econoffila, qual seria o sistema de sustentação da estrutura do poder? 

Pede-se dizer que o coronelismo foi o formador da base da 

estrutura do poder no Brasil e que sua supremacia incontestável permane

ceu durante a Prirreira RepÚblica. Sua origem foi a distribuição de postos 

honorÍficos da Guarda Nacional, duran-te o Império, e ele se manteve mesmo 

com o advento do regirre republicano, pols este não destruiu os clãs rurais 

nem os grandes latifundiârios, bases materiais do sistema polÍtico corone 

lista. O sistema era continuamente alimentado pelo desenvolvimento das 

fonrações oligárquicas e atingiu o ponto mris alto com a chamada "PolÍ ti-

ca cbs Governadores", proposta por Campos Sales e que se ·traduz em: "O 

que pensam os Estados , pensa a União" . (56 ) 

Não tardou que a "Política dos Estados" se transfonn.c'!SSe na 

polÍtica dos dois grandes Estados - Minas e são Paulo - que quase serrpre 

se alternavam no exercício da Presidência da RepÚblica, estabelecendo-se 

assim a cham.>da "PolÍtica do Café-com-Leite". A composição do poder, per-

petuada por um colégio eleitoral assentado sobre o sisterra coronelista, 

frustrava qualquer IIDdificação na estrutura polÍtica. Nesse quadro, o VS?_ 

to se reduzia a um instrurrcnto de v.:~ssalagem e as eleições a uma luta 

com resultados estabelecidos no I!Drrcnto rrresrro em que o situacionisno csco 
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lhia os candidatos. Era :inegável o domínio do campo sobre os valores :in 

dustriais e urbanos. em expansao. 

Por todas estas razões, nao surpreende o fato, revelado pe

las onze eleições presidenciais de 1894 a 1930 ,de o candidato vencedor, 

com a constante ajuda do C?overno 'Federal, eleger-se com a quase totalid~ 

de dos votos dos que compareciam às urnas. Por exemplo, a votação obtida 

por Campos Sales representava 90,93% do comparecimento do eleitorado; na 

sua primeira presidência Rodrigues Alves obteve 91,5% e Wash:ington Luiz, 

97,99% dos votos. MencioiJ.e.:se que a percentagem do comparecimento sobre 

a população, nas eleições de 1894, foi de 2,21% enquanto em 1922, 1926 e 

1930 foi, respectivamente de 2,92%, 2,27% e 5,65%. Mesmo quando se consi 

dera. apenas a população acima de v:inte anos estas percentagens permane

cem muito baixas, como por exemplo nas eleições presidenciais de 1910, 

1922, 1926 e 1930 as percentagens, foram respectivamente 6,7%, 6,53%, 

5,04% e 12,51%. 

Esta configuração política impedia a formação de verdadei

ros partidos, embora tal denom:inação existisse, na maioria dos casos, p~ 

ra ocasionais agremiações oposicionistas, que se formavam e desapareciam 

nas épocas de sucessão presidencial. Ao mesmo tempo ela encarcerava toda 

possibilidade de existência política de outros grupos e camadas sociais, 

o que era facilitado pela rigidez da estratificação da sociedade brasi

leira da epoca. 

1-bntado assim o sistema, dele saiam as leis, sua interpreta 

çao e execução e o Estado brasileiro apresentava-se, por tudo isso, sob 

forma daquilo que um estudioso denom:inou de "Estado Cartorial". (56) 

As transformações que ndvieram nos setores polftico e eco

nômico tenderam a provocar alterações sociais que, ao meSJJO tempo que 

eram resultado daquelas transformações, constituíam novas forças a pres

sionar o r~trro de mudanças. Elemento importante e impulsionador de tais 

alterações foi, sem dúvida; o processo imip;ratório já referido. Dnbora 

seu perÍodo áureo possa ser situado entre 1888/1914, a imigração continu 
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ou de maneira significativa durante o Úl tirro decênio da Primeira Repú

blica. Para comprovar esta afirmativa mencione-se que em 1893 a popul~ 

ção de São Paulo era de 129.409 habitantes e em 1900 ela passou para 

240.000 habita:::~tes, ocorrendo assim um crescimento de quase 100% em 

apenas sete anos. Gr>ande parte deste crescimento deveu-se aos estran

geiros que,em 1893,representavam pouco mais de 50% da população da ci

dade e que em 1907, só para os italianos,apresentavam um excesso na :Jro 

porção de dois para um em rela~ão aos brasileiros.(7,35,86) 

A vinda de eytrangeiros foi elene."lto im?Qrtante na altera

ção do mercado de trabalho e das relações trabalhistas, representando 

nova rrodalidade de força de traba.Tho, qualitativamente diferente daque

la formada nos quadros da produção escravagista, o que explica o apa_"'e

cimento de novos sentimentos, idéias e valores no processo de integra

ção social. Tendo colaborado nos processos de urba."lização e de indus~ia 

lização, o imigrante foi responsâvel pela difusão de novas idéias no cam 

po social, o que é rrostrado pela sua participação nos rrovimentos das cha 

madas "lutas sociais", desencadeados durante o perÍodo da República Ve

lha. 

A urbanização e a industrialização vao-se traduzindo em di

versas alterações sociais. Não só as influências citadinas se estendem, 

= se diversificam as funções e se alteram os tipos de orga"lização. As 

cidades passa"n a representar verdadeiras "oficinas de civilização". (56) 

O deslumbramento com os novos engenhos humanos, produzidos pela ciência 

e pela tecnologia, que constituem os novos valores i."ltroduzidos pelo am

biente citadino, dâ origem tanto ao otimisrro com que se antecipa a futu 

ra civilização brasileira como vao apurar os quadros do pensamento soei 

al. 

O desenvolvimento do rrodo capitalista de produção e de vida 

ocasionou o acelcra."nento da divisão social do traba.Tho e exigiu nível ca 

da vez mais crescente .de especialização de funções, de que resultaram o 

aparecimento de novas oamadas sociais e a diferenciação das antigas elas 
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seá daninantes; a história do per!odo deve ser pereebida. caJD a da CO!!, 

solidação do empresariaio rural e a da evolução do proletariado indus

trial. (56) 

Vai desaparecendo assim, o Jrodo de oroenação social cons~ 

lidado durante o Império , de amrdo com o qual o que se oontava resur.ia 

no binômio senh:>r-escravo. O restante era formado por elementos des.e_ 

justados. (56) Os Últimos vinte anos do século passado representaram a 

fase principal de desagregação do regime servil e o período de 1900 a 

1929 a consolidação da o~em competitiva e da formação e desenvolvime~ 

to de uma sociedade de classes, embora ainda estejam presentes muitos 

aspectos da daninaç;ão patrimnialista, predominante no perÍOdo anter>ior. 

Un dos aspectos mais significativos da época foi a renova

ção da Capital Federal em seu aspecto urbanístico, sanitário e social. 

E isso não se ver>ificou por acaso. Foi antes a resultante natural do de 

senvolvimento econômico do Pais, que se tinha de refletir evidentemen~e, 

em primeiro lugar na Capital, a porta de entrada do P3.Ís e o maior' ce~

tro de negÓcios. (62) 

Até o principio deste· século o Rio de Janeiro era urna cida 

de de ruas tortas,estreitas e mal calçadas. Não tinha esgoto, a luz de 

gás er>a precária. Os bondes puxados a bUITO e os tÍlburis eram os úni

cos meios de transporte urbano. SUas condições sanitárias eram as piores 

possíveis. A var!ola e a febre amarela (chamada vômito negro) dizimava.'!l 

a população e afugentavam os estrangeiros. A fama de "paÍs de escravos" 

tinha desaparecido. Dn seu lugar surgira a fama de "paÍs da febre ama..v-.e-

la". 

Em 1904, começou a abertura da Avenida Central, hoje.Rio 

Branco. A lei sobre a Febre .Amarela mandava derrubar velhos pardieiros e 

inclusive despejar seus rooradores mais recalcitrantes. Foi a era do "bo

ta abajxo". 1\ias inteiras desapareceram, outras foram alargadas e asfalta 

das. (7) A lei da vacina obrigatória, embora despertasse desconfiança e 

revolta popular e mesroo desse ensejo a uma tentativa de golpe militar e 
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relielião nas ruas, que durou ruitos dias, logrou sair vencedora. (34) 

A cidade era invadida pela polícia sanitária de farda ama-

rela que com uma escadinha e uma lata de creolina invadia todas as ca

sas. Erem os famcsos mata-IIDsquitos que, assim, em poucos anos liquida-

vam o vômito negro. 

Também l1anaus e Belém transformavam-se a partir da rique-

za trazida pela borracha. São Paulo começava a expandir-se ; criou-se a 

Av. Paulista e a Av. São João. (7) 

Vale lembrar que o combate científico à febre amarela, no 
7 . 

Rio de Janeiro, somente se iniciou em 19IJ3, quando Oswaldo Cruz a~licou 

as l!ledidas ,já ensaiadas em São Paulo por Emílio Marcondes Ribas, no co!:!_ 

trole de um surto epidêmico da febre amarela em Sorocaba, em janeiro de 

1901, e por Gorgas, em Havana, em fevereiro de 1901, ambos baseados ms 

estudos de. Finlay sobre o papel do rosquito na transmissão da doença.C:á 

de ser assinalado que Sorocaba foi a primeira cidade brasileira a ficar 

livre da doença, graças aos princípios de combate à mesma, posteriorr.,e::!_ 

te utilizados por Oswaldo Cruz. (85) 

Porém, as condições de vida do operariado eram péssi':las e 

refletiam o sistema de trabalho. Ele se localizava preferencialme.<te e'!l 

determinados bairros, Brás, Bixiga e Barra Funda em São Paulo; Jaboatão 

(subúrbio) e São José, em Recife; zona sul da cidade do Rio de Ja<eiro. 

Segundo relato, eles eram "antros f éticos que servem de habitação a rni

lhares de famílias". (35) Os aluguéis eram caros, o custo geral de vi

da era alto, daÍ os salários serem insuficientes para o sustento da fa

mília e ser necessário o trabalho de mulheres e crianças. O resultado 

era a abundància de mão-de-obra, facilmente manobrada pelos empregadores, 

e à qual eram impostas condições de trabalho vexatórias nas fábricas. Es 

tas, em geral, prédios adaptados às necessidades, sem condições hi~iêni-

cas e de segurança, onde se oropaeavam doenças, ocorriam acidentes, muti . . -
lações e às vezes rortes. Oono não havia assistência hospitalar, nem 

qualquer outra medida preventiva, os atingidos pelos acidentes de traba-
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lho, ou por doenças, nao possuíam a mínima garantia de indenização; es

ta só vai aparecer em São Paulo em 1915 e no plano federal em 1919. 

As mulheres e as CI'ianças, além de receberem menores salá

rios,.tinham as mesmas obrigações, e assim havia interesse na contrata

ção de seu trabalho. Diz-se ainda que, em 1901, em são Paulo, "é consi

derável o número de menores, a contar de 5 anos que se ocupam em sei'Vi

ços fabris". (35) 

Em 1917, apesar da Lei Sanitária estadual e da fiscaliza

ção do governo de São PayJ:Ó, o nÚ!nei'Q de trabalhadores menores era toda 

via grande; de nada adiantavam as multas aplicáveis, pois o trabalho de 

menores e a ausência de condições higiênicas continuavam na maior parte 

das indústrias. (35) 

"O regime de trabalho era o pior possível. Não havia horá

rio fixo estabelecido, e, quando existia, alterava-se de confoi'ffiidade 

com os interesses dos industriais, res o que mais haveria de pwvocar a 

revolta nos operários e tornar o trabalho lll3.is penoso eram os espancar.,~ 

tos feitos pelos mestres". "Sujeitos a longos horários de trabalho, vivi: 

am os operários numa penúria capaz de impressionar ao mais insensível 

dos obsel:'Vadores. O baixo nível salarial, a renda por chefe de far.úlia, 

nao era tudo. Out-ras desgraças desabavam sobre a cabeça do proletariado: 

tinha que sobreviver longas semanas sem receber salários". (50) 

"Este estado de pobreza, denunciado por sindicatos ooerários, 

jornais, grêmios, partidos (incipientes) ligados aos novos setores emer

gentes, é o motivo primeii'O que leva mulheres e crianças a venderem sua 

força de trabalho às indústrias (têxteis, alimentícias, principalmente), 

onde estarão sujeitas a 14 horas de trabalho diário, intervalo de almoço 

de 15 minutos, salários ínfimos, péssimas condições higiênicas. Enfim, as 

condições de existência que levavam a uma imediata deterioração da força 

de trabalho e da possibilidade de sua reprodução". "Dados do Boletim do 

Departa~rento Estadual do Trabalho do Estado de São Paulo, mostram que a 

força de trabalho neste momento era composta de 67% de mulheres e crian-



ças e 33% de homens em condições de trabalhos degradantes". (50) 

"A "porcaria" era permanente nas fábricas e oficinas! Os 

patrões ficavam alheios às mais primárias regras de higiene! As multas 

impostas pelos industriais a seus mestres para punirem faltas e enga

nos cometidos chegavam a 50% do salário; os castigos corporais, espa:-.

camentos de mulheres, os salários de fome, a inexistência do seguro C: e 

acidentes, foram algumas razoes da insubordinação proletária, c 

gérmen motivador de inúneras greves, que as autoridades policiais ntlé.

ca quiseram entender, pref'erindo abafá-las, na maioria das vezes oca.
/ 

sionando choques com prisões, feridos e mortos, acrescidos das famosas 
11 

expulsÕes dos "agitadores". (50,11,38 ,61) 

"A década de 20, consequentemente, seria marcada pelare-
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sistência e pela organização de amplos setores sociais. A luta operâ.ci_a 

e da sociedade civil em geral, incluindo o setor médico, seria toda ca-

nalizada para as instituições associativas. Além das instituições já e-

xistentes, que mobilizam seus membros, como a Academia Nacional de !-:e :li 

cina, que l1iguel Couto lidera de forma absoluta, outras mais foram cri_~ 

das na área médica. A Sociedade Brasileira de Higiene, a Associação =~ 

sileira de Higiene, a Li._ç;a Brasileira de Higiene 11ental, o Sindicato : ~ 

dico do Brasil, rrobilizam amplos se@llentos da categoria médica". (50) 

"Todo esse quadro era controlado pelas forças de repressão, 

o que vem a ilustrar ironicamente a tese da maioria dos dirigentes de 

então, de que a questão operária não é questão social e sim "questão C:e 

]Xl'lrcia", tão bem expressa por \vashington Luiz". (50) 

No quadro geral dos movimentos ocorridos em todo o perÍodo, 

]Xldemos citar a agitação, em 1904, contra a vacina obrigatória, promovi 

da pelo Centro de Classes Operárias, os quebra-quebras contra a Light 

pelo aumento das passagens dos bondes, etc. As manifestações acarretavam 

o choque direto com a polÍcia, algumas vezes gerando mui tas mortes. A 

situação chegava a tal ponto que o governo tomava com::J solução a inter

venção direta sobre as classes em disputa, como no caso da criação da 
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lei dos preços dos produtos alimentícios, e da instituição do Comissa

ria:l.o de Alimentação Pública, em 1906. As manifestações continuavam. Em 

1907 eram criados os primeiros sindicatos, que vão co-existir com as Li

gas e Associações. Em 1917, os operários têxteis obtiveram um aumento 

de 10%, sendo o primeiro em 10 anos, depois de anos de repressão violen 

ta, durante o período da I Guerra l1mdial". (50) 

Com estas características descritas acima, é fácil enten-

der porque o período foi marcado pela presença da febre amarela, malá-

ria, peste bubÕnica, varípa, tuberculose e outras doenças infecciosas 

de forma ampla em quase todos os centros urbanos do País. 

O final do século passado foi marcado também pela ascensão 

de urna burguesia urbana, formada por bacharéis, militares, engenheiros 

e médicos, filhos de comerciantes ou burocratas. As profissões liberais 

passaram a constituir urna nova espécie de foro de nobreza. 

As medidas do Visconde de Rio Branco, Primeiro Ministro, 

vao exatamente criar a infra-estrutura educacional para a ascensão des-

sa classe: reorganizou-se a Escola Central (1874), dividida em Escola 

Politécnica e Escola Militar, importantes centros de educação profissio-

nal superior, difusoras de conhecimentos nas áreas de ciências exatas, 

conferindo pela primeira vez no País o grau de bacharel em ciências; em 

1876, foi fundada a Escola de Minas, instalada em Ourc Preto em 1877, que 

v:iria a transfonmr-se num importante centro de formação de engenheiros 

de minas e de propagação dos métodos cientÍficos em Geologia. 

Assim, os representantes da burguesia nascente encaminhavam-

-se para a Escola Militar e depois à Escola Central, enquanto que os ba

charéis em leis de Coimbra, Recife ou São Paulo eram, em geral, filhos do 

patriciado rural. (55) 

Com a proclamação da RepÚblica, em 1889, a responsabilidade 

pelas instituições econômicas e de educação passaram do governo federal 

para os governos estaduais. Em São Paulo, as mudanças forarr. perceptíveis 

nos importantes campos de engenh:lria e de saÚde pública. Tanto os engenhei: 



ros corro os técnicos de saÚde pÚblica tornararrrse ele1!Entos vi tais na 

transformação econômica da cidade. 

Nesse rro1!Ento, em São Paulo, foi fundada a Escola Poli téc 

nica e outras instituições de pesquisa como o Instituto Farmacêutico, 
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o Instituto BacteriolÓgico, o Laboratório de Análises Clínicas e o Ins 

ti tuto de Vacinação, tendo a vacinação se tornado, em todo Estado, teo 

ricaliEnte, obrigatória em 1891. Porém, neste perÍodo, por oposição dos 

positivistas, não foi criada Faculdade de Medicina e os estudantes se 

dirigiam ao Rio ou a Bahia para obterem esta formção. Em são Paulo a Fa 

culdade de Medicina só fol fundada em 1912_. (86) No Rio, em 1900, foi 

fundado o Instituto Soroterepico Municipal (M3nguinhos), que em 1901 pa~ 

sou para a alçada federal sob a direção de Oswaldo Cruz. 

Nessa época, com os trabalhos de Louis Pasteur, a 1!Edicina 

havia sido colocada em uma nova base pelo conhecimento de que muitas do

enças eram causadas por microorganismos, pela identificçção das bactéri

as causadoras de mui tas doenças epidêmicas e pelo uso da vacina e da so-

roterapia. ( 86) 

No Brasil, estes trabalhos de pesquisa se desenvolvem nos 

institutos, fora das antigas escolas superiores. Tais institutos não eram 

fruto de uma política deliberada para promover os estudos cientÍficos no 

País; surgiram como respostas às necessidades especÍficas definidas pela 

conj W1tura polÍtico-econÔmica do início da RepÚblica. ];e um lado, vinham 

de encontro às necessidades de expansão do café, principal produto ex.po:t:: 

tado, e à continuação da polÍtica de atração de imigrantes europeus corro 

rrBo-'de-obrn. re outro, a criação dos institutos se enquadrava no projeto 

modernizador que marca a consolidação do regi11E republicano. 

Manguinhos, que em 1907 passou a se chamar Instituto Oswal-

cb Cruz, tornou-se em pouco tempo, a I!Bior escola a1!Ericana de Medicina 

Tropical. Sill.s pesquisas eram de padrÜo internacional; em 1907, os traba 

lhos de Instituto Oswaldo Cruz receberam o 19 prêmio-nedalha de ouro da 

Irrpero.triz - do júri da exposição do Congresso Internacional de Hir:iene 
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e r.emografia, em Berlim. (55) Em São Paulo, sob a direção de Adolfo 

Lutz, o Instituto BacteriolÔgioo realizou uma série de investigações cJ: 

entÍficas importantes sobre as doenças comuns ou epidêmicas na cidade 

e no Estado. Na realidade, o Instituto BacteriolÓgico foi o primeiro 

centro cientÍfico do Brasil organizado segundo linhas modernas de labo

ratório, e seu trabalho inclui a primeira aplicação sisterrática da bac

teriologia e da parasitologia à saúde pÚblica no País. (86) 

Neste contexto geral, e a partir da necessidade de produ-

ção de soro e vacina an:!)-pestosos, para o combate da epidemia surgida 

em Santos, é que surgiu o Instituto Butantan, = uma extensão do Ins

tituto BacteriolÓgico. 

1.2. FUndaçã:J e Desenvolvimento do Instituto Butantan 

O Instituto Butantan surge no ambiente econômioo, polítioo, 

social, sanitároio e cient"Ífioo descrito anteriormente, a partir do Insti: 

tuto Bacteriológioo que havia sido criado em 1892 e sediado a princípio 

à Rua Direita n9 25, em local acanhado e oom pouca luz, posteriormente 

transferido para o prédio n9 35 e, finalmente, em 1896, transferido par01 

junto do Hospital de Isolamento (hoje Emílio Ribas) em edifÍcio próprio. 

Como na cidade de Santos, em 1899, ocorreram diversos Óbi t:os 

atribuÍdos inicialmente a febre amarela e depois a peste, por terem sido 

precedidos de mortandade ratos, comissionou-se, para estudar a questão, u 

doutor Vital Brazil, que era o mais novo ajudante de Pdolpho Lutz, que 

embarcou para Santos no dia 9 de outubro de 1899, lá instalando um labora 

tório, no Hospital de Isolamento da cidade. Identificou a epizootia de r~ 

tos, obtendo culturas positivas do bacilo da peste, da polpa esplênica e 

do sangue. Identificou também a peste humana por exames de bubão e de s~ 

gue de doentes. Além de ter autopsiado os mortos., Pdolpho Lutz confirmou 

os resultados das inocula:;Ões, das culturas e dos esfregaços realizados 

por seu ajudante. 
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"O povo não quer que seja peste, porque nao convem a seus 

interesses. Alguns médicos mal orientados acoroçoam a incredulidade e 

a revolta popular, sem, entretanto, procurarem ver aquilo que negan". (88j 

O problema era mais complexo pois tratava-se de um dos 

principais portos do País e todo comércio estava prejudicado pela ocorrê;: 

cia da doença. 

Por esta época Chapot P:revot, cirurgião do Rio de Janeiro, 

chanava atenção do mundo cirúrgico com a operação das xipÓfagas. Era um 

nome conhecido da população. O comércio de Santos o mandou buscar, para 
/ 

opinar sobre o diagnóstico das autoridades sanitárias . Ao me= tempo , a 

saúde pÚblica federal mandou Oswaldo Cruz para acompanhar os trabalhos. 

No dia 21 de outubro do mesrro ano, foi internado no Isolamento o doente 

TurÍbio Fontes, em estado comatoso. O sangue e o material do bubão reve-

laram, em preparação direta, bacilos vacuolizados. As culturas não eram 

puras. Houve divergência quanto a::J diagnóstico. Vital se empenhou no es-

tudo do caso, mas dois dias após começou a sentir, ele prÓprio, os primei 

ros sintcrnas da moléstia. Cl1egou então Oswaldo Cruz e Vital lhe confiou o 

prosseguimento dos trabalhos. Não houve dÚvidas, era peste meS!ID. 

As agressões, todavia, continuavam. Lutz enviou os esfrega-

ços, as cul i:uras e o material ganglionar às mais altas autoridades neste 

assunto, em diversos países da Europa, a saber: Patrick Manson, da Escola 

de Medicina Tropical de wndres; Professor Metchnikoff, do Instituto Pas-

teur de Paris; Professor Lumbar, do Instituto de Higiene de Hamburgo e, 

Nocht, médico do porto de Hamburgo. Houve a confirmação do diagnóstico i-

nicial, 

A peste alcançou a capital do Estado de São Paulo, Sorocaba, 

Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e São José dos Campos. Depois a 

cidade de Campos, Rio de Janeiro e ainda os Estados do Maranhão, Paraná, 

Rio Grande do Sul e Bahia. Era necessário preparar soros e vacinas além 

das medidas de desrai:.i.zação. 

A esse tempo os conhecimentos ,. sobre a imunologia da peste já 



31 

haviam avançado bastante p::lis logo ap5s a descoberta oo bacilo da peste, 

as culturas obtidas por Yersin, t:inha!:! sido enviadas ao Instituto Pas

teur de Paris, onde Roux, Calmet:te e Borrel ensaiaram a vacinação em an_i 

mais de laboratório, empregando culturas rrortas pelo calor tendo-se ob

tido êxito. O soro dos anir.lais assim preparados era dotado de jX)der pre-

ventivo e curativo, na infecçã:J experbental. Imunizararn cavalos. O sere> 

destes protegiam ratos infectados em laboratório. 

Yersin acor:~par.hou essas experiências, voltou ã Indochina e 

instalou, em ~'ha-Trang (ANNAl1), um Instituto par-a o prepar'O do soro ar:-: i: 
/ 

pestoso que pela primeira vez foi utilizado no homem pelo prÓprio Yers~~. 

em Cantão ,em um jovem seminar-ista. A seguir fora.'!l tratados 26 doe:-rtes, 

dos c;:.~ais rrorrera" apenas dois, que foram tratados tardiame.~te, m qu::-,

to dia da doença.. Este era o estado do conhecimeJ1to cientÍfico em rela

ção à peste, q~.do a epidemia nos atbgiu. 

O ca"ninho a seguir estava traçado: fu.~dar U.'ll Instituto p<La 

preparar as a..'"'llldS contra a doe."1ça. As instalações do Instituto Bacterb

lÓgico não permitiam i'llplantar a produção e.'!l grande escala e ravia mui

tas difiruldades ::>ara conseguir os soros e vaci.~as nos Institutos estra.~ - -
geiros. (98) DTi:io Ribas, diretor do Serviço SaDitário do Estado pro

pôs ~•tão ao Governo a criação de um Instituto Soroterápico. O coronel 

Ferna.""lOO Prestes, Presidente do Estado , dete...=inou que Emílio Ribas , e:;-, 

conjunto com Ado:pho Lutz e Vital Brazil, escoL~esse u.'!l local apropria~o 

para o Instituto. 

Caro reinava grande pavor pela terrível rroléstia, entende

ram conveniente escolher um local be.'ll distante da cidade; Butantan, wra 

chácara situada à margem esque..."'Cla do rio Pinheiros, a cerca de 9 Km da 

cidade e com uma área de 300 hectares foi comprada para tal fim. Dn de

zembro de 1899 Adolpho Lutz, Diretor do Instituto BacteriolÓgico, requ_i 

sitou material par-a a instalação dos laboratórios, sendo ccrni.ssionado 

para dirigir o novo Instituto o Dr. Vital Brazil que logo começou a or

ganiz.ar o estabelecimento, preparando vacina e soro contra a peste bub§_ 



nica . Construiu-se para este fim, uma rocheira-enfermaria para animais 

pestosos, um alpendre para sangr-ia e pequeno pavilhão para colheita, 

distribuição e acondicionamento dos soros. (32) 

Em 23 de fevereiro de 1901, sendo Presidente do Estado o 

conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves e Secretário do Interior 

o Dr. Bento Bueno, foi, por força do Decreto n9 878-A, dada organização 

oficial a esse novo estabelecimento. Nesse mesmo dià, nomeou-se Diretor 

o Dr. Vital Brazil e ajudante o Dr. Abdon Petit Carneiro. (32) 

O Instituto começou a entregar as primeiras partidas de so 
/ 

ro antipestoso em 11 de junho e as primeiras de soro antipeçonhento em 

14 de agosto desse mesmo ano. O primeiro foi aplicado com bons resulta-

dos, em Sorocaba, Santos e Capital e logo a seguir também na cidade de 

Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Havia seis cavalos im.mizados e i-

niciou-se, a título de experiência, a imunização de muares. Ao mesmo 

tempo que trabalhava com ardor no preparo do soro antipestoso, Vitàl 

Brazil continuava os seus estudos sobre ofidismo. Seu interesse por es-

te problema surgiu na cidadê de Botucatu então grande centro cafeicultor 

e onde aronteciam rrui tos casos de acidentes com animais peçonhentos . Vi

tal Brazil trabalhou alguns anos como clínico nesta cidade e iniciou 

seus estudos sobre o envenenamento por peçonha. 

Por ocasião do início dos tràbàlhos em Butantan, Vital Bra 

zil já havia desenvolvido estudos sobre envenenamento ofÍdico e prepara

do pequenas quantidades de soro de duas espécies de sei'])entes mais àbun-

dantes no nosso meio (cascavéis e jararacas). Prosse::;uiu portanto, seu 

trabàlho no novo Instituto, com a imunização de animais para o preparo 

de soro antibotrôpico (jararaca) e anticrotálico (cascavel e urutu); da 

mistura dos dois soros obteve um terceiro, bastante ativo, a que denomi

nou antiofÍdico. 

A demonstração da açao especÍfica deste soro foi realizada 
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em 05.11.1901, com a presença do Presidente do Estado Prefeito Municipal, 

Secretâz:.io do Interior e da Agricultura e outras autoridades. Em 



01.12.1901 foi realizada outra demonstração na Escola de Farmácia. Nes

se meS!OO ano, forêall prepamdos 1.636 tubos de soro antiofídico. 

~ interessante assinalar que o Instituto de Manguinhos te

ve = origem o treS!OO problema, o surto de peste no Rio de JaneirD, em 

seguida ao surto de Santos onde Oswaldo Cruz acompa.'1hou o trabalho dos 

sanitaristas do nosso Instituto BacteriolÓgico. 

Nem !1anguinhos, nem Butantal1, nem o Pasteur de são Pau::.o, 

fundado mais tarde, COr:! finalidades estritas, se ar:1arraram a uma rotina 

de produção. No trabal'1o diário, surgia."ll hipÓteses, nascia.'ll idéias, e 
/ 

na literatura apareceram novos campos, nóvas técnicas, e, na prática, 

novos e velhos prcblemas a clamar solução, a..-,te as grandes perspectivas 

abertas por Pasteur cuja escola não se cingia às descobertas, para s:irr.

ples gozo espiritual dos descobridores, mas se abria na preocupação de 

transforr:lar a beleza da ciência na grandeza do benefício. 

O Instituto de Manguinhos, que mais tarde tomou o n0r:1e de 

Oswaldo Cruz, seu fundador, veio a projetar-se no r.undo cientÍfico, corro 

a nossa rnaior escola de medicina experllr.ental. O Instituto Butanta..--: tar..

bém não se lir:litou a produzir soro e vacina contra a peste. Estava desti 

nado à consagração corro o maior centro r.undial de estudo de an:in>.ais peç.c?_ 

nhentos, em especial no que se relaciona ao ofidis;;:o, graças aos traba-

lhos funda."lle.<tais de Vital 3razil, colaboradores e continuadores. 

Em 28 de junho de 1903, em urra :ner..ória, Vital Srazil cor::u.<i 

cava ao Quinto Congresso de Medicina e Cirurgia, que o único remédio ca

paz de a.trar Ul"!E. l!Drdedura de cobra era o soro especÍfico. Esse l:lemorá

vel congresso, celebrizado já pela rne:n5ria aprcsent<Jda por oolio Ribas 

sobre a transmissão da febre amarela pelo l!Dsquito, consagrou till!lbéln Vi

tal Brazil, solicitando ao governo federal que concedesse um pr&.uo a 

tãc notávd investieador, numa demonstração de ter CCI!lpreendido o valor 

de tal soro, principalmente para o Brasil, onde a rror;talidade pelo o!'i

disrro era de 4.800 pessoas por ano. (32) 

O governo federal concedeu um promo ao ilustre bacteriolo 

s..tça 4t libliottc:l e Oocume•te~h 
FACUlDADE DE SAÚDE 'ÚBliU 
...... ,.. ........... _ .. ~7- -· -
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gista e o Estado de são Paulo, recorrpensando-o também, mandou-o a Eun:r-

pa, em viagem de estudo. Lá esteve por um ano, frequentando os institu

tos rongeneres e vendo o que havia de rrelhor e nais I!Dderno para poder 

aplicar entre nós. PD retomar, em 1905, iniciou também, preparo do so

ro antidiftérico, que passou a ser utilizado no Hospital de Isolamento 

em 1906. 

Em 1909 foi conferido ao Instituto Butantan a medalha de 

ouro na Exposição Internacional de Higiene, anexa ao VI Congresso Médi

co Latino Arrericano, no RiÓ de Janeiro e em 1910 iniciou-se finahente, 

a ronstrução do novo edifício do Instituto, que só ficou pronto em 1914. 

A produção do soro antitetânico iniciou-se em 1912, época em que foi ob 

jetivamente explicitado o prograna do Instituto: 

a) preparar soros e vacinas de aplicação prática no nosso 

meio; 

b) estudar todas as questoes que se relacionem com a sorcte 

rapla e os demais relacionados com a saÚde pÚblica; 

c) divulgação (escrita ou através de conferências) dos re-

sultados das pesquisas originais do Instituto e de no-

ções de higiene. 

Com as novas instalações iniciou a produção de soros anti~ 

sentérico, antiestreptocócico e antiescorpiÔnico. Nesse perÍodo os sorcs 

mais procurados eram o antiofÍdico e o antidiftérico. Em 1916, houve 1.111 

substancial aumento da produção de soro antidiftérico, dada a grande Pr:2. 

cura por causa da escassez do produto estrangeiro no mercado, devido -a 

guerra. O Butantan conseguiu produzir 6,947 arrpolas do produto, quando 

no ano anterior, havia produzido 3. 200; conseguiu também resulta dos me lho 

res, com soro nais ativo. 

Em 1917, foi feita concorrência para a comercialização dos 

produtos do Instituto. Participaram duas firnas: Casa Fretin e Armbrust 

& Cia. Ganhou esta Últimu que firmou contrato com o Governo do Estado em 
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21;05. Ficava estabelecido que a .1\rmbrtls.t seria a única depositária por 

cina:> anos, dos produtos do Instituto, com desconto míniJn? de 40% e ~ 

x:ino de 50%, conforme o volume de compras realizadas. Ficou ainda est~ 

belecido o valor mín:ino de compras, de 10 contos de réis mensais e a 

quantia de 60 oontos, como adiantamento da firma ao Instituto, quantia 

esta a ser arrortizada no prazo de dnco anos. Cabia a casa Ambrust a 

propaganda dos produtos do Instituto e auxílio pecuniário para as pu

blicações de tratalhos cientÍficos. Ampliou-se o número de produtos o

ferecidos pelo Instituto. Foi um momento de grande atividade; realiza-
/ 

ram tambéin cursos de higiene para os professores e diretores de Grupos 

Escolares. 

Em 1918 aoareceram as Meniírias do Instituto Butantan, ele - . -
mento valioso de intercâmbio cientÍfico e documentário das suas ativi-

dades, ligadas à higiene, a bacteriologia e a imunologia. Neste mesmo 

ano foi criado o Instituto de Veterinária, com pessoal subordinado ad-

ministrativamente à seção da IndÚStria Pastoril da Secretaria da Agri

cultura, mas com a orientação cientÍfica do Instituto;Vital Brazil, 

oontudo, foi contrário ao estabelecimento do Instituto Veterinário com 

essa organização. Surgiram também divergência entre Vital Brazil e a 

direção do Serviço Sanitário que culminaram, em· 1919, com Vital Bra-

zil afastando-se do Instituto Butantan e criando, em Niterói,o Insti~. 

to Vital Brazil. Com ele seguiram tambéin seus assistentes: D:>rival de 

Camargo Penteado, Octávio Veiga, Arlindo de Assis e ainda Crissiúma de 

Toledo. 

Encerraram-se assim os 19 anos de administração de Vital 

Brazil que criou, alicerçou e elevou o nome do Butantan, conceituando-

-se per todo o m.mdo.Ocorreu então grave crise no Instituto que apres~ 

tava déficit econêmico. O contrato com a Casa Armbrust prejudicava a sua 

expansão comercial e ,consequentemente, o desenvolvimento cientÍfico. A 

margem de lucro da firma contratada era muito grande, 40% da renda bru

ta e 10% de bonificação, quando da venda anual mínima de 150.000.000. 
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Nesta ocasião o Instituto apresenta problemas de escassez de capim e ffil 

lho, sendo obrigado a dispender recursos para a corrçra de raçao para os 

animais. Ocorre ainda, a falta de venenos em consequência da desestrutu 

- d . l naçao do sistema de trocas de serpentes pelo soro correspon ente lmP-~ 

tado por Vital Brazil. 

Vários diretores interinos se sucediam e novos assistentes 

vieram ocupar lugar dos que se haviam ausentado. Trilhou-se, nesse perÍS?_ 

do, o caminho da botânica no Butantan, mas por pouco tempo. Desejando 

dar direção efetiva e rl.ITID seguro ao Butantan, o Governo contratou w.a 
/ 

grande figura da ciência mundial - Rudolph Kraus , que dirigia o Insti t~ 

to de Higiene de Buenos Aires. Apesar de não ter encontrado ambiente ~r_S?. 

pício, foi ele um animador, um orientador dos assistentes, movimentac.jo 

o Instituto em pesquisas interessantes. 

Terminou então o contrato de cinco anos com a Casa Armb~~st 

3S 

que nao foi renovado. Colocou-se na ocasião a necessidade de fabricar so 

mente "produtos já conhecidos pela ciência" , de reorganizar a seção ée o~ 

terapia e a contratação de um técnico qUÍmico biolÓgico experimental; pois 

o diretor Kraus não queria preparar produtos que não tivessem base c~entí 

fica. 

Rudolph Kraus dividiu o Instituto em seçoes, de form a ?ro-

mover os assistentes a chefe de serviço e os atuais subassistentes a titu 

lares , aumentando assim os vencimentos de todos. Organizou conferênci-'ls 

semanais, entre os técnicos, para divulgação de artigos cientÍficos; ccurso 

de microbiologia para os novos assistentes e para o aperfeiçoamento éos mé 

dicas, conferências sobre enfermidades infecciosas , sua profilaxia, v:~cina 

ção e tratamento. Esses cursos eram programdos de maneira análoga ãc;ueles 

do Instituto Pasteur e do Instituto KOch. PropÔs a fundação de uma Socieda 

de de Biologia, que após irrçlantada foi presidida por Adolpho Lindernrerg. 

Organizou ainda confer>ências populares para a divulgação cientÍfica sobre 

enfermidades infecciosas para o pÚblico em geml. 

Rudolph Kraus reiterou v,Ú>ias vezes a solicitação de apoio 



ual e material do Governo para seu plano a::lm:inistrativo, justificando 

sua linha de açã:> baseada na experiência em Institutos do Exterior; po

:rem não recebendo o apoio solicitado pede a rescisão do seu contrato em 

julh::> de 1923. Permaneceu o Instituto por um perÍodo de um ano em crise, 

terido ocorrido, inclusive, a =te de elevado número de aniJnais. 

Dura11te o Governo Carlos de Ca!np:Js (1924), Vital Brazil vol 

tou a direção do Instituto com um ocntrato de quatro a'l.os. No relatório 

desse ano, Vital Brazil esclareceu alguns pontos sobre a sua demissão e.'ll 

1919: sua oposiçã:J â polÍJica do Governo em transformar o Instituto er:'. 

"fábrica de soros, vacinas, outros produtos biológioos e solutos medica

mentosos com preocupação industrial da conocrrência a outras fábricas" , 

para o que foi firmado, pelo Governo, ocntrato ocmercial com a Casa A_..-.,:.

brust, muito oneroso para o Instituto. "Além desse erro de gravíssimas 

consequências para o futuro do estabelecimento, outro, de não menos al

cance, era ocmetido a revelia da vontade e do parecer de quem até aquela 

data havia guiado com certa liberdade os destinos da instituição. Ref ire

-me à criação do Instituto de Veterinária, subordinado â direção da In

dÚstria Pastoril da Secretaria da Agricultura, instalado nos terrenos do 

Buta.'1tan e ocm orientação cientÍfica do diretor deste estabelecimer>. to". 

Na dissociação da direçiio do Instituto e na inocnveniência de se insta

lar> uma clínica de animais doentes, junto a cachoeiras e pastagens de 

animais destinados à produção de soros terapêuticos, residiu a oposição 

de Vital Brazil que também se estendia ao Instituto de Quinina Oficial, 

instalado ocm gra...,des dispêndios, ocm má::juinas, aparelhos e pessoal téc

nico, depois niio podendo funcionar> por falta de matér>ia-prima, sendo en

tão tra-JSfonnado em Instituto de Medicamentos Oficiais, tambén inoperan

te. 

Por fim, o contrato com a Casa Armbrust terminou não conc:r:;:_ 

tizando a transformação do Butantan em indÚstria, o Instituto de Veteri

nária foi tr\li1sferido e do Instituto de Medicamentos Oficiais só restou 

o edifício. (57) 
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Ainda, segundo Vital Brazil, as direções interinas nao se-

guiram a sua linha administrativa, a atuação do professor Kraus foi con 

flituosa com os assistentes e a crise se estabeleceu no Instituto, le

vando mesmo o Governo quase a fechar o estabelecimento. Foi necessário 

dispensar "elementos perturbadores irredutíveis da l::oa ordem" e a:Jmitir 

novos elementos. 

Ein uma parte do perÍodo de afastamento de Vital Brazil au

mentou o nillnero de fornecedores de cobras, por ter sido abolida a prát_i 

ca de troca de serpentes por soros, sendo as mesmas neste perÍodo pagas 
/ 

em dinheiro. Quebra-se, portanto, o objetivo principal: "a obtenção do 

material indispensável ao preparo do soro e o de colocar estes produtos 

nas maos dos agricul teres" •. A propaganda visando à remessa de serpen

tes devia ser paralela â do emprego dos soros, pois era preciso não e§. 

quecer que "em curar as desgraçadas vítimas do ofidismo está a finalid~ 

de de todo nosso esforço humanitário". Lembrava ainda que o pagamento 

em dinheiro pelas serpentes também contribuiu para o desiquilÍbrio fi

nanceiro do Instituto. 

Pelo Decreto n9 3.876, de ll de julho de 1925, artigo 58, 

os Institutos Bacteriológicos, Soroterápico e Vacinogênico do Serviço 

Sanitário foram localizados em Butantan e passaram a constituir todos 

o Instituto Butantan. Houve assim um aJmento do nillnero de técnicos sob 

a direção de Vital Brazil. Permaneceu em funcionamento, na antiga sede 

do Instituto BacteriolÓgico, um posto de exames, sob a direção do assis 

tente, wcas de Assumpção, lá trabalhando também Sebastião Calazans, ~ 

no Rangel Pestana e Eduardo Vaz. Nesse ano foi normalizada a produção 

de soros antipeçonhentos que havia sido prejudicada no anterior devido 

ao movimento revolucionár-io. Publicou-se o segundo volume das "Merrórias 

do Instituto Butantan". 

Ein maior de 1927, Vital Brazil adoece tendo ficado um mes 

internado no Instituto Paulista. Reassumiu seu posto e partiu para o 

Rio de Janeiro de onde regressou em agosto. Impossibilitado de permane-
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cer em São Paulo soliticou demissio do cargo de Diretor do Instituto B~ 

tantan. 

Na ausência de Vital Brazil, Lucas de Assumpção responde 

interinélllente pela direção do Instituto. O relatório desta época menci2 

na que, a ]:Er'tir de 1902 , a pedido de Vital Brazil, foi iniciada a Est~ 

tística ~grafo-Sanitária, para registrar os Óbitos por ofidismo, ten 

do, a partir de 1907, havido queda anual progressiva da rrortalidade por 

acidente ofídico, coincidindo com a maior divulgação e distribuição dos 

soros. A taxa de rrortali~de por acidente ofÍdico caiu para O ,8 a O ,9 

per mil , sendo que, em 1927 , a mortalidade total em São Paulo foi de 

92,207, sendo por ofidismo apenas 84 Óbitos. 

Em março de 1928 assumiu a direção do Instituto Butantan 

Dr. Afrânio do Amaral, tendo o Dr. Eduardo Vaz pedido demissão em maio 

e o Dr. Lucas de Assumpção pedido transferência para o Instituto de Higi 

ene (atual Faculdade de SaÚde Pública da USP). O novo Diretor apresentou 

proposta administrativa para o Instituto, por um perÍodo de cinoo anos. 

Reorganizou as seções e realizou reformas e modernizações das instalações. 

Obteve autorização do governo para aplicar no prÓprio Instituto os rec~ 

sos obtidos com a venda de seus produtos. Instalou sala de refeições pa

ra os funcion~ios , derrubou grupo de casas de empregados, que se apres~ 

tava em péssimas oondições e estava em desacordo com o CÓdigo Sanitário 

do Estado. Construiu casas adequadas aos funcionários, colaborou com a 

Caixa Beneficente do Butantan, para organizar a Cooperativa para forneci

mento de alimentos básicos, obteve a instalação de um Posto de Higiene, 

preparou um campc de futebol e torrou uma série de outras medidas em rela-

ção aos funcionários com o objetivo de "sem ônus algum para o Estado, ~ 

zer para os empregados e para o estabelecimento uma série de vantagens ma 

teriais e rrorais". 

Em suas próprias palavras: "A propósito, devo dizer que, de~ 

de o início de minha gestão, tornei obrigatório, per parte dos funcioná

rios residentes, o cultivo do jardim, de pollB.res ou hortas anexos às suas 
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casas e estim.llei a criação de galinhas, afim de mais fácil e radicalme!:_ 

te fixá-los no Instituto, desviando-lhes a atenção dos atrativos e des

pesas da cidade". Fazendo uma análise do perÍodo de 1928 a 1932 Afrânio 

afirmava: "O governo do Estado, desde 1926, não tem feito aumento algum 

na dotação orçamentária para o pessoal efetivo ou diarista; a perda de~ 

tinada ao rusteio de todas as despesas do Instituto decresceu de 42 ,5% 

desde aquela é1=0ca; as verbas extraordinária~, para material , que era 

1926 chegaram a perto de 500,000$000, foram decrescendo bruscamente até 

ser inteiramente suspe.rts~ em fins de 1930; a produção do estabelecimerl

to, apesar disto, tem aumentado progressivamente, P.ão tendo sido mais 

estável e regular esse aumento, em virtude de haver o governo introduzi 

do ult:inamente novos cortes nas verbas do Instituto, sem prévia consul

ta ao Di.~tor que é o único respar.sável perante o pÚblico pelo equilí

brio financeiro e prosperidade do estabelecimento". (2) 

Em relação à atividade cientÍfica observava que: "não obs

tante a formidável redução que tiveram as verbas fornecidas pelo Tesou-

40 

ro do Instituto e a não menos profunda crise ):OlÍtica e financeira obse.r. 

vada nestes Últimos anos, o que não tem permitido a criação de novas fon 

tes de renda ou o desenvolvimento das antigas, nem taJ:ljJOuco deixado a 

administração margen suficiente para renovar muitas instalações e substi 

tuir o equipamento antiquado de quase todas elas ( sô o câmbio sofreu um 

aumento de cerca de 200%, encarecendo a aquisição de material estrangei

ro sem similar no País), ainda assim, a produção cientÍfica do estabele

cimento tem apresentado ultimamente, em relação aJs anos anteriores, um 

aumento ainda mais significativo do que os acima assinala:los a propÓsito 

da produção industrial"; j:X)Ís observamos que: "no perÍodo de 1901-1927, 

relativamente ao número de técnicos, inclusive o Diretor, a produção cie;:! 

tÍfica do estabelecimento só teve maior relevo em 1907, 1916, 1921 e 1926, 

únicos anos em que o ntlJlleX'O de trabalhos conseguiu ultrapassar o de técni 

cos, apesar do gn~dual e constante aumento observado no quadro de assis

tentes; e que, ):Or outro lado, desde 1928 essa produção cientÍfica 



tem crescido cada vez mais, havendo mesmo representado em 1931 e 1932, 

o quádruplo do número de técnicos, apesar de ter sofrido então o quadro 

de assistentes um regular decrésc:im:J (primeiro observado na vida do Ins

tituto) e de terem os trabalhos cientÍficos sido por duas vezes Cl930 e 

1932) interrompidos por mvimentos revolucionários que forçaram uma con

centração de atenções na produção industrial". 

Observava ainda Afrânio Amaral: "cabe agora, aos governos 

dem::Jnstrarem - senão e.'!l observância a um preceito constitucional, pelo 

menos por um sentimento je proteçã:J e meThoramento de nossa raça - que 

dedica ao Instituto Butantan, através de suas principais finalidades de 

defesa biolÓgica da população do Estado, o meSTOC> superior interesse que 

tem revelado, em atos repetidos, pela defesa da pecuária e da agricultu-

ra, dotando os estabelecimentos, destas i11c'c.urbidos, de instalações mag:1Í:l 

cas e pessoal apropriado e dando-lhes verbas crescentes, enquanto alegam 

aperturas financeiras para reduzirem as destinadas ã salvaguarda da pop~ 

lação. Neste particular, sinto-me na obrigação de chamar a atenção do ~ 

der competente para o absurdo que representa qualquer sacrifício ou ne

gligência da defesa humana em proveito da defesa animal ou agrícola". (2) 

t detectada e cri ti cada, assim ,a prioridade que o G:werno 

vinha dando aos Institutos ligados ã Secretaria da Agricultura. Solici

tou-se, ao G:>verno, equiparação de salários dos funcionários do Institu

to Butantan aos do Instituto Biológico (Secretaria da Agricultura), que 

eram quatro vezes maiores. Devem::Js destacar que o recreto n9 4. 891 de 

13 de fevereiro de 1931, desanexou da Diretoria Geral do Serviço Sal1itá

rio do Estérlo o Instituto Butantan que passou a ser subordinado à Secre

taria da Educação e da SaÚde Pública. O artigo 40 do mesrro decreto, de~ 

nexou o Instituto BacteriolÓgico do Instituto Butantan. Nesse perÍodo o 

Butantan foi reorganizado corro um rentro de medicina experimental. 

Em 1934 o Instituto recebeu 00édito especial de 62.000$000, 

para a construção de pavilhão especial, com vinte laboratórios para es~ 

<los experimentais e preparo de vacina contra febre maculosa de são Paulo 
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(tllo exantemático), "Embora desaparelhado, estuda l.em::ls 1-bnteiro o te!: 

rível microôio sob todos os aspectos. Avisado da ocomncia de um novo 

caso, partia :imediatamente a:m seus colegas e auxiliares para estudar o 

local e capturar os possíveis transmissores, então desconhecidos, vasc;:: 

lhando todos os recantos, a começar pelo leito do enfenro, desprezando 

o perigo, embora conhecido o risco. Preparar a vacina protetora, que 

Parker já obtivera para a infecção norte-arr.ericana, era o objetivo. ~~ 

coberto um transmissor, o carrapato dos cavalos, Amblyoll1!lB Cajannense, 

~visa a aparelhagem~ dá início ao preparo da primeira partida, aj;:: 

dado por seu auxiliar Edson Dias. Pouco depois, estão âl!lbos m::>rtos, r..as 

a vacina está preparada. As quarenta e cinco mil doses que o Butantan 

até hoje (1954) distribuiu, salvaran, sem dúvida, muitos doe:1tes; ao !3::: 

tantan custaram duas vidas e seis outros técnicos, nédioos ou m:x:lest:os 

auxiliares, conta::d.na:los, nas salvos graças ao poder prot:etor dessa me~ 

ma vacina pela qual l.em::ls e Edson sacrificaram a vida". (41) 

O acidente acÍJ:la ocorreu em noverr.bro de 1935, qua.'1do Afrâ

nio do Amaral estava na Europa participando no X:I Congresso L<terc,a

cional de Zoologia (Portugal) e no X Congresso de História de Medicina 

(Espanha), estando enoa..-nregado da Diretoria o assistente-chefe J. B. P.ra:-: 

tes. Houve desave:1ças internas entre os assistentes, tendo o encarregado 

da Seção de Bacteriologia determinado reformas dos labora1:Órios daquela 

seção, acima do ~visto pelo orçamento. Estabeleceu-se crise polÍTico

-administrativa no Instituto que teve CD~ fator contribuL'1te a contra~a 

ção de especialis~as estrangeiros, para novas seções criadas e também 

Arantes que "não soube, infelizmente, continuar o regime de disciplina 

instituído no estabelec:imento,o que concorreu não só para a intromissão 

de atividades partidárias em Butantan cano para a eliminação do prinCÍ

pio fundamental do comando único na administração", (57) 

Dn 23 de janeiro de 1963 é iniciada sindicância para apurar 

as irregularidades ocorridas no ano anterior. Afrânio do Amaral solici

tou afastam:mto do cargo de Diretor durante a investigação, que se csten 
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deu até 07 de novembro. Em consequência do resultado do inquérito, fo

ram afastados do Instituto e adidos ao Serviço Sanitário três assisten-

tes-chefes (J.B. Arantes, S.Camargo Calazans e Waldemar Peckolt), três 

assistentes (Paul Godinho, Alcides Prado e CÍcero Neiva), o chefe de co-

cheira (TeÓfilo 113rtins), dois auxiliares técnicos (Tertuliano Beu e fu 

mingos Yered) e wn servente (F. Corrêa). Neste ano a produção industrial 

do Instituto apresentou grande déficit. A produção de pesquisas cientÍfi 

cas sofreu também decrésc:im::J tendo constado do X vol. das "Memórias do 

Instituto Butantan", 36 trabalhos cientÍficos. 
/ 

Surgiu ainda em São Paulo, neste meSIJlO ano , pequeno surto de 

peste que foi controlado rapidamente pelo Serviço Sanitário e wn surto 

de varÍola tendo o Instituto fornecido 3. 321.360 doses de va:::inas para o 

controle da epidemia. A Seção de Química se desenvolveu sendo realizados 

trabalhos cientÍficos e industriais sobre hormônios, sobre princípios a ti 

vos de venenos e sobre componentes do café. A Seção foi favorecida por 

ter contado com apoio financeiro do Instituto do Café, constituindo-se su 

as instalações nas mais lllOÓernas da Pmérica Latina. Afrânio do Pmaral reas 

sumiu a direção do Instituto e iniciou a sua reorganização, desde a parte 
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administrativa, econômico-financeira até a industrial e técnico-cientÍfica. 

Realizou trabalhos de reparação e conservação dos cinquenta e quatro pré

dios existentes no Butantan e adaptações em labcratórios e seções técnicas. 

O Instituto superou o déficit do ano anterior, e chegou até a apresentar 

saldo positivo de 1.585.674$700. ~realizado contrato com a firma Delpech 

e Cia. Ltda. , para a venda exclusiva dos produtos do Instituto Butantan no 

Brasil e no estrangeiro. 

O Diretor reivindicava maior autonomia para o Instituto tendo 

sugerido que ele fosse transformado em autarquia, o que possibilitaria su-

perar as dificuldades de ordem burocrática, resultando em maior saldo da pr:::: 

dução industrial. A nova crise administrativa surgiu com os escândalos: 

"Caso Simaco" e Light'!. O chamado, na época, "Caso Simaco" relacionava-se 

com a finna que explorava, ilegalmente, em terrenos do Instituto, a indús-



tria de olaria e extração de areia, com prejuízos para o Estado. No que 

diz respeito à Light, foi a cessão dos terrenos marginais do rio Pinhei 

ros pa!"a serviços de canalização, em um acordo desvantajoso para o Est~ 

do. Em 1938, devido a esses escândalos Afrânio do Amaral foi substituí-

do na direção do Instituto Butantan por José Bernan:lino Arantes. 

PelQ Decreto n9 9.437 de 22 de agosto de 1938, foi criado 

o Serviço de Laboratório de SaÚde PÚblica, compreendido pelos Institutos 

Butantan, Pasteur e BacteriolÓgico, "de forma a possibilitar vantagens de 

ordem cientÍfica e econ_§Jnica, além de um intercâmbio entre eles e a pos

sibilidade de melhor distribuição de atribuições de cada um". Porém, na 

realidade, o que ocorreu foi uma limitação da autonomia dos Institutos 

através da mudança do nível de subordinação. O Butantan deixava de ligar

Qse diretamente à Secretaria da Educação e Saúde PÚblica, passando a.subor_ 

dinar-se ao Serviço de Laboratórios de SaÚde PÚblica, que par sua vez 

se ligava à Diretoria Geral do Departamento de Saúde. Acumulava os car-

gos de diretor do Serviço de Laboratórios de SaÚde PÚblica e da direção 

do Instituto Butantan - o Dr. Jaime Cavalcanti. (51,57) 

Nesta fase, vale destacar a instalação da Seção de Medicina 

Experimental, transferida da Faculdade de Medicina para um pavilhão do 

Instituto especialmente adaptado e também a desarticulação da Seção de 

Qulmica Orgânica com a supressão da subvenção do Instituto do Café. As 

Seções de FÍsico-Q,.Iímica e Química e Farmacologia experimentais, com os 

respectivos assistentes-chefes, contavam oom um corpo técnico de vinte e 

três pessoas que, apÓs as mudanças do Governo e Diretoria (06.05.38), fo 

ram sendo reduzidos até ficarem apenas oito. Os assistentes estrangeiros 

sairam em julho. Outro aspecto importante para o Instituto foi a renova

ção do contrato com a firma Delpech e Cia. Ltda., com alteração de uma 

cláusula concedendo ao agente o desconto imediato de 40% sobre o valor 

da fatura, o que deixava em desvantagem o Instituto. 

Em 1939, permaneceu Dr. Jaime Cavalcanti co110 Diretor do 

Instituto e Dt>. Humberto Pasquale co110 Diretor Geral do Departamento de 
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de SaÚde, tendo sido contorna::la a CTise administrativa. f: feito O rea~ 

relhamento dos laboratórios e a remodelação das instalações de diversas 

seções, dentre elas as de Concentração de Soros, Distribuição de Produ

tos e Controle de Esterilidade. Para tanto foi formada uma comissão, 

composta por Flávio da Fonseca (Instituto Butantan), José Dutra de Oli

veira (Diretoria do Serviço de Laboratórios) e José de Toledo de !1ello 

(Faculdade de l1edic.il1a). Houve aÍl1da remodelação das Seções de vírus ~ 

ciníco, Seção de Vírus e V irusterapia, dotando-as de aparelhamento para 

estudo e pre~~ da vac~ de febre maculosa, de forma a assegurar-se 

contra riscos de contaminação daqueles que lá trabal.l-Java.':l. NesJ:a época, 

também graças ao serviço de controle de peste murina, foi detectado e d~ 

belado um foco de peste bubÔnica na Avenida Ág}J.a Branca, ria Capital, on-

de fora~ mortos mais de 3.000 ratos e evitado surto epid~~oo de graves 

oonsequências, dada a forte concentração de operários na região. 

Porém, vários fatores ainda perturbavam o bom desempenho do 

Instituto: transferência da produção do BCG para o Instituto Clemente 

Ferreira, inquérito ad':línistrativo contra quase todos os assistentes do 

Instituto, dificuldàdes para o recebimento dos soros-padrÕes, antitetãni 

co e antigangrenoso, que passaram a ser enviados pelo "National Institu

te of Health" dos Estados Unidos da América, devido à guerra na Europa. 

Encerrado o inquérito administrativo todos reassumiram suas atividades e 

foram retomadas as pesquisas que haviam sido interrompidas. 

Em 1940, pelo Decreto 11.522 de 26.10, foi extL~ta a Di.neto 

ria do Serviço de Laboratório de Saúde PÚblica e, desta forma, o Insti

tuto Butantan foi subordinado diretamente a:> Departamento de SaÚde. Nes

te ano foi extÍl1ta a Seção de Medicina Experimental e CTíada a Seção de 

EndOCTinologia, com duas subseções; fica.~do a parte exper'imental no Bu

tantan e a parte clínica no Centro de SaÚde de Santa CecÍli~.Muita ênf~se 

foi dada ao aspecto turístico do Butantan, designando-se, inclusive, um 

guarda civil poliglota, para atender os turistas estrangeiros. 

Em 1941, DP. Flávio da Fonseca assumiu a direção do Institu 
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to, tomando wna série de medidas disciplinares para regulamentar os ser 

- I • viços da instituição, estabelecendo separação entre as seçoes tecn~cas 

da função industrial e de produção cientÍfica, visando maior produção das 
~ 

areas. 

Em face da situação internacional, foi aumentado o estoque de 

matéria-pril!E. para atender as possíveis necessidades extraordinárias do 

País, incrementando-se a produção de anti toxinas tetânicas e gangrenosas 

e de vacinas tífico-paratífico-disentéricas. Porém, mesmo apresentanco um 

aumento da produção industrial, o Butantan continuava em desiquilÍbr~o 

financeiro. / 

À essa epoca, "por deterrrúnação governamental acha-se em estu-

do o plano de instalação da cidade universitária em terras do InstitJto 

Butantan, aproveitada para esse fim a área hoje utilizada para cult~as, 

piquetes, indo desde o ribeirão Jaguaré até próximo do aqueduto de Cctia, 

para o que foi proiiRllgado o Decreto n'? 12.041 de 16 de dezembro ce 1~~1". 

Em 30 de julho de 1942, pelo Decreto n'? 12.787, o Institu~o Bu 

tantan recuperou sua autonomia administrativa passando a ser depende~~e 

direto na Secretaria de Estado dos NegÓcios da Educação e SaÚde PÚbli2a, 

deixando de subordinar-se ao Departamento de SaÚde. Neste perÍodo, o Ins-

tituto sofreu os reflexos da guerra, tendo sido cortadas as importações 

de material de laboratório tendo o existente no mercado sofrido grance a~ 

rrento de preço. Porém, com a nova aparelhaE;em para maior rendimento .:e p~ 

dução de soros, suspensão de férias de funcionários e racionalização Jo es 

toque de matérias-primas foi possível aumentar muito a produção, dando 

atendimento às Forças Armadas e à população civil, com os produtos biológl 

cos. 

Merecem destaque as pesquisas desenvolvidas nas Seções de Qu~ 

ca e Físico-Química, com a colaboração da Bacteriologia, sobre a "penicill 

na". Outro trabalho muito interessante foi a obtenção de soro ativo contra 

o tifo exantc1nâtico e o desenvolvimento de nova técnica de cultura do seu 

~gente etiolÓgico, em embriões de galinha, para a produção de vacina. Ob-
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servou-se que dos 12.600 fornecedores de cobras, 8.845 estiveram inativos 

nos três anos anteriores , iniciando-se então um trabalho mais intenso de 

propaganda. Além disso, o Instituto vinha sofrendo concorrência de insti-

tuições particulares com finalidades comerciais. O Instituto colaborou 

também, com várias instituições, desde o Serviço Nacional de Peste até a 

Oompanhia Paulista de Estradas de Ferro, realizando pesquisas e instalan

do laboratórios de campo nos locais de foco de doenças. Participou também 

da colaboração interamericana, fornecendo soros antiofÍdicos e antitetâni 

cos para a Oosta Rica, Chile e Guatemala. 

O Instituto~cebeu um crédito especial de CR$ l.OOO.OOO,OO, 

para adquirir nos Estados Unidos a aparelhagem necessária para o preparo 

de plasma seco para transfusões. Esta aparelhagem seria utilizada, também, 

para a secagem da vacina variÓlica, para a manutenção de amostras de ví-

rus e de bactérias, a secagem e conservaçao de venenos, o prepare de pro-

dutos opoterápicos, a secagem de anticorpos de soros curativos e da "peni,_ 

cilina", em vias de ser produzida pelo Instituto. 

Por um ato de 07 de julho de 1943, a Reitoria da Universidade 

de São Paulo foi autorizada a tomar posse das terras do Instituto para a 

construção da Cidade Universitária ao mesmo tempo que o Interventor Fede-

ral em São Paulo autorizava o Instituto a adquirir uma fazenda com area 

suficiente, para a expansao de suas atividades. Foi concedido, ainda um 

crédito especial de CR$ 7.000.000,00 dos quais, cinco e meio destinaram-

-se a ampliação dos servlços de pesquisas e combate a febre maculosa. 

Em junho de 1943, o Dr. Otto Bier assumiu a direção do Insti-

tuto, que na ocasião tinha cerca de 280 funcionários. Verificou-se nesta 

época, que o soro antitetânico fabricado pelo Instituto era de alta qua-

lidade, apresentando titulagem superior aos soros internacionais. Em 

1944, Dr. Otto Bier ressaltou "que a pesquisa cientÍfica é a atribuição 

precípua do Butantan, que deve ser considerado essencialmente como um cen 

tro de estudos de medicina experimental, em suas particulares aplicações 

~ higiene e a fisiopatologia humana". A Seção de Química obteve a produ-
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ção de "penicilina" purificada, sob a fama de sal de bário, que aprese_!! 

ta v a resultados iguais à penicilina produzida no estrangeiro. Entretanto, 

optou-se por interromper a produção, pois implicaria na criação de wna 

infra-estrutura industrial, com administração propria, que fugiria às atri 

buições do Instituto. Prosseguiria realizando, apenas estudos de Penicili 

noterapia e o controle da penicilina introduzida no País pela indÚstria 

farrracêutica americana. Foram realizadas várias ampliações e remodelações 

das instalações do Instituto; sendo instalado o hospital com 10 leitos e 

serviços complementares de raio-X e laboratório clínico para internamento 
/ 

dos indivíduos acidentados por serpentes venenosas e de casos clínicos a 

serem estudados pela Seção de Endocrinologia. 

Em janeiro de 1945 foi aprovada, pelo Departamento de Serviço 

PÚblico, a nova estrutura do Instituto Butantan que passou a ter: Seções 

Técnicas, constituídas de laboratórios de produção e de laboratórios de 

pesquisas, Serviços Técnicos auxiliares e Serviço de Administração. Aum~ 

tou o volume de vendas dos produtos, através do representante comercial, 

quer no Brasil como no estrangeiro. "Daí a necessidade de dispor a Diret.9_ 

ria de maiores verbas para aquisição de material destinado à produção. 

Uma vez que a legislação federal proibia a aplicação direta de renda que 

deveria obrigatoriamente ser recolhida ao Tesouro, pleitearia esta Direto 

ria, por equidade, em relação ao que acabava de ser concedido ao Institu

to Biológico de são Paulo e a outras repartições do Estado, que se consis 

nasse no orçamento uma verba mínima de CR$ 200.000,00 para ser empregada no 

desenvolvimento do serviço de produção de soros e vacinas no Instituto Bu-

tantan (a tal verba seria compensada por anulação da receita como parte da 

renda, recolhida ao Tesouro no mesmo exercício)". 

Destacava-se, ainda, a necessidade de melhorar o nível do pes

soal técnico do Butantan e do estabelecimento de melhores salários, de 

acordo com o regime de tempc integral, aumentando-se o quadro de pessoal 

técnico especializado., de nível superior. 

O Decreto n9 14.678 de 24.04.45, autorizou o Governo do Estado 



a adquirir a Fazenda são Joaquim, em São Roque, e o Estado entrou então 

na posse da meslll3., dando inÍcio aos trabalhos, inclusive ao plantio de 

50 alqueires de milho. O Decreto n9 15.094 de 11.10.45 reorganizou o 

1nstituto Butant&'l. A nova organização dos serviços técnicos do lnstit~ 

to permitiria lll3.ior autonomia da direção para articular e agrupar os 1~ 

boratórios de acordo com a estrutura interna de funcionamento prático 

do mesmo, conveniência e necessidade de serviço. Porém, ocorreu, nesse 

momento, wra divisão muito profunda em termos de laboratórios de produ-

çao e laboratórios de pesquisa, dicotomia essa que trouxe sérios probl~ 
/ 

lli3.S internos ao Instituto. (59) 

Aventou-se a necessidade de contabilizar o fornecimento de 

produtos ao Departamento de Saúde corro "Receita" do Instituto. Foi ex-

tinto, nessa época, o armazém anexo a Caixa Beneficiente, que fornecia 

generos alimentícios de primeira necessidade aos funcionários do.Insti-

to. 
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Em 1946, Dr. Otto Bier realizou viagem de estudos aos Estados 

Unidos, sendo substituÍdo pelo Dr. José Bernardino Arantes. Em 03.12.46, 

pelo Decreto n9 16. 396, foi incorporada a fazenda são Joaquim ao patrir:'§. 

nio do Instituto Butantan. Possuía essa fazenda, 386 bovinos, 63 equlnos, 

21 muares, 180 sUÍnos e 7 ovinos, plantel esse que muito contribuiu para 

o fornecimento de vitelas para a preparação da vacina jenneriana. Nesse 

ano muitas pesquisas tiveram seu andamento retardado por reforlll3.s nos 

prédios e insuficiência de pessoal. 

Em 1947 assumiu a direção do Instituto o Dr. Eduardo Vaz. Téc

nicos do Instituto, apÓs viagem de estudos no Exterior, trouxeram coleção 

de amostras de vírus e requétsias , antÍgenos para reações sorolÓgicas, 

culturas liofilizadas de~Hemophilus pertussis~e técnicas de preparo de di 

versos produtos biológicos, destacando-se a do preparo do soro contra co-

queluche. 

Em 1948, Dr. Eduardo Vaz entrou em choque com wra parcela de 

~squisadores e transferiu as atividades de endocrinologia, que eram rea-
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lizadas jlll1to ao Hospital Vital Brazil, para a Faculdade de Medicina. 

Assim, reafirmou-se a destinação do Hospital Vital Brazil à assistência 

a pacientes acidentados com animais peçonhentos, realizando estudos es

pecializados nessa área. O Diretor do Instituto desenvolveu muitos es

forços no sentido de lU1ir a pesquisa à produção o que lhe trouxe muitos 

problemas. Ocorreu o aumento, qualitativo e quantitativo, da produção de 

soro antidiftérico. Por solicitações do Diretor do Departamento de SaÚde 

do Estado, o Instituto voltou a produzir o BCG. A produção de sulfonas 

utilizadas no combate à hanseníase apresentava-se a um custo menor e de 
/ 

melhor qualidade do que o produto importado. 

Em 1949, foram retomadas as finalidades do Instituto, com o 

centro de estudos especializados sobre animais venenosos, a medicina pre-· 

ventiva e a terapêutica das doenças infecciosas e a preparação de produ

tos biológicos. Houve reorganização da anatomia patolÓgica, que passou a 

colaborar com as demais seções, principalmente com o serviço de imuniza-

çao e estudo anatomo-patolÓgico dos animais de produção e de experiênci-

as. Aumentou dez vezes a produção de toxÓide diftérico e trinta vezes a 

produção de sulfonas, além de um aumento geral de produção do Instituto. 

Com a estruturação da Secretaria da SaÚde PÚblica e da Assistên 

cia Social ampliou-se o Instituto, anexando o Laboratório Farmacêutico 

do Estado, que era ligado ao Almoxarifado do Departamento de SaÚde. O Ins 

tituto passou, também, a preparar vacina anti-rábica. O quadro de 236 

funcionários foi considerado insuficiente para as tarefas que eram desti

nadas ao Instituto. Solicitou-se, ainda, tempo integral e gratificação p~ 

la natureza perigosa dos serviços executados. Surgiriam problemas com a 

firma "Produtos Butantan Ltda. ", que comercializava parte dos produtos do 

Instituto. Eduardo Vaz afirmava: "O Sr. Amaral, e sua mulher, a Dra. Jan-

dira Planet do Amaral, casados no regime de comunhão de bens, conforme o 

depoimento desta no processo, são concessionários exclusivos da venda dos 

produtos do Instituto Butantan, ambos com razões financeiras de sobra pa

ra um papel saliente na batalha ora travada". "A história começa longe e 
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já foi contada por nos em um processo de distrato social do Estado com a 

referida firna, contrato leonino, Ultraprejudicial aos interesses do 

Instituto e do Estado, e ainda ao da coletividade. Mas, estava juridica

mente perfeito, corro acontece com as grandes patifarias, e assim não ho~ 

ve a rescisão que se impunha. E, o remédio aconselhado pelo Procurador do 

Estado, Dr. Edgard Pereira B3rreto, foi, enquanto se aguardasse o término 

. ~ 

do contrato, reduzir os fornecimentos, para minorar os preJulzos, pols 

tal contrato habilidosamente estabelecia a necessidade de um "comum acor-

do entre as partes" para modificar-se a tabela de preços vigorantes no 
/ 

País, sobre a qual os concessionários tinham 40%. Que faziam os malan-

dros? Vendiam no estrangeiro, onde a margem de lucro é ilimitada. O custo 

da produção sendo maior que o preço de fornecimento, quanto mais o Insti-

tuto fornecesse, maior o prejuízo ao Estado. Os concessionários adquiri-

am por preço baixo e transacionavam no estrangeiro por quanto entendiam". 

"E, qual fora o objeto do contrato por parte do Estado? Permitir a difu-

sao dos produtos, principalmente os soros anti peçonhentos, nas farrrácias 

de todo o País, corro meio de defesa da população, sujeita a acidentes por 

animais peçonhentos. A firma Amaral ludibriava; não vendendo no mercado 

nacional, sacrificava o interesse coletivo da população brasileira. A 

história do contrato, desde a sua origem ao tempo da primeira administra-

ção de Vital Brazil, no Butantan, até o Últirro contrato com a firna Ama-

ral, ao tempo da gestão Otto Bier, vem minuciosamente descri ta no proce~ 

so de rescisão que enc~inharros à Procuradoria do Estado, através da Se

cretaria da Saúde e Assistência Social. O objetivo do Instituto Butantan 

não' era renda para o Estado, mas suprir dos seus produtos de urgência as 

farmâcias, alé1n da difusão por permuta de soros com serpentes, enviados 

pelos sitiantes e fazendeiros. Poi~ bem, o processo de rescisão, aguard~ 

do a data do término do contrato leonino, ficara guardado e resguardado 

na Diretoria do Instituto. Quando da nossa viagem ao estrangeiro, em mar

ço de 1951, passano-lo ao assistente, nosso substituto, doutor !talo Mar-

tirani, jnterino. Tendo posteriormente sido nomeado Diretor substituto 
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o Prof. Dorival Fonseca Ribeiro, o processo foi passado às rnaos deste, 

onde (?) deve encontrar-se. O interesse em tão rendoso assunto por Pi3!: 

te dos concessionácios, que estavam prestes a perder a mamata, deve 

misturar-se nas intenções ainda não bem claras dos rrotivos reais de 

que a nossa presença na direção do Instituto nesta época era indesej~ 

vel. O tempo se encarregará de iluminar os bastidores". (89) 

Na realidade o contrato só foi rescindido quase vinte anos 

depois destas observações do Dr. Eduardo Vaz. 

O Prof. Dorival· Fonseca Ribeiro foi substituído pelo Dr. Flá 
/ 

vio da Fonseca, que permaneceu respondendo pelo expediente durante os 

anos de 1953 a 1954. Foi substituído pelo Dr. Afrãnio do Amaral, que 

permaneceu como Diretor efetivo no perÍodo de 1954 a 1955, sendo substi 

tuído pelo Dr. Augusto Ribeiru do Valle que permaneceu como Diretor subs 

tituto até 19591•. 

Em 1954 foi inaugurado novo prédio do Hospital Vital Brazil, 

destacando-se o atendimento de casos de pessoas acidentadas com illcirrais 

peçonhentos, observando-se a atividade terapêutica dos antivenenos e a 

atualização dos métodos curativos. O Serviço Nacional de Lepra passou a 

subvencionar o Instituto para a produção de sulfonas para distribuição a 

outros Estados. O Dr. Afrãnio do Amaral ressaltou a falta de planejamen-

to, a longo prazo, para o desenvolvimento satistafório do Instituto, a 

descontinuidade administrativa, a falta de verbas e de pessoal técnico. 

Criticou o sisterra de seleção de pessoal, as diversas interpretações do 

regime de tempo integral e a crise na criação de anirrais de laboratório. 

Foi elaborado um anteprojeto para transforrração do Instituto em ~~tidade 

autárquica. Nesta época, a coleção de serpentes já contava com 17.101 

exemplares e o Laboratório de Zoologia Médica conservava vivos 4.400 ar-

(I•) NOTA: Os volwres dos relatórios anuais do Instituto, referentes aos 

anos de 1950, 1951, 1953 e 1955 nao foram localizados; assim 

ficamos sem algurras inforrrações para este perÍodo. 
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tr6podes, para estudos experimentais e obtenção de venenos. 

Em 1955, o Dr. Afrânio do Amaral foi substituído pelo Dr. A_1:1_ 

gusto Ribeiro do Valle, que permaneceu na direção do Instituto até 1959. 

Em 1957, o Instituto recebeu verba especial do Governo Federal, para a 

produção de vacina contra a raiva e para atender despesas relacionadas 

com o combate à gripe asiática. O Instituto oferecia cursos de especla

lização em Bacteriologia, Imunologia, Hematologia, BioquÍmica, Virclogia 

e Ofiologia. Em 1959, o Dr. Augusto Ribeiro do Valle foi substituÍdo p~ 

lo Dr. Flávio da Fonseca. Surgem epidemias de difteria e de varíola e o 
/ 

Instituto colaborou intensamente para o éontrcle destas patologias. São 

construÍdos quatrc novos edifÍcios destinados à Produção Industrial, Pes 

quisa, Biotério, Biblioteca e Auditório. Foi criado, através da Lei 

5.224 de 13.01.59, o "Fundo de Pesquisa" nas instituições de pesquisa do 

Estado. Retomou-se o estudo para a transformação do Instituto Buta~tan 

em Conjunto Autônorro Administrativo, optando-se pela criação de UJ:l "Ft.:n-

do de Tecnologia". Ocorreu aumento significativo da produção de toxóide 

tetânico e o soro anti-rábi~o passou a ser entregue ao consumo. 

Em 1961 foi estabelecido um convênio com o F~~do para a cons

trução da Cidade Universitária, para a realização de um plano piloto de 

remodelação e de urbanização da área do Instituto. Foi renovado o convê-

nio para a produção em grande escala, de medicamentos utilizados no com

bate à hanseníase. A Seção de Veterinária foi transferida para a fazenda 

são Joaquim, onde passou a ser feita a imunização dos animais. 

Em·l962 houve uma intensa mobilização de todos os funcioná

rios do Instituto para a realização da primeira campanha de vacinação 

oontra a poliomielite, realizada pela Secretaria de SaÚde do Estado. 

Em 1963 assumiu a direção do Instituto o Dr. Aristides Valle-

jo Freire. Foram concluÍdas as obras dos novos laboratórios, para a am

pliação dos serviços de imunização e concentração de soros. Foi apresent~ 

da a sugestão de t-ransfonmução do Instituto em fundação. Novo serviço de 

~iofilização foi criado, os serviços de distribuição, esterilização, meios 
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de. cultura, embalagem e acondicionamento foram reaparelhados e reinsta 

lados, de forma a atender o awnento da produção de toxÓides. 

O Decreto n9 44.593 de 03.03.65 instituiu a "Medalha Cultu-

ral Vital Brazil", destinada ao reconhecimento pÚblico de cientistas e 

rrédicos que se dedicaram ao progresso da ciência e da medicina. 

No dia 16 de abril de 1966 foi aprovada a Lei n9. 9.310 que 

autorizava o poder executivo a transformar o Instituto Butantan em Fun-

dação. 

No perÍodo entre 17 e 23 de julho de 1966 foi realizado "Sim 

pósio 
/ . 

Internacional sobre Venenos Animai-s", com a participação de 250 

cientistas de vários paÍses, como parte das comemorações do centenário 

do nascimento de Vital Brazil. 

O Dr. Aristides Vallejo Freire foi substituÍdo pelo Dr. Luiz 

Augusto Ribeiro do Valle, por sua vez sucedido pelo Dr. LÚcio Penna de 

Carvalho Lima. O Decreto n9 50.404 de 23.09.68, reorganizou o Instituto 

visando o desenvolvimento cientÍfico, tecnolÓgico e administrativo e o 

Decreto-Lei n9 82 de 29.04.69 revogou a Lei que transformava o Institu-

to em Fundação. Neste momento assurria a direção do Instituto por ~~ pe

ríodo de seis anos a Dra. Jandira Planet do Amaral. 

Em 1970 foi feita a implantação da refonra administrativa do 

Instituto, foram indicados os diretores de divisões e de serviços e os 

componentes do Conselho Superior. O Butantan voltou a aumentar a expor

tação de seus produtos, vendendo-os para a BolÍvia, Peru, Argentina e 

Paquistão. Desenvolveu-se a produção de vacina contra a cÓlera e o pre

paro de BCG liofilizado, para uso por via intradérmica. Foi estabeleci

do convênio com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), ~ 

ra estudos sobre animais peçonhentos da região. 

A área de planejamento do Governo do Estado estabeleceu três 

diretrizes básicas para a área de Ciência e Tecnologia, na década de 70: 

- estabelecimento de um Programa Estadual de Tecnologia -

PROCET financiado pela USAID; 
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m:xlernização e estruturação empresarial do Estado, através 

da transfonração de 9 institutos de pesquisa em empresas e 

criação da PROMOCET- Companhia de Promoção de Pesquisa Cien 

tÍfica e TecnolÓgica do Estado de São Paulo; 

reformulação de cargos e critérios de promoçao da carrelra 

de pesquisador. (37) 

~ . 
Estas diretrizes geraram amplos debates entre os varlos seto-

res envolvidos na definição da polÍtica de ciência e tecnologia para o Es
/ 

ta do. Este perÍodo foi estudado pela Dra. CecÍlia Carmen Pontes Durão Coe-

Jho, em tese apresentada ao Iepartamento de Ciências Sociais da Faculdade 

de Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em 1982, de onde 

transcrevo alguns trechos esclarecedores para o nosso trabalho. 

"As justificativas apresentadas para a criação do PROCET pe

dem ser apreendidas pelo depoirrento do Secretário de Planejamento 1-ii.guel 

Colassu:mopara o Estado de S. Paulo em 25 de fevereiro de 1973. 

"Os institutos de pesquisa ou centros de tecnologia, 

que, na maioria, têm seu suporte financeiro limitado 

aos cofres pÚbliccs, estão ainda numa atitude "não 

agressiva" no que respeita a conseguir contratos de 

pesquisa volta dos para os consumidores. Em resumo, 

boa parte da indústria brasileira parece não ·ter peE 

cebido ainda o valor da pesquisa para o desenvolvi

mento e está alheia às possibilidades nascentes nas 

universidades e centros de tecnologia; por outro la

cb, estes Últimos perseguem uma variedade de interes 

ses que estão ligados aos goals de desenvolvimento 

somente de rraneira indireta. 

O que fazer concretamente para sanar esta situação é 

o objetivo do "Projeto Ciência e Tecnologia", em ter 



nos que nos inspiram certo otinúsno. Sob a direção do 

Dr. José Pastore, do Instituto de Pesquisas Econôrrú-

cas da Universidade de São Paulo, urra equipe de econo 

rrústas realizou um verdadeiro "trottoir tecnolÓgico" 

visitando as indústrias paulistas que impediam a rre-

Thoria dos seus produtos e usando recursos do Fundo 

de Ciência e Tecnologia (FUNCET), criado pelo Estado 

de São Paulo - com urra ajuda de 15 rrúlllôes de dÓla-

res da USAID - para contratar com os institutos de pe~ 
/ 

quisa a realização de investigações de interesse dire-

to do industrial. Nesta contratação poderia estar m-

clUÍda a vinda de especialistas estrangeiros e de eq~ 

parrentos de pesquisa para os próprios institutos. 

Desta forma, o industrial foi realrrente esclarecido so 

bre o valor e a importância da pesquisa tecnolÓgica, 

não de rraneira abstrata, mas de forma que se faz sentir 

direta.rrente na- sua produtividade. Por outro lado, o co!!! 

plexo cientÍfico e tecnológico do governo se aperfeiço-

ou ao tentar atender a derranda do industrial. 

Instru~to essencial no sucesso desta iniciativa é a 

exigencia de padrÕes de qualidade cada vez rrelhores; es 

tes padrÕes são estabelecidos naturalmente pelas gran-

des indÚStrias corro a autorrobilÍstica, a aeronáutica e 

a de alirrentação, cujas exigências "levantaram" o nível 
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das centenas de pequenas indústrias nas quais se baseiam''. 

As idéias presentes no discurso oficial do Estado na época mo~ 

travam urrEI claro preocupação com a dinamização do setor industrial, tendo 

corro força motora a inovação tecnolÓgica. Entretanto, esse desenvolvimento 

deveria ocorrer m;diante o processo de absorção de tecnolo,;ia de um país 

?diantado; no caso exposto anterioTI!Ente , o país e lei to foi os Estudos Uni-



cbs por ter articulado rom o governo federal a sua atuação no cenário 

de ciência e tecnologia brasileira, funcionando o Estado de são Paulo 

rono um balâo de ensaios para futuros ronvênios • Neste sentido, a exp~ 

riência paulista deveria servir cono efeito-demonstração não só para 

outros Estados l1l3S também para outros países subdesenvolvidos". ( 37) 

As entidades beneficiadas pelo PROCET - Programa de São 
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Paulo, se JJBnti veram favoráveis às transformações propostas; porém, as 

outras entidades JJBnifestaram-se contrariamente como se observa na se-

guinte citação: "Criou-se desta forma uma cisão entre a comunidade clen 
/ 

tífica cujos setores beneficiados; tecnologia industrial, tecnologia 

agroindustrial e algumas áreas de engenharia, administração e econoffila 

da Universidade ce São Paulo se posicionaram favoravelmente as transfor 

naçÕes propostas pelo governo tendo como adversários as deJTBis areas de 

ciência e tecnologia do Estado de São Paulo. 

Neste processo de cisão fica claramente expresso no confron 

to entre duas visões de ciência; a "ciência liberal" e a "ciência indus-

trial". 

O discurso dos cientistas liberais pode ser apreendido pela 

conferência do Prof. êlaurÍcio Rocha da Silva, presidente honorário da 

SBPC, proferida no dia 23 de agosto de 1974 na sede daquela entidade em 

São Paulo e publicada na Folha de S. Paulo, em 24 de agosto de 1974, da 

qual apresentamos os extratos indispensáveis à compreensão do problenn: 

"As discussões em torno do projeto 205, visando tran~ 

forrrar os institutos de pesquisa em empresas comerei

ais, abriram a velha discussão entre o que se deve en 

tender por ciência pura e ciência aplicada. Porém, o 

projeto não visa nem a um, nem a outro tipo de ciência. 

O que faz é simplesmente p3r à venda, em liquidação, os 

institutos de pesquisa (BiolÓgico, Aeronôn~co, TecnolÓ-

gico de Alin-,:,ntos) , trc1ns fon!BI1do- os ern banco de provas 



te= lÓgicas cujos benefÍcios à Indústria, Agricul t~ 

ra e o CorrÉrcio, serão pagos pelo lucro que podem 

produzir de ilrediato. Neste sentido, o projeto 205 e 

um atestado de Óbito para os nossos institutos de 

pesqillsa. 

Isto se evidencia ainda mais, diante da afirmação de 

que a pesquisa científica deve estar confinada à Uni-

versidade. Ora, durante muitos anos os institutos de 

pesquisa desempenharam o papel da Universidade no Bra 
/ 

sil, realizando pesquisa científica e formando clen-

tistas de renome internacional: Rocha Lima, Carlos 

Chagas, Aragão, Vi tal Brazil entre outros. SÓ recent§_ 

mente a pesquisa cientÍfica começou na Universidade 

(1935), com a criação da USP, da FAPESP e CNPq. 

Além disso, os institutos cuja extinção e preconizada 

pelo projeto 205, constituem Órgãos complementares da 

Universidade . Sua extinção , portanto, é uma arrputação 

~ -pura em harmonia com orgaos centrais da Universidade, 

no que se refere à solução de problemas básicos para a 

economia do País, problemas que nao cabem à Universida 

de, à qual cabe a função de ensinar a nível de gradua

çao e p3s-graduação. Mais do que isso, os Institutos 

de pesquisa aplicada em âreas de ternas nos quais forrr§: 

riam pessoal especializado para âreas de aplicação. ~ 

mo isto só seria possível em cursos de pÓs-graduação, 

melhor seria que o governo revitalizasse os institutos 

para acompanhar a evolução da Universidade. 

Para essa revitalização seria preciso equiparar nÍveis 

salariais com os da Uni ver.:; idade, escalonando os cien-

tistas dos institutos na carreira do pesquisador cien-

tífico, paralela à da Uni ver-.:; idade. 
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Outra medida de revitalização seria credenciar os in~ 

titutos como centros complementares de pÓs-graduação, 

de forma que os egressos desses cursos na Universida

de pudessem ser aproveitados em tais institutos para 

investigar soluções para problemas importantes do País 

e que interessam ao desenvolvimento. 

Esta solução difere da proposta pelo projeto 205, po!: 

que as soluções dos problemas investigados nos instit~ 

tos a nível de pÓs-graduação beneficiariam o País todo, 
/ 

e não uma minoria para a qual o benefÍcio seria effilnen 

temente econômico. 

À objeção de que nossos institutos não estão prepara

dos para dirigir cursos de pÓs-graduação respondemos que 

nem mesmo a maioria das universidades e escolas isola-

das do País estão preparadas para isso. I€vemos levar 

em contra que os cursos de pÓs-graduação no Brasil não 

têm mais do q~e quatro anos de existência e que apenas 

um número reduzido de cursos foi até hoje credenciado 

pelo Conselho Nacional de Pesquisas. 

Apesar disso, já formamos pÔs-graduados nas ciências 

básicas para os quais poderá ser criado um importante 

mercacb de trabalho: muitos deles poderiam ser formados 

nos próprios institutos com a colaboração de importan-

tes setores universitários e iriam contribuir por sua 

vez para a formação de novos cientistas que se aplica-

riam na solução dos problemas vitais do País. Além dis 

so, um cientista pode. ser credenciado para administrar 

cursos de pÓs-graduação. 

O que se procurc>va dar ao pÓs-graduado na Universidade 

é aquela, atit1,1cle cientÍfica e a capacidade de desenvol-
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ver a sua cria ti v idade, quando po~>to em face de um probl~ 



I!B oferecido pela natureza. Ora, essa atitude deve 

ser a mesrra do cientista que vai sugerir inovações 

tecnolÓgicas de adaptação e difusao de novos proce~ 

sos , que possam ccntribuir para avanços significati

vos dos setores industrial, agrÍcola e governamental 

(de aoordo com a mesiTB exposição de motivos do proj~ 

to 205). "Mas o que o eccnomista não cientista nao 

ve e que aquela atitude deve ser aprendida em cursos 

de pÓs-graduação e deve também ser transmitida da so 
/ 

lução de tais probleiTBs. Isso só pode ser feito em 

campo da experiência em que predomine a liberdade de 

pesquisa, a critica dos ITBis antigos , a realização de 

experiencias imaginadas pelos cientistas e não apenas 

extrai'das de corrpendios e trabalhos já publicados. Em 

urra palavra, para resolver os problerras tecnolÓgicos de 

grande aplicação prática, o cientista tem que usar os 

mesmos métodos-que o universitário usa para resolver 

os grandes problerras oferecidos pelos fenômenos natura 

lS e sociais . 

Não há dois pesos e duas medidas para resolver proble-

rras práticos ou teóricos. A ciência é urra soe e essa 

a lição que tiramos da Evolução do Pensamento Científi 

co e da História da Ciencia. 

Outro perigo que rondaria os nossos institutos, se trans 

foriTBdos em empresas , seria o controle da pesquisa Clen-

tÍfica pelas organizações industriais, agrÍcolas e con12r 

ciais que estão geralmente interessadas em resolver pro

blemas altan!2nte competitivos com as suas rivais. Até 

que ponto poderia esse controle econômico dificul ta.r ou 
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abafar uma pesquisa que poderia favorecer um concorrente? 

O que caructeriza o subclesenvolvirrcnto é a procuro ele GQ 



luções fantásticas para problemas que foram resolvidos 

há muitos anos nos paÍses ma1s desenvolvidos, arrisc~ 

do arruinar totalmente o pouco que terros e que foi eri:_ 

gido com sangue, suor e lágrimas pelas gerações passa

das. Refiro-me à tradição dos nossos institutos de pe~ 

quisa. O que se procura fazer agora é simplesmente pa~ 

sar uma esponja no passado e varrer da face da terra os 

nomes ilustres dos quais se empenharam em fundar os no~ 

sos institutos. Se nao têm mais a eficiência que tiveram 
/ 

procura-se uma solução prática para estabelecer aquela 

eficiencia que levou aos importantes trabalhos na meL~or 

de nossa agricultura, na área biorrédica em geral". ( 37) 
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"Complementando a ilustração dos discursos dos cientistas trans 

creverros parte do noticiário da Folha de S. Paulo de l3 de novembro de 1974: 

"A meia noite-de ontem foi aprovado por decurso de prazo 

o projeto 339 do Executivo, que extingue dez institutos 

de pesquisa do Estado e cria em seu lugar tres companhias 

de economia mista. Esse projeto, enviado pela primeira ve~ 

à Assembléia sob o numero 205, vem sendo desde junho ac1r 

rndamente criticado pelos cientistas. Alegando que a pes-

quisa básica deixaria de ser realizada, em favor da aplic."l: 

da, e que a Ciência não pode ficar subordinada a critérios 

empresariais , os cientistas empreenderam uma verdadeira C"!:! 

panha em defesa de sua posição. Através da Sociedade Brasi-

leina para o Progresso da Ciência e de numerosas outras en-

tidades científicas, eles pronoveram reuniões, pronunciaram 

conferências, redir;inam artigos, divulr;arum suas teses atr§: 

vês da imprensa e procuraram parlarrcntares visando ã prel>C!:: 

vaç3o e ao aprimoramento dos institutos. 



O <?overno por sua vez insistiu na rranutenção do p~ 

jeto: a transforrração em errpresas, segundo seus au

tores e defensores, possibilitaria rraior flexibilida 

de administrativa, e permitiria que se atendesse à 

dellllilda da tecnologia. 

Na Assembléia, o projeto 205 foi rejeitado pela comis 

são que o julgou quanto ao rrérito. Ameaçado de arqui

VaJ!l2nto, por causa desse parecer contrário, foi reti-

raclo pelo ;pverno que o devolveu ao Legislativo com p~ 

quenas rrodificações no dia 12 de setembro. Numerado, e~ 

tão 339, continuou a ser criticado pelos cientistas e 

cada vez mais pelos deputados. 

Colocado na serrana passada na ordem do dia, o projeto 

não pÔde ser votado por manobra polÍtica da presidência 

da VJesa, embora fosse certa a sua rejeição pela JJBioria 

dos deputados. Ontem quando vencia o prazo regimental 

para seu exame, por falta de quórum na comissão de Fin~ 

ças, o projeto foi considerado aprovado autoiiBticamente". 
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Concluindo, no fi:1al elo G::lverno Laudo Natel, apos manobras po 

lÍticas elo governaelor junto aos parlamentares da ARENA, o decreto é aprov~ 

elo. A "ciência liberel" aparentemente é vencida". ( 37) 

Ft>rém, com a posse elo Coverno Paulo EgÍdio Martins, em 1975, 

ocorreram alterações substanciais na política de ciência e tecnologia do 

[Staclo de São Paulo, passanelo a contar nesse perÍodo com o apoio da comuni:_ 

dade cientÍfica. A orientação polÍtica de ciência e tecnologia da.época ~ 

de ser apresentada pelo noticiário da Folha de S.Paulo de 10.12.76 quando 

da demissão do primeiro secretário desta Pasta. 

"O Sr. José E. Mindlin retirou-se do secretari.:1clo esta-

duo.l apenas dez meses e vinte dias apÓs a sua posse na 



Pasta da Cultura, Ciência e Tecnologia, ITBS nesse 

perÍodo conseguiu prestar pelo rrenos um serviço ~ 

levante a São Paulo. 

Chanado a resolver o complicado probleiTB criado ~ 

la extinção sumária dos Institutos de Pesquisa do 

Estado, deterrrinada pela lei S27 (substituição da 

205), no fim do Governo Natel, Mi.ndlin conseguiu ofe 

recer no prazo de cinco meses UITB solução equilibra-

da. 
/ 

A prinüra providência foi revogar a lei 527. Dn se-

guida o então secretário adotou o conceito autárqui-

co e empresarial desejado pelos inspiradores daquela 

lei, apenas para duas instituições mais adequadas ~ 

ra isso: o Instituto de Pesquisas 'lecnolóeicas e o 

Instituto de Tecnologia de Al~<entos. Os outros insti 

tutos mais depender.tes do apoio pÚ!:llico conservaram 

sua estrutura-anterior. Finalmente Mindlin elaborou 

projeto criando no Estado a carreira do pesquisador 

científico, prestando servlços junto aos institutos. 

Disse, na ocasião, os salários foram aurrcentados , foi 

conferido "status" ao pesquisador, que antes estava 

no espaço, e ele foi equiparado ao pesquisador das 

Universidades. 

Tal reestruturação na arca de pesquisa contou com o 

conselho e aprovação dos vários Órgãos e associações 

cientÍficas e universitárias do Estado, que Mindlin 

ouviu longamente, lliquanto realizava esse irrportante 

trabalho, também cuidava da reorganização da Orques

tra SinfÔnica Estadual e dos problemus da Cinemateca 

de São Paulo". (37) 
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O Instituto Butantan, assim coiTO os outros institutos da 

Secretaria da SaÚde não estavam inclUÍdos na Lei n? 527; porém, seus 

pesquisadores participaram ativamente da luta pela revogaçao da referi 

da lei. 

Dn 1974, o Instituto Butantan teve sua direção asswnida 

pelo Dr. Otto Bier e foram conclUÍdos os blocos l e 2 do prédio de pro

dução. Ampliou-se a produção de soro misto especÍfico (antilaquético

-botrópico), para atender ao INPA, Forças Amadas e a Eletro Norte na 

região anazÔnica. 
/ 

Em 1975, a Lei Complerrentar- n? 125 instituiu a carrelra de 

pesquisador nos institutos de pesquisa do Estado. A produção de medica-

rrentos foi transferida para a "Fundação do RerrêdioPopular". O Dr. Otto 

Bier foi substitUÍdo pelo Dr. Willy Beçak, por um curto perÍodo de tem-

po; asswnindo, a seguir, a direção do Instituto o Dr. Fauze Cn>los, que 

permaneceu até 1978. Neste perÍodo, foi feito contato com a Secretaria 

de Turisrrn para a construção de um restaurante, reforma do museu e res-

tauração paisagística do párque do Instituto. 

O Instituto passou a produzir, em escala indus·trial, a v a-

cina contra a encefali te por arbovirus que surgira, de forma epidêmica, 

no litoral paulista, constituindo-se um fato inédito na história da Me-

dicina, que em perÍodo inferior a dois anos, fosse possível, através dos 

Órgãos da Secretaria da SaÚde, identificar o age1te causador da epidemia 

e fabricar a vacina especÍfica para seu controle. Nesse perÍodo verifi-

cou-se UITl~ grande ligação do Instituto Adolfo Lutz e do Instituto Butan-

tan' com os problemas de saúde pÚblica. 

Foi feito convênio com a Central de Medicarrentos (CDU:J, ~ 

ra a compra de equipél!l1entos necess?rios à produção de vacina contru o s~ 

ranpo tendo o professor Albert Sabin orientado os técnicos do Instituto 

no sentido de desenvolver nova tecnologia paro isso em cultura de teci-

dos. Esse processo de produção nnstrou-se inviável causando prejuízo ao 

~nstituto e atruso na implantaç3o do projeto. A CDu: nnnifestava a segui!! 
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te. expectativa em seu relatório de 1977: "A tendência é reduzir ou rresrro 

eliminar esta dependência cb Exterior, passando a produção a ser proces

sada por laboratórios nacionais. Nesse sentido e por ióiciativa da CD~, 

foi assinado convênio com a Secretaria de SaÚde do Estado de são Paulo, 

em novembro de 1977, objetivando a produção de vacina anti-sarampo no 

país, através cb Instituto Butantan. Em decorrência do convênio, forneceu 

a CEME ao Instituto recursos da ordem de CR$ 9 , 9 milhÕes, que serão utili 

zados na aquisição de equipamentos e material permanente. 

Já em 1979 (]..9 serrestre), deverá o Instituto Butantan produ
/ 

zir cerca de 3. 000. 000 de doses, o que corresponde a aproximadarrente 50% 

da demanda estimada anuallll2Ilte para o País. Em fins de 1979, esta produção 

poderá atingir de 6.000.000 a 9.000.000 de doses, tornando assim o nosso 

País auto-suficiente, possibilitando futuras exportações". (19) Até novem

bro de 1983 o Instituto não havia desencadeado esta produção em escala in 

dustrial. 

Ainda em 1978 foi instalado o Pavilhão de Produção II, (vacl 

nas bacterianas) que dava ao Instituto "status" de indÚStria farrracêutica 

de porte internacional. O Instituto recebe recursos da Financiadora de Es 

tudos e Projetos (FINEP) para desenvolver projetos de pesquisa na área de 

produção de novas vacinas e soros de interesse da sáude pÚblica, bem corro 

para o estudo de anim.'lis peçonhentos e seus venenos. Concluiu-se o labora 

tório de Linfomas M3.lignos da Divisão de Patologia. 

Em 1978, Dr. Bruno Soerensen Cardozo, assumiu a direção elo 

Instituto. Em 1979 é atualizada a estrutura administrativa do Instituto 

através de decreto, porem nao e implantada e o decreto é revogado. ( 6 5) 

Desenvolveram-se as atividades produtivas, atingindo-se lim total de 13 mi 

lhões de doses de vacinas em 1980; porém, a carreira de pesquisador que 

havia sido implantada a partir da Lei Complenentar n9 125/75 não recebeu 

o devido apoio do novo Coverno do Fstado, não tendo sido realizado o aces 

so aos níveis superiores ela carreira e nem a admissão de novos pesqui.sad.9_ 

res . 



O Butantan, porém, através elo Fundo Especial de Despesa, 

admitiu técnicos de alto nÍvel para estudos de SorDlogia Comuni tãria , 

para a implantação de Engenharia Genética e para formar liderança de 

66 

pesquisa em área carente na Divisão de Ciências FisiolÓgicas e Quími

ca. Foram aprDvados 16 prDjetos de pesquisa "que permitiram a suplerre22 

tação salarial de 49 técnicos de nÍvel superior, pesquisadores não per 

tencentes à carreira de pesquisador científico, através do Fundo Espe-

cial de Despesa do Instituto Butantan. Essa suplementação permitiu eq~ 

librar internamente os salários no Instituto entre seus técnicos supe-
/ . 

riores dedicados à Pesquisa Pura e TecnolÓgica bem corro à Produção". (68) 

Realizou-se a ampliação e reforma do laboratório de Conce22 

tração e Fracionamento de.Soros, restauração do primeiro laboratório do 

Instituto e a instalação do Museu Histórico do Instituto ButaTJtan, a am 

pliação da área de lazer e turismo, com a construção de lagos e inplan

taçâo de projeto paisagÍstico. (66) Desenvolveu-se ainda intenso progr~ 

na de atividades cientÍficas e culturais em comemoração ao 809 ani versá-

rio de fundação do Instituto Butantan. 

Finalmente em ligeira síntese podemos dizer que o Instituto 

Butantan surgiu no final do século passado diretamente ligado ao proble

ma de produção de substâncias biológicas para o combate à peste bubÔnica. 

Esta doença ameaçava trazer problenas econômicos sérios para o País, na 

medida em que a epidemia se apresentava em Santos, o principal entrepos-

to do café, que ere, na Éipoca o sustentáculo da economia brasileira. 

A seeuir, por iniciativa de Vital Brazil
1

o Instituto Butan

tan passou a produzir SOrDS antiofídicos que apresentavam grande recept:!:_ 

vidade na comunidade rural. Também esta produção de soros estava direta

rrente ligada à questão emnômica que era a produção agrÍcola, basicanen

te do café, e posteriorrrente com a ampliação da imigração, princip.:tlmen

te da colônia Japonesa, a expansao agrí'cola tanto em ternos da área cono 

de produtos • 

Ainda em 1906, o Instituto iniciou a produç:'ío do soro unti-
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cliftérico; agora já voltado para o combate da doença greve, nais comum 

nos aglomerados urbanos . 

Observarros, assim, que as iniciativas do Instituto foram 

de encontro às questões mais importantes e urgentes de saúde pÚblica 

da época. Verificamos, ainda, que desde o início a produção gerava a 

pesquisa e esta realirrentava a produção ocorrendo sinergismo entre am

bas. Porém, houve nomentos em que se pretendeu separar a pesqUlsa da PD2 

dução o que acabou trazendo prejuízo para a instituição. (59) 

A ligação permanente do Instituto com os problemas de saÚde 

pÚblica e que tem garant'ido sua vitalidade. Por outro lado' observarros 

que, felizmente, todas as tentativas em transformar o Instituto em ape-

nas u'IB. "fábrica" de medicamentos e imunoterápicos não obtiveram sucesso. 

Portanto, a produção e a pesquisa se opÕem permanentemente 

dentro da instituição sendo algumas vezes bem trabalhadas,trazendo exce

lentes resultados para a saÚde pÚblica, como no caso da febre maculosa e 

da recente epidemia de encefalite, e em outros momentos provocado grande 

desgaste interno, com prejUÍzo para a saúde pÚblica, corro no episódio da 

definição da teQryJlogia de produção da vacina anti-sarampo. 

Outra questão permanente da instituição é a venda de seus 

produtos. Houve, desde sua fundação três contratos com empresas para di.§_ 

tribuição dos seus produtos , nos três nomentos estes contratos acabaram 

mostr'ill1do-se prejudiciais à instituição. Atualmente está. em vigor um co~ 

venio com a CEHE que tambéJJl já se nostra prejudicial à instituição, pois 

os reajustes dos preços não acompanham a evolução da inflação. (Anexo 1) 

O In~'tituto Butantan é o que participa com maior variedade de produtos 

junto à CEHE corro pode ser observado na tabela n? 81, o que poderia pare 

cer muito positivo em um primeiro nomento; porém, poderá transfornur-se 

em evasao de recursos e determinar a estagnação ou até mesrro o declÍnio 

da instituição. 
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1. 3 Evolução das variáveis em estudo. 

l. 3 .1 Recursos 

1.3.1.1 Recursos humanos 

Pana o estudo da evolução do quadro de recursos humanos do 

Instituto Butantan utilizarros a nomenclatura e os critérios determinados 

pelo Decreto n9 12.961 de 13.12.78 com fundamentação na Lei Compleuentar 

n9 180, de 12.05.78. Esta legislação estabelece subgrupos de cargos e f~ 
/ 

ções com baÉe na complexidade crescente das atividades e nos diferentes 

nÍveis de escolaridade. 

Com este critério foi possível sepanar o pessoal de escola-

ridade de primeiro grau (serventes, atendentes, etc.), do de escolaridade 

de segundo grau (técnicos de laboratório, escriturários, etc.), do de ní-

vel universitário (médicos, médicos veterinários , etc. ) . 

A tabela n9 4 l!Dstra que o Subgrupo 1 passou de 313 servido-

res para 679 sendo que os auxiliares de laboratório passaram de 60 para 

125, os rrotoristas passaram de 13 para 27, os serventes de 104 para 1"11, 

os trabalhadores braçais de 35 para 165 e os vigias de 5 para 34, sendo 

estas as categorias profissionais que mais cresceram nesse subgrupo. A ta 

bela n9 5 mostra que o Subgrupo 2 passou de 66 servidores para 145, sen

do que os escriturários passaram de 35 para 101 e os técnicos de labcrató 

rio de. 23 para 34, ocorrendo nesse suberupo um maior crescimento da cate

goria profissional ligada à atividade meio. A tabela n9 6 mostra que o 
' 

Subgrupo 3 passou de 45 servidores para 139, sendo que os biÓlogos passa

ram de lO pare 52, os farnacêuticos de 6 para 34, os médicos de 12 para 

21, os médicos veterinários de 6 para 11 e os químicos de 8 para 13. 

As tabelas de nÚm2ros 7, 8, 9 e as figuras de n\'s. 1 e 2 , rros

tram que o número total de servidores do Instituto Butantan passou de 42lf 

para 963, sendo que, embore a participação percentual de servidores do 

Subgrupo 1 tenha nantido-se sempre elevada, em torno de 70%, houve um au-



mento de pessoal do Subgrupo 3 que desempenha funções mals complexas 

que exigem qualificação universitária. Aumento esse que, no Último ano 

do perfodo estudado, 1982, corresponde a um fndice de cerca de 309, 

considerando-se o número de servidores de 1968 igual a 100. Os valores 
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dos Índices correspondentes aos Subgrupos 1 e 2 , são, respectivamente, 

cerca de 217 e 220. Este fato permi te-ms supor que houve aumento de 

complexidade nas atividades realizadas pelo Instituto ou, alternativa

mente, que se estaria repondo pessoal técnico, eventualrrente perdido 

em épocas anteriores. Existe porem um aspecto importante a ser observa 
/ -

do: o grande aumento do número de biÓlogos sem um aumento paralelo do 

número de Técrucos e de Auxiliares de LaboratÓrio o que poderia estar 

determinando uma subutilização dos profissionais universitários. 

1.3.1.2 Capacidade Instalada 

O Instituto Butantan desde a sua fundação até 1970 conse

guiu acumular uma ârea construída de 37.070 ,00 metros quadrados. 

No perÍodo estudado foram construídos 5.708,00 metros qua-

drados apresentados na tabela n9 10. 
. . 2 , ... 

Verlflcamos que, dos 5.708,00 m consti'Uldos no perlodo, 

4.851,00 m2 destinaram-se para atividades técnicas e afins e, 857,0Drn2 , 

para atividades administrativas e conforto, demonstrando~se uma expansao 

prioritária para as atividades-fins da instituição. 

Assim, no final de 1982 o Butantan apresentava uma area 

construida de 42. 778,00 m2, que representa um patrinônio extremamente 

significativo, composto por edificações de valor histórico e de edifica-

ções modernas e próprias para atividades mui to especializadas como, por 

exemplo, o prédio para produção de vacina contra o sarampo. 
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1.3.1.3 Equipamentos 

L'evido às dificuldades já discutidas no item 3.2 "M3.terial 

e ~todo", farerros wra análise de equipaiiEntos por meio de dados de ga~ 

to, que serão apresentados e discutidos no i tem l. 3. 3 deste trabalho. 

1.3.2 Financiamento 

Para fin~élr suas múltiplas atividades o Instituto Butan

tan conta com Recursos do Tesouro do Estado e com Recursos de Receita 

Própria, auferidos pela venda de seus produtos e serviços. As tabelas de 

n9s. ll a 20 apresentam as principais características do financiam::mto 

do Instituto no per{odo de 1971 a 1982. 

Na tabela n9 11 pode-se ver que o financiamento em moeda CJr 

rente passou de 13.749 mil cruzeiros em 1971 para l. 208.811 mil 

cruzeiros em 1982; porém grande parte deste acréscirro ê apenas aparente 

pois foi consequente à inflação. Isto pode ser corrprovado pelo exaJX> da 

tabela n9 12 que apresenta tais valores em moeda constante para o ru<o de 

1970. Verificarros então que no per{odo o acréscimo foi muito menor do 

que poderia parecer à primeira vista, pois passou de 11.478 mil cru-

zeiros para 

13%. 

12.934 mil cruzeiros ou seja, um acréscimo de cerca de 

A tabela n9 13 mostra-nos que a receita própria da institui 

çao correspondeu apenas a valores entre 7,17% e 14,87% do total dos re

cursos disponÍveis o que demonstra grande dependência do Instituto do CD 

vemo do Estado, com relação ao financiamento de suas a ti v idades. · 

A tabela n9 14 e a fi8Ura n9 3 corrprovam que, exceto em 1972, 

em todos os outros anos os recursos do Tesouro Estadual foram superiores 

aos do ano inicial de 1971, enquanto que os recursos da Receita Própria f~ 

rarn inferiores ao do ano inicial em cinco ocasiões (anos de 1972, 1973, 

~974, 1976, 1980). 



Há ainda a observar que, eii'bora os recursos tenham awre!} 

tado no decorrer do perÍodo de análise, em relaçao ao ano de 1971, 

houve uma grance variação de ano para a110 (tabela n'? 15 ) o que indica 

a falta de uma polÍtica definida quanto ao financiamento da institui

ção implicando em dificuldades para o planeja!I'€nto de suas atividades. 

Dnbora a tabela n'? 15 seja explÍcita por si rresma, vale apontar a gui-

sa de exemplificação que em relação a 1973 os recursos disponÍveis em 

1974 foram 46,03% maiores, enquanto que no ano de 1975, com relação a 

1974
1 

eles o foram 16,48% menores. Com tal variação anual e com as ou
/ 

tras verificadas , segundo a tabela em discussão, torna-se mui to dif:::-

cil ou irr.possível programar atividades. 

Ainda merece destacar, quanto as Receitas PrÓprias do B~ 

tantan, que, a partir de 1975 nova entidade desponta. É a Central é€ 
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Medicamentos (CEME), óreão federal, do l-1inistério da Previdência e !\Ssis 

tência Social que passa a oontribuir, pela compra de imunoterâpicos, cor.1 

grande parcela da receita própria do Butant&~. Isto pode ser exa~inado 

nas tabelas de n'?s. 16, l T, 18, 19, 20 e na figura n'? 4 que JIDStrao. au-

rrento da receita proveniente da CEME e diminuição das outras fontes, tar_2 

to em moeda oorrente e constante quanto em termos absolutos e relativos. 

1. 3. 3 G3.sto 

Analisamos o gasto do Instituto Butantan em relação aos Re

cursos do Tesouro e Recursos de Receita PrÓpria agrupados em despesas cDr 

rentes e despesas de capital. 

Em relação aos Recursos do Tesouro nas despesas correntes 

destaca;ros as despesas com pessoal e nas despesas de capital destacamos 

de equipamentos. Em relação aos Recursos de Receita Própria as despesas 

correntes estão em um únioo grupo, pois até 1979 nâo era permitido ildrni

tir pessoal pelo Funde Especial de !Rspesa, e ap:)'s esta data não foi po:~-

[jÍVCl levantar o valor utilizado cono despesa com pessoal e, finalmente, 
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em relação as despesas de capital nao foi possível destacar os recursos 

utilizados na aquisição de equipamentos. 

A tabela n9 21 mostra a evolução da distribuição do gasto 

do Instituto Butantan em moeda corrente . A tabela n9 2 2 permite-nos vi-

sualizarrros esta evolução em moeda constante para o ano de 1970. Pode

mos destacar nesta tabela os valores significativos utilizados na aqui-

sição de equipamentos nos anos de 1974, 1979, 1980 e 1981. Os equipame~ 

tos adquiridos em 1974 foram principalmente os relacionados com a mode~ 

nização da produção de vacinas bacterianas o que ocorreu com a lnaugur~ 
/ 

ção inclusive de um novo prédio, enquanto que os equipamentos adquiridos 

a partir de 1979 estão mais relacionados com a implantação do projeto de 

produção de vacina contra o sarampo. 

A tabela n9 23 demonstra que a despesa com pessoal oscilou 

entre o valor mínimo de 42,41% do total em 1974 e o valor m'.íximo de 

75,43% do total em 1978. 

É interessante assinalar que, como o valor real total foi 

reduzido de CR$ 15.981 em 1974 para CR$ 15.208 em 1978, as outras desp~ 

sas ~que acabaram sendo extremamente comprimidas. Outro aspecto intere~ 

sante a observar ~ a pequena percentagem dos recursos próprios aplicada 

em bens de capital, ocorrendo a predominância do uso destes recursos para 

despesas correntes o que, em certo sentido, contraria a expectativa que 

se tem em relação ao fundo Especial de Despesa. 

As tabelas de n9s. 24 e 2 5 e as figuras n9s. 5 e 6 mostram 

que, tomando-se o ano de 1971 como ano-base, o crescimento relativo do 

gasto com pessoal só foi inferior ao crescimento do total de gasto em 

1974, mantendo em todos os anos da s~rie um mior nível de crescimento, 

at.ingindo pico mui to elevado em 19?8, que provavelmente está ligado ao 

reajuste salarial feito pela Lei C.omplenentar n9 180 e pela implantação 

da carreim de p2squisadores cientÍficos. 

Com os di'\dos das tabelas de n9s. 24 e 26 pn!paramos a fig!:!_ 

ra n9 7. Esta figuro comprova que, tomando-se o ano de 19 7l como ano-
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-base e estabelecendo-se o Índice de base 100 para o núrrero total de 

servidores e para o gasto com pessoal, o crescimento do gasto com pessoal 

superou o crescirrento do núrrero de servidores em 5 oportunidades destacan 

do-se os anos de 1975, 1978 e 1979. 

1. 3. 4 Produção 

Como já foi exposto no i tem referente ao rrÉtodo, nao fizemos 

a quantificação de todos os bens e serviços produzidos pelo Instituto Bu-

- / ~ - -
tantan, JDrque nao e JDSSl vel realizar a homogeinizaçao desta produçao, 

estabelecendo a Produção Bruta Ajustada (PPI\), como é recorrendado pela 

"Técnica de Prograrração de Setor PÚblico". ];estacamos apenas a produção 

de soros e vac1nas tanto quanto o atendimento realizado pelo Hospital Vi-

tal Brazil. 

1.3.4.1 Produção de soros 

A tabela n9 27 mostra a quantificação dos principais soros 

produzidos no perÍodo. Observa-se que o soro antivariôlico foi produzido 

em todos os anos e em volume bastante alto. A seguir os soros antielapí-

dico, anticrotâlico, antibotrôpico, anti tetãnico e anti -rábico foram os 

mais significativos em termos de volume e frequência de produção. Porem, 

devenos lembrar que o Instituto Butantan sempre mantêm certas quantida

des estratégicas de soros de uso muito raro, o que tem contribUÍdo muito 

para salvar vidas e para a divulgação da instituição, inclusive no Exte-

rios. 

1. 3. 4. 2 Produção de vacinas 

A tabela n9 2 8 mostra a quantificação das principais vaci

nas produzidas no perÍodo. Verifica-se que as vacinas trÍplice, dupla 

adulto, toxÔide tct3nico, anti-rábica hWTUI1a e antitifÔidica foram pro-



duzidas em todos os anos do perÍodo. A vacina antivariÔlica foi prod~ 

zida em grande escala em 1972, 1973 e 1974, quando se desenvolveu a 

Campanha de Erradicação da VarÍola, sendo que em 1981 esta vacina dei 

xou de ser produzida. Como no caso dos soros , tamb.!m ~ rrantido um es-

toque estrategico de vârias vacinas coJJD a vacina contra a cÓlera, en 

cefali te, febre lll3.culosa, etc. 

Este aspecto de manutenção de estoques estratégicos de 

-produtos que, Ulll3. vez nao utilizados e tendo seus prazos de validade 

esgotados inutilizados, ê que fortalece a importância de institui
/ 

ções pÚblicas neste setor de produção; pois estas instituições não e~ 

tão voltadas para a realização do lucro imediato, com a venda destes 

produtos. (40,52) 

1. 3. 4. 3 Assistência mêdico-hospi tal ar 

A tabela n? 29 mostra que o numero de pacientes atendidos 

no Hospital Vital Brazil oscilou entre 3.038 em 1974 e 2.105 em 1978; 

o núrrero de internações oscilou entre 570 em 1971 e 212 em 1980 e o nú 

mero de pacientes/dia oscilou entre 1.780 em 1971 e 441 em 1975. Consi 

derando que o Hospital manteve neste perÍodo sua capacidade instalada 

de dez leitos, oferecendo, portanto, 3.600 leitos/dia, verificaJJDs a 

baixa taxa de ocupação hospitalar. 
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TABElA N'? 4 - SERVI!XlRES IXl INSTITUI'O BUTANTAN IXl SUBGRUPO 1, SEGUNDO AS ruNÇOES, SfoiJ PAULO, 1968 A 1982. 

N!O 

nnçor.:s ---- I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-
Ajuda~te de Chumbador I - - - - - - 1 

.'\ 
Ajudante de Pedreiro 4 4 4 3 3 3 3 3 . 3 3 3 3 3 3 3 

ArtÍficie 14 14 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 

A tendente 31 31 32 32 32 31 31 26 17 18 17 17 16 22 22 

Auxiliar de Agropecuário 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 

Auxiliar de Allroxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Auxiliar de Campo 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Auxiliar de Enfermagem - - - - - - 2 2 2 3 3 3 3 4 4 

Auxiliar de Lal::>:Jratório 60 61 81 86 87 86 97 97 115 115 116 ll5 132 136 127 

Aux. de !~dica-Veterinário - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ca."Pinteiro 4 4 3 5 6 8 10 11 13 13 12 11 10 11 11 

Contínuo-Porteiro 11 11 11 11 11 11 13 13 11 16 17 17 17 16 16 

CozirJ1eiro - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 ...., 
continua "' 



ANO 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975- 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

FU:<ÇiJES 

Eletricista 

I - - - 2 4 6 7 7 10 9 7 6 8 8 6 

Encanador 2 2 2 2 2 4 5 4 7 6 7 7 7 6 4 

tncadernador I - - - - - - - - 2 2 2 2 1 1 1 

" Feitor 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 

Ferrar.enteiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ferreiro - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fiscal Sanitário - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Foguista - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Garagista I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gráfico - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Guarda-Noturno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J a..""'Ciineiro - - - - - - 2 1 3 2 2 2 3 4 4 

Marceneiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MecâJlico 5 5 4 4 4 4 7 5 6 4 3 3 4 4 4 

continua ...., 
"' 



ANO 

FUilÇDES 11968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 . 

-
Pntorista 13 13 13 18 20 28 28 27 30 30 29 27 27 27 27 

Operador de l-âquina - - - 1 1 1 4 4 8 7 8 8 9 10 10 

Pedreiro 5 5 5 6 6 12 12 12 13 \. 14 17 16 17 16 16 

Pintor 5 5 5 6 6' 10 10 11 13 11 15 14 14 14 13 

Rcupeiro - 2 2 2 3 7 7 5 6 5 6 6 6 6 6 

Serralheiro 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

Servente 104 104 104 106 109 119 130 124 184 181 184 176 190 182 171 

Serviçal de Laboratório 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Soldador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Telefonista 2 2 2 2 2 2 6 6 6 5 6 6 4 4 4 

Trabalhador Braçal 35 44 58 63 67 68 95 77 96 83 78 86 i25 172 165 

Tratorista 1 1 

Vigia 5 5 5 5 5 13 17 15 43 33 34 34 32 32 34 

TOTAL 313 330 355 379 394 439 514 477 619 589 5qr -" 587 661 710 679 
_, 

FO:ITE: Seção de Pessoal do Instituto Butantan. 
_, 



TABElA N9 5 - SERVIDORES DO lliSTITt.rrO BUTANTAN DO SUBGRUPO 2, SEGUNDO PS FUNÇOES , SÃO PAULO, 1968 A 1982. 

-' 

mrçOEs 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Alr.oxarife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "1 1 1 1 1 

Dese.'1.1ústa 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 6 5 5 4 4 

EscrittL~o 35 37 37 44 49 54 57 56 96 101 106 97 116 106 101 

FotÓgrafo 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Químico Industrial 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 

Secretár-ia 1 1 1 1 1 

Téc. ~. de Precisão 1 1 1 1 1 1 

Téc. de D:Jamenta;ão 2 2 1 

Téc. de Laboratório 23 23 23 25 28 34 42 40 34 37 45 37 44 42 34 

TarAL 66 68 69 78 89 102 113 108 140 148 163 145 171 158 145 

FO~lE: Seção de PPssoa1 do Instituto Butantan 

__, 
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:'ABElA N9 6 - SERVIOORES 00 DJSTTIUI'O BlJI'ANTA'l DO SUBGRUPO 3, SEGUNDO AS FUNÇOES, SÃO PAULO, 1968 A 1982 . 

• 

A'JO 

F1JNÇ0ES I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-
Administrador 

I - - - - - - - - - '\ - - 1 1 1 

Advogado 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Assistente Social - - - - - - - - - - - - - - l 

Bibliotecário 1 1 1 2 2 2 3 5 3 5 5 5 4 4 3 

BiÓlogo lO 17 19 20 21 26 33 31 38 41 38 47 47 53 52 

Farrracêutico 6 12 18 19 20 24 27 27 31 31 31 31 31 31 34 

Físico - - - - l 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 

Médico 12 13 13 16 16 17 20 17 19 20 20 19 19 20 2l 

Médico-Veterinário 6 6 6 7 8 10 ll 12 lO 10 10 10 lO ll ll 

Químico 8 8 8 9 9 9 ll ll 11 ll 11 11 11 11 13 

TÔO. de Adminie,.çõol 1 1 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 1 l l 

45 59 67 75 80 92 109 107 116 122 119 128 127 135 139 TOTAL 
_, 
<J) 

FONTE: Seção de Pessoal do Instituto Butantan. 



TABElA N'? 7 - SERVIOORES 00 lliSTITUTO BUI'ANTEIN, SEGUNDO OS SUBGRUPOS DE FUNÇClES, SÃO PAULO, 1968 A 1982. 

I 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

G- 1 I 313 330 355 379 394 439 514 477 619 589 59S'\ 587 661 710 679 

G - 2 I 66 68 69 78 89 102 113 108 140 148 163 145 171 158 145 

G- 3 I 45 59 67 76 80 92 109 107 116 122 119 128 127 135 139 

TOTAL 424 457 491 533 56 3 63 3 73 6 69 2 87 5 85 9 877 860 959 1003 963 



TABElA N9 8 - SERVIOORES 00 TIISITIUI'O BUTANTAN , SEGUNOO O PERCENTUAL AO ANO OOS SUBGRUPOS DE F1.JNÇOES , 

S~ PAULO, 1968 A 1982. 

196Sl 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

G-1 73,82 72 ,21 72,30 71,11 69,98 69,35 69,87 68,93 70,74 68,56 67,84 68,76 68,93 

G-2 I 15,57 14,88 14 ,os 14,63 15,80 16,12 15,33 15,60 16 ,o o 17,22 18,59 16,86 17,83 

G-3 I 10,61 12 ,91 13,65 14,26 14,22 14,53 14,79 15,46 13,25 14,20 13,57 14,88 13,24 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1981 

70,79 

15,75 

13,46 

100 

1982 

70,51 

15,06 

14,43 

100 

"' 1-' 



TABElA N9 9 - SERVIOORES 00 lllSTTIUTO BUTANTAN, SEGUNI:O O !NDICE DE BASE 100 PARA OS SUBGRUPOS DE FUNÇOES, 

SJ.D PAUIJ), 1968 A 1982. 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
'\ 

G-1 100 105,43 113,42 121,09 125,87 140,25 164,39 152,39 197,76 188,17 190,10 187,54 211,18 

G-2 100 103,03 104,55 118,18 134,85 154,55 171,21 163,64 212,12 224,24 246,97 219,70 259,09 

G-3 100 131,11 148 ,89 168,89 177,78 204,44 242,22 237 '78 257.78 271~11 264,44 284,44 282,22 

-
TOTAL 1100 107,78 115,80 125,71 132,55 149,06 173,35 162,97 206,13 202,36 206,84 202,83 226,18 

1981 1982 

226,84 216,93 

239,39" 219,70 

300,00 308,89 

236,56 227 ,12 
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TABElA N'? 10 - Al1PLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA IXJ INSTITUTO BUT.ANTAN 

Et1 METROS QUADRADOS, SEGUNDO O ANO DE CONCWSÃO DA OBRA 

E A FINALIDADE DA fiJ<EA CONSTRu1DA, SÃO PAUID, 1970 A 

1982. 

~ 
ATIVIDADES ATIVIDADES 

on:;CNICAS E ADMINISTRATIVAS TOTAL 
/ 

AFINS E CONFORTO . 

1973 530,00 530 ,oo 

1974 77,00 77 ,o o 

1975 3.093,00 295,00 3.388,00 

1979 450 ,o o 450 ,o o 

1980 888,00 20,00 908,00 

1982 340,00 15 ,o o 355 ,oo 

TOTAL 4.851,00 857,00 5.708,00 

FONTE: DepartanEnto de Obras PÚblicas (DOP), fundo de Construção da 

Cidade Universitária (FUNDUSP) e Seção de Planejamento de Ins 

talações do DepartaJJEnto Técnico Normativo da Secretaria de 

Estado da SaÚde. 

*NÓTA: SÓ foram incluÍdos os anos da série histórica de 1970 a 1982, 

em que houve conclusão de obras. 



TABElA N9 11 - FDIANCIAMEliTO, EM MOEDA CORFENTE, DO INSTITUI'O BtJrANTAN SEGUNDO A ro'lTE DOS RECURSOS, S1\o PAULO, 

1971 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

' 
TESOURO 11.897 13.354 16.776 32.333 32.872 44.355 61.484 108.645 176.590 294.892 630.048 1.046.261 

PR6PRTO 1.852 1.363 1.607 2.497 4.246 5.100 10.741 13.835 26.804 29.918 88.408 162.550 

TCYrAL 13.749 14.717 18.383 34.830 37.118 49.455 72.225 122.480 203.394 324.810 718.456 1.208.811 

FO~flL: Divisão de F~~ças da Coorda~adoria de Serviços Técnicos Especializados e Serviço de Finanças do Instituto Butantan. 

00 

"" 



TABELA N9 12 - FrnANCIAMENTO, EM MOEDA CONSTA'<"l'E PAPA O NW DE 1970, DO INSl'TIUrO BUTA'IT.AN SEGUNDO A FONTE DOS 

RECURSOS, S~ PAULO, 1971 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

" 
TESOu'RO 9.932 9.471 10.292 15.394 12.264 11.585 11.172 14.319 15.081 12.710 13.105 11.195 

PR6PRIO 1.546 967 986 1.189 1.584 1.332 1.952 1.823 2.289 1.289 1.839 1.739 

Tai'AL 11.478 10.437 11.278 16.582 13.849 12.918 13.123 16.143 17.370 13.999 14.944 12.934 

Cl) 
(fl 



TABELA t/9 13 - FTIIANCIAMENTO SEGUNDO A PERCENTAGEM AO ANO ENTRE OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRCiPRIOS DO 

]}!STTIUTO BlJrANTAN, SÃD PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

" 
TESOURO 86,53 90,74 91,26 92 ,84 88,56 89,68 85,13 88 ,70 86,82 90 '79 87,69 86,55 

PRCiPRIO 13,47 9,26 8,74 7,17 11,44 10,31 14,87 11,29 13,18 9,21 12,31 13,45 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

CX) 

cn 



TABElA N9 li< - FINANCIAMENTO SEGUNDO O !NDICE DE BASE 100, P~ OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR6PRIOS DO 

INSTITUTO BUfANTAN, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

ANO 

FD!Al!CIAHENTO I 1971 
1972 1973 

1971< 1975 1976 1977 1978 1979 

" 
1980 1981 1982 

TESOURO 100 95,36 103,62 154,99 123,48 116,64 112,48 141<,17 151,84 127,97 131,95 112,72 

PRffi'RIO 100 62,55 63,78 76,91 102,1<6 86,16 126,26 117,92 '148,06 83,38 118,95 112,48 

TOTAL 100 90,93 98,26 11<1<,47 120,66 112,55 114,33 140,64 151,33 121,96 130,20 112.69 

"' -J 



TABElA N9 15 - :E'JNA!'lCIAMENTO SEGUNDO O INCREMENTO PERCENTUAL AO ANO PAAA OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR6PRIOS DO 

INSTITUrO BUTANTAN, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

"' 
TESOURO 9.932 - 4,64 + 8,67 +49,57 -20,33 - 5,54 - 3,56 +28,17 + 5,32 -15,72 + 3,11 -14,57 

PR6PRIO 1.546 -37,45 + 1,96 +20,59 +33,22 -15,91 +46,55 - 6,61. +25,56 -43,69 +42,67 - 5,44 

TOTAL 11,478 - 9,07 + 8,06 +47,03 -16,48 - 6,72 + 1,59 +23,01 + 7,60 -19,41 + 6,75 -13,45 

00 
00 



TABElA N9 16 - FrnA'lCIAMENTO, RECEITA PR6PRIA EM MOEDA CORRENTE, DO INSTITUTO BUTI\NTAN SEGUNDO A FONTE OOS 

RECURSOS, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
'\ 

CEME - - - - 608 562 1.519 4.192 14.489 14.825 56.220 77.008 

ourRAS FONTES 1.852 1.363 1.607 2.497 3.638 4.538 9.222 9.672 12.315 15.093 32.188 85.542 

TarAL 1.852 1.363 1.607 2.497 4.246 5.100 10.741 13.835 26.804 29.918 88.408 162.550 

FONTE: Divisão de FL~ças da Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados e Serviço de Finanças do Instituto 

Butantan. 

(D 
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TABElA N9 17 

CEME 

OUIRAS FONTES 

TOTAL 

- FINANCIAMENTo, RECEITA PR6PRIA EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DO lliSTTIUrO BUTANTAN, 
-

SEGUNDJ A FONTE OOS RECURSOS, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 " 1979 1980 1981 1982 

• 227 147 276 552 1.237 639 1.169 824 

1.546 967 986 1.189 1.357 1.185 1.676 1.275 1.052 650 669 915 

1. 546 967 986 1.189 1.584 1.332 1.952 1.827 2.289 1.289 1.839 1.739 

lD 
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TABElA N9 18 - FINA'JCIAMENTO, RECEITA PROPRIA,SEGUNDO A PERCENTAGEM NJ ANO ENTRE OS RECURSOS DA CENTRAL DE 

MEDICAMENTOS (CEME) E DE OUTRAS FONTES DO INSTITUTO BlJTANTAN, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 ~79 1980 1981 1982 

CEME I - - - - 14,33 11,03 14,13 30,27 54,04 49,57 63,56 47,38 

OUTRAS FONTES 100 100 100 100 85,66 88,96 85,86 69,93 45,95 50,42 36,37 52,61 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

<D 
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TABElA N9 19 - FINANCIAMENTO, RECEITA PRC1PRIA SEGUNDO O niDICE DE BASE 100, PARA OS RECURSOS DA CENTRAL DE 

MEDICAliDITOS (CEHE) E DE OUTRAS FONTES DC INSTITUTO BUTANTAN, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1975 1977 1978 

" 
1979 1980 

CEME - - - - 100 64,75 121,58 243,17 544,93 281,50 

OUTRAS FONTES 100 50,60 63,77. 76,90 87,77 75,64 108,40 82,47 58,04 42,04 

1981 1982 

514 ,98 363,00 

43,27 59.18 

TarAL 100 50,60 63,77 75,90 102,45 85,15 125,26 117,91 148,05 83,37 118 ,95 112 ,48 

"' N 



TABElA N9 20 - FINANCIA'1ENTO, RECEITA PR0PRIA SEGUNDO O INCREMENTO PERCENTUAL AO ANO PARA OS RECURSOS DA CENTRAL DE 

MEDICA11EJ-ITOS (CE!1E) E DE OUTRAS FONTES DO INSTITUTO BUTANTAN, Sl'i.O PA!JlJJ, 1971 A 1982. 

CEME 

OUTFAS FONTES 

TarAL 

1971 1972 1973 1974 1975 

227 

1976 1977 1978 
.'\ 

1979 1980 1981 1982 

-35,25 +87,75 +100,00 +124,09 -48,35 +82,94 -29,52 

1.546 -39,40 + 5,22 +20,58 +14,12 -12,68 +41,43 - 23,93 - 17,50 -61,78 + 2,92 +36,77 

1.546 -39,40 + 5,22 +20,58 +33,22 -15,91 +46,54 - 6,61 + 25,56 -43,69 +42,66 - 5,44 

(J:) 
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TABElA N9 21 - GASTO , D1 MOEDA CORRENTE , DO lNSTTIUrO BUTANTAN SEGUNDO OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR0PRIOS , 

DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS COR'R.ENTES, SÃO PAUI.IJ, 1971 A 1982. ,_ 

Em CR$ 1.000 

~ c 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

I PESSOAL 6.066 7.816 11.085 14.237 20.444 28.062 43.305 87.034 119.995 203.525 435.671 799.208 

(I) 

~ 
OUI'RAS 3.540 3.956 5.409 8. 620 11.475 15.288 17.413 20.~ 27.821 69.777 161.577 247.015 

< o o u TOTAL 10.606 ll. 772 16.494 22. 857 . 31. 919 43.350 60.718 107.806 147.816 273.302 597.248 1.046.223 p (!) 

< ~ 
N 8 

~ 
EQUIPAMENTOS 184 - - 3.910 362 68 381 454 27.936 21.588 32.773 -

H (!) 

o OUTRAS 363 1.433 250 5,260 149 31 150 5 -...:1 (!) 

~ 
- - -

< ã 
li-1 íi TOTAL 547 1.433 250 9.170 511 99 531 ·459 27.936 21.588 32.773 -
p:; 

TOTAL PARCIAL 11.153 13.205 16.744 32.027 32.430 43.449 61.249 108.265 175.752 294.890 630.021 1,046.223 
(I) 

< (I) 
(!) o 
li-1 t2 CORRENTES 861 594 864 1.159 l. 948 2.834 3.997 3.811 15.334 26,515 72.135 99. 260 
p.. fi 
(!) p.. 

CAPITAL 205 577 296 381 374 1.644 3.232 3.313 3.106 2.743 16.261 57.970 
li-1 (!) 

o p 
K2 
B TOTAL PARCIAL l. 066 1.171 1.160 l. 540 2.322 4.478 7.229 7.124 18.440 29,258 88.396 157.230 íi 

TOTAL GERAL 12.219 14.376 17.904 33.567 34.752 47.927 68.478 115.389 194.192 324.148 718.417 1.203.453 
-------------- --------- ----- ------------ -

FrniTL: Divisão de Finanç~ da Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados e SePviço de Finanças do Instituto ~tantan. 

<D .., 



TABElA N9 22 - GASTO, EM MOEDA CONsrANTE PPJI.A O !<NO DE 1970, DC INSTITUTO BtiTAt'JT!<N SEGUNDO OS RECURSOS DC TESOURO E 

RECURSOS PRO'PRIOS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
,. 

Eln CR$ 1. 000 

~ ç 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

(!) PESSOAL 5.064 5.543 6.801 6.778 7.628· 7,330 7.868 11.471 10.247 8. 772 9.062 8.551 [:J 
(!) 

~ ; O urRAS 3.790 2.805 3,318 4.104 4. 281 3.993 3.164 \· 738 2.376 3.007 3.361 2. 643 
..: o 
p g u TOTAL 
..: ~ 

8.854 8.349 10.119 10. 9'92 11.909 11.323 11.032 14.209 12.623 11.779 12,423 11.194 

N 

8 f-' 

~ 
EQUIPAMENTOS 154 - - 1.861 135 18 69 60 2.386 930 682 -

~ (!) 

o 

~ OUTRAS 303 1.016 153 2.504 55 8 27 1 -..: 
~ 

- - -
r.-1 
p,; fZ TOTAL 457 1.016 153 4,366 191 25 96 60 2.386 930 682 -

(!) TOTAL PARCIAL 9.310 9.365 10.272 15.248 12.100 11.349 11.129 14.269 15.009 12.710 13.104 11.194 
..: 
(!) (!) 

o 
r.-1 ~ CORRENTES 719 421 530 552 727 740 726 502 1.309 1.143 1. 500 1.062 
0.. 0.. 

(!) 'g 
0.. CAPITAL 171 409 181 181 139 429 587 437 265 118 338 620 r.-1 (!) 

p o 

~ TOTAL PARCIAL 890 830 712 733 866 1.170 1.313 939 1.575 1. 261 1.839 1. 682 fZ 

TOTAL GEPAL 10.200 10.195 10.984 15.981 12.966 12,518 12.442 15.208 16.584 13.971 14.943 12.877 
- --· --

lD 

"' 



TABElA N9 23 - GASTO, SEGUNIXl A PERCENTAGEM AO ANO ENTRE OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRC5PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO ll'JSTITUI'O BUTANTAt'J, SÃO PAUIJ), 1971 A 1982. 

ANO 

CIASSIFICAÇJi.O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 
PESSOAL 49,65 54,37 61,92 42,41 58,83 58,56 63,24 75,43 61,79 62,79 60,65 

UJ 

~ 
OUTRAS 37,16 27,51 30,21 25,68 33,02 31,90 25,43 '\8,01 14,33 21,53 22,50 

-< 8 Çl &l TCYrAL 86,80 81,89 92,12 68,10 91,85 90,46 88,67 93,44 76,12 84,31 83,14 
-< ~ 
N 8 EQUIPAMENTOS 1,51 11,65 1,05 0,14 o ,56, 0,40 14,39 6,66 4,57 - -
H § ....:1 

UJ o OUTRAS 2,97 9,97 1,39 15,67 0,43 0,06 0,22 0,,01 

~ 
- - --< 

~ é-l TCYrAL 4,48 9,97 1,39 27,32 1,48 0,20 0,78 0,40 14,39 6,66 4,57 
De: 

UJ TCYrAL PARCIAL 91,27 91,86 93,52 95,42 93,33 90,67 89,45 93,83 90,51 90,98 87,70 
< 
UJ (fJ 

rei 
o 
~ CORRENTES 7,05 4,13 4,83 3,46 5,61 5,92 5,84 3,30 7,90 8,19 10,04 

"' ~ (fJ 

rei CAPITAL 1,68 4,01 1,65 1,14 1,08 3,43 4, 72 2,88 1,60 0,85 2,27 
UJ 

c:l o 

~ TCYrAL PARCIAL 8,73 8,14 6,48 4,59 6,68 9,35 10,56 6,18 9,50 9,03 12,31 ~ 

TCYrAL GERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 ,oo 100,00 100,00 100,00 100,00 

1982 

66,41 

20,53 

86,93 

-
-
-

86,93 

8,25 

4,82 

13,07 

100 ,oo <O 

"' 



TABElA N9 24 - GASTO, SEGUNOO O niDICE DE BASE 100, PPJI.A OS RECUFSOS 00 TESOURO E RECUFSOS PR6PRIOS, DEPESAS DE 

C!PITAL E DESPESAS COP.FENTES 00 lliSTITUTO Bl!rANTAN, SkJ PAULO, 1971 A 1982. 

~A:IO 
CIASSIFI ·~~ -----

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 
PLSSOAL 100 109,46 134 ,30 133,85 150 ,63 144 '75 155 ,37 226 ,52 202 ,35 173 ,22 178 ,95 

o urRAS 100 94,92 112 ,28 138,88 144 ,87 135,13 107 ,07 92~6 80 ,41 101,76 113,74 
Ul E2 o ..; 5 u TOTAL 100 94,30 114,29 122,90' 134,50 127 ,89 124,60 160,48 142,57 133,04 140,31 
p Ul 

..; ~ 

"' 8 EQUIPAMENTOS 100 - - l. 208 ,44 87,66 11,69 44,81 38,96 l. 549 ,35 603 ,90 442 ,86 
H ~ Ul O urRAS 100 335 ,31 50,50 826,40 18,15 2,64 8,91 0,33 ~ G H - - -
< ~ ~ 
r...:! u TOTAL 100 222 ,32 33,48 955,36 41,79 5,47 21,01 13,13 522 ,10 203 ,50 149,23 
c,; ~ 

Ul TOTAL PARCIAL 100 100,59 110,33 163 ,78 129 ,97 121,90 119 ,54 153 ,27 161,21 136 ,52 140 ,75 
< 
Ul Ul o 
r...:! t! CORRENTES 100 58 ,55 73,71 76,77 101,11 102 ,92 100 ,97 69,82 182,06 158,97 208,62 
0.. 

~ Ul 
0.. CAPITAL 100 239 ,18 105 ,85 105 ,85 81,29 250,88 343,27 255,56 154 ,97 69,01 197 ,66 r...:! 
Ul p o . 

Ul a TOTAL PARCIAL 100 93,26 80,00 82,36 97,30 131,46 14 7,53 105,51 176,97 141,69 206,63 ~ 

TOTAL GERAL 100 99,95 107,69 156,68 127,12 122,73 121,98 149,10 162,59 136,97 146,50 

1982 

168 ,86 

89,44 

126,43 

-
-
-

120,24 

147 '71 

362 ,57 

188,99 

126,25 
lD ..., 



TABELA N<? 25 - GASTO, SEGt.JNIXl O mCRE!Th"I'O PERCENTUAL AO ANO PAPA OS RECURSOS IXl TESOURO E RECURSOS PR0PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL t DESPESAS COR'\ENTES IXl INSTITUTO Bt.JTANTN.J, SÃO PAt.JLO, 1971 A 1982. 

~ 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
'> 

~ 
PESSOAL 5.064 +9,46 +22 '70 -0,34 +12 ,54 -3,91 +7,34 +45,79 -10,67 -14,39 +3,31 -5,64 

Oü:rRAS 3.790 -5,08 +13 ,89 +23,69 -6,73 +26,56 +11,77 -21,36 l:?. +4 ,31 -20,76 -:-13,46 -13,22 
(/) &! \ o o 
< !3 u TCITAL 8.854 +5,70 +21,20 +7,54 +9,44 -4,92 -2,57 +28,80 -11,16 -6,69 +5,47 -9,89 
Ç1 o 
< 

tfl 

~ 
N EQUIPA!·1ENTOS 154 - - 1.861 -92,75 -86,67 +283,33 -13,05 +3.876,66 -61,03 -26,67 -
H 8 ~ ...1 (/) OL'TRAS 303 +35 ,31 -84,94 +L 536,60 -97,80 -85,45 +237,50 -96,30 - - - -

o 5 < c: 
t:..l a TCITAL 457 +122 ,32 -84,94 +2.753,59 -95,63 -86,91 +284,00 -37,50 3.876,67 -61,02 -26,67 -
c>: ~ 

(/) TCITAL PARCIAL 9.310 +0,59 +9,69 +47,44 -20,65 -6,21 -1,94 +28,21 +5,19 -15,32 +3,10 -14,58 

< 
(/) (/) 

o -29,20 t:..l ~ COR~S 719 -41,45 +25,89 +4,15 -31,70 +1,79 -1,89 +30,85 +160,76 -12,68 +31,23 
(>. 6 
(/) c>: 

(>. CAPITAL 171 -139,18 -55,75 0,0$ -23,20 +208,63 +36,83 -25,55 -39,36 -55,4 7 +186,44 +83,43 t:..l 
(/) 

Ç1 o 

~ TOTAL PARCIAL 890 -6,74 -14 ,22 +2,95 +18,14 +35,10 +12,22 -28,48 +67,73 -19,94 +45,84 -8,54 
~ 

TCITAL GEAA.L 10.200 -0,05 +7,74 +45 ,49 -18,87 -3,46 -0,61 +22 ,23 +9,05 -15,76 +6,96 -13,83 
I 

to 
co 



TABELA N9 26 - SERVIDORES lXJ INSTI'IüTO BUTA'JTAN, SEGUNIXl O !NDICE DE BASE 100 PAAA OS SUBGRUPOS DE FUNÇOES, 

S.110 PPJJLO, 1971 A 1982. 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

" G-1 100 103,95 115,83 135,88 125,85 163,32 155,40 156,99 154,88 174 ,40 

G-2 100 114,10 130,76 144,87 138,46 179,48 189,74 208,97 185,89 219,23 

G-3 100 105,26 121 ,os 143,42 140,78 152,63 160 ,52 156,57 168,42 167,10 

TOTAL I 100 105,44 118,57 137,89 129,64 163,97 160,97 164,54 161,35 179,92 

1981 1982 

187,33 179,15 

202,56 185,89 

177,63 182 ,89 

181,18 180,67 



TA3!1A !19 27 - PROot;ç.liO DE SOROS, D! l1L, PÍl.O INSTIT'Jl'O B!Jl'ANTA'l, SEGUNDO A ESP!:CIE, SJ!I) PA!J''-"J - 1970 A 1982. 

ES~C:!S 

;.::::.-:?::.:co 

f: -:::-=:::J-.? ::rH: co 

t-::-:: -c:.x::.:...::.co 

P.::j-:I-3...'"'7?~?ICO 

;..:,::: -:.;::'f,~:: c:J 

1970 j ·l9il 1972 1973 

' 
1 

432.6SOI 478.5401 528.4601 416.750 

27.4901 22.0301 - I 8.730 

30.7701 109.7501 62.710 i 54.330 

69.5601 226.1GOi 230.3501 75.880 

1974 I 1975 I 1976 ,. 1977 

458.840 I 794.8501322.010 

11.940 I 15.200 I 22.410 

l02. 050 i 77.080 I -

299.400 1466.850 1136.000 

602.470 

55.87{) 

65.550 

723.3411 850.9311 289.0851 404.250"1140.360 135.630 i 154.300 

1978 1." 1979''' 
1980 ,., 1981'~ I 1992 (r 

40.504,235.3701355.7251511.5001303.650 

15.350 13.340 10.550 82.610 53.660 

84.330 140.1001127.900 I 93.910 

- '89.9001174.2601157.5251 86.775 

31.187 23.069 21.413 

t-::-::-?.:3:co 132.475! 67.890 I 89.505 l105.ooo 23.730 I 55.6101197.2151142.4051 34.135 I 69.930 

A: :r:-ESCC"-"':C1l~CO 37.055 26.335 I -52.090 I 23.245 I 55.710 

~t:::'I-JIE ... ;o.=QCQMI 14.412 

1-~3-I..;-~'---~ICO 21.830 22.110 

;.::~: -_:.:? .r.c:. ;::::co 29.2 50 

,;: :TI-::;::r::-<?. I..AQtST. 

;,::-::-:..o;.:cs,-:-, rco 31.875 

13.173 

10.020 

14.884 

5·2. 760 I 
- I 

28.920 

90.145 

8.780 

48.815 

.t-: :7I -'2.-=.t..: :~"":<.,:: :c:so 5uoa l : ____ I - 1 n. sso 1 

?::::::: Se-;~J Ce Co:-!"'cYole Co Ir.stituto Et!ta.""':"':ar; 

('"') :a-:~s ?..eti.rc(!0s Co "Relató:-i.o C.e Ativ.:.Gades 1979-1982"( 81 ) 

(:":1:)?:-0.:~~ ç~=-.-;tific.a2 en a:::;olas. 

18.115 

20.390 

69.000 

15.302 

35.170 

37.815 

4.708 

63.980 

52.490 

59.480 1135.950 I 71.150 

25.470 

42.725 

-·lO. 688 

9. 725 

39.620 

8.114 

12.500 

71.670 

41.470 

1-' 
o 
o 



TP&.l..A 1:9 28 - Fl1000Çi".O lE VAcrR'-5, D1 DOSES, PELO :qiSTITUI'Ó BU'I'A\"J:'h'l, SEGl.JNDO .O TIPO, SÃO PAlJJ..O- 1970 A 1992. 

~I 
' 

I 
' I 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979* 1980''' . 1981* 1992* 
-

:1.156.383 b.os6.144 1.971:62812.~•0.971 ' '"1""':::-'~::--rot" 691.717 l. 917.537 1.613.367 2.248.322 2.657.985 2.929.895 3.495.897 3.574.129,3.874.50 ..__..__ ...._~,.-... 

r:_;_?:.;.. ;..:x_ -J-.:0 436.195 815.443 805.843 1.137.275 I. 358.454 659.529 986.384 1.155.864 1. 082.338 1. 041.67 l.l84. 765 1.366.148 ~.505.55 

-:c::·:=::: :=::.!.::rco 2.l57.0lC l. 835. 3l9 2.•39.512! 2.458.565 1.682.363 1.452.685 970.013 .1.249.997 820.5J8 1.138.55 l. 086.384 1.191.096 1.377,72 
' 

.. ~~:::-?.!~IC..l.. H' .... ':·~-l:\A 651.407 524.440 523.380 704.128 859.008 440.027 422.544 335.632 551.176 4132.198 422.568 628.692 7'87.53 

1-:.:-:-::-.::=~:t:::CA 654.291,1.057.440 719.157 689.303 323.583 188.540 275.450 94.450 191,500 283.950 192.200 132.740 43.72 

EC~:?;.~ 695.617 1.082.312 1.615.930 1.9J3.325 :2.056.794 1.998.335 1.731.26711.521.974 1.494.07911.016.00 1.362. 750 234.350 -
;::-:.:·:.:._-:c_':;:...:CP. ~.685.395 7.184.35~ 10.571.2:;:) 13.894.775 15.857.725 6.452.7251~-146.750,3.682.950 4.789.850 5.348.325 503.950 - -
A::7:-:--.:.."CCSS!S - 52.316 10·. 667 - - 18.860 2.095 3.609 19.609 3.287 40.739 28.421 12.32 

m~ :~~MSA 12.736 6.764 8.654 4.565 4.320 3.854 - 5.513 - 2.623 - - . 2.45 
r<~:· ......... • 
;.,..o.,~-"'\ - 93.143 - 100.967 87.007 - 90.190 214.700 - 36.630 .)p.no - 54.04 

!:' .. ?:_.!. :::;r.::r:L - - - - - - 37.4.442 745.408 610.510 355.75 .452. 994 714.981 430.5~ 
.... -. .............. 

h .. ...._ ... _,_ ... "i, 

~'"?r.?:!...CC6c:CA · 2.166 3.240 3.270 1. 662 - . 3.478 5.400 - - - - - 12.21 . 
;.;::-.r::.:~..:? . .:..:. - - - 50.760 - - - 17.050 4.221 8.531 - 16.026 14.36 

T:Y~::::::: JI= .:.Zo..UCO - 10.eo9 . 7. 738 - - - 101.757 - - - - - -
• ?:.'"".=-= ::?~:..:Z?:-rr.co - - - - - - -

92.5~5,51 
- - 298.850 712.500 610.95 

c::~ ... ; E::·:::::.~--:L - - - - - - - - - - - -
' 

?2:2: S.e:;~:) Ce Co:-rtt"ole do L'1s:ituto 3:Jta'1tan 

C*) 2~~s reti:-a.:.cs Go "!\el.:.tórl.o Ge Atividades 1979-~982 •t( 81 ) 

o 
o 
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TABElA N9 29 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO HOSPITAL VITAL BRAZIL DO INSTI'IUI'O BlJrANTAN, SEGUNDO A ATIVIDADE, 

SÃO PAULO, 1970 A 1982. 

A "'O 

ATIVIDADE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

N9 DE ATE!lDDfliTOS 2.153 2.400 2.469 2.921 3.038 2.340 2.868 2.900 2.105 2.868 2.569 2.633 2.550 

N9 DE INTERN'AÇOES 452 570 483 434 351 221 350 413 315 370 212 291 255 

N9 DE PACIENTES/DIA 1.338 1.780 1.455 1.004 812 441 1.030 1.203 1.010 1.288 1.086 1.348 1.346 

FOifTE: Relatórios Anuais do Instituto Butantan. (68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80) 
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FIGURA N9 1 - SERVIDORES DO INSTITUTO BUTAl'ITAN, SEGUNDO OS SUBGRUPOS DE 

FUNÇÕES, SÃO PAULO, 1968 A 1982. 
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FIGURA N9 2 - SERVIDORES DO INSTITUTO BUTANTAN, SEGUNDO O 1NDICE DE BASE 100 

PARA OS SUBGRUPOS DE FUNÇÕES E PARA O TOTAL, SÃO PAULO, 1968 A 
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FIGURA N9 3 -FINANCIAMENTO SEGUNDO O !NDICE BASE 100, PARA OS RECURSOS DO TESOURO, 

RECURSOS PRÓPRIOS E TOTAL DE RECURSOS DO INSTITUTO BUTANTAN, SÃO PAULO, 

1971 A 1982. 
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FIGURA N9 4 - FINANCIAMENTO, RECEITA PRÕPRIA EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, 
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DO INSTITUTO BUTANTAN, SEGUNDO A FONTE DOS RECURSOS, SÃO PAULO, 1971 

r-- A 1982. 
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FIGURA N9 5 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970,DO INSTITUTO BUTANTAN 

SEGUNDO O TOTAL DE GASTO E O GASTO COM PESSOAL, SÃO PAULO, 1971 A 

1982. 
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FIGURA N'? 6 - TOTAL DE GASTO E ·GAS'J:O COM PElSSOAL ·DO INSTITUTO BUTAN'TAN, SEGUNDO 

O !NDICE DE BASE 100, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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- GASTO COM PESSOAL E NÚMERO DE SERVIDORES DO INSTITUTO BUTANTAN, 

SEGUNDO O ÍNDICE DE BASE 100, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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2. ANÁLISE COMPARATIVA COM OurRAS INSTITUIÇLiES 

Para compreendermos melhor a situação interna do Instituto 

Butantan, quanto aos aspectos de Financiamento e Gasto, j ulgarros ser 

útil compará-lc com os Institutos BiolÓgico e Agronômico da Secretaria 

de Estado da Agricultura, com a Secretaria de Estado da SaÚde e com o 

proprio G:JVcrno do Estado. !:esta forrra podereoos situá-lo no contexto 

das instituiçÕes pÚblicas e verificar que tipo de tratamento tem recebi 

do quanto às questões de Financiamento e Gasto. 

2.1 Financiamento 

2.1.1 Instituto Biolôeico 

O Instituto BiolÓgico conta com Recursos do Tesouro do Esta 

do e com Recursos PrÓprios auferidos pela venda de seus produtos e de 

seus serviços. 

As tabelas de n9s. 30 e 34 apresentam as principais caracte 

rísticas de financiarrento do instituto no perfodo de 1975 a 1982. 

A tabela n9 30 mostra os valores coletados para o perÍodo 

em moeda corrente. A tabela n9 31 demonstra em moeda constante para o ano 

de 1970, que houve uma redução de recursos de 14.390 mil cruzelros 

em 1975 para 11.870 mil cruzeiros em 1982. O ano de 1978 foi· o que 

apresentou mio r volwre de recursos, ou seja, 21. 35 7 mil cruzelros. 

Na tabela 32 podeiTDs observar que a receita propria do Bio

lÓgico é muito pequena e esteve entre os valores de 3,12% e 1,53% do to

tal dos recursos. Isto mostra a quase total dependência da instituição 

de Recursos do Tesouro do Estado. 

A tabela n? 33 e a figura n? 8 nos mostn:lffi que apenas nos 

anos de l97G, 1978 e 1979 o instituto apresentou recursos superiores ao 

ano-bil~;e de 1975. Verificill!DS tarrbêm que a receita própria só foi supe-
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rior à do ano-base de 1975 em 1976 e 1978. Finalmente, considerando 

também a tabela n? 34 )Xlderros observar que apesar do instituto apre

sentar acréscimos de recursos em 1978 e 1979 a principal característl 

ca é a de redução real de recursos no perÍodo estudado. 

2 .1.2 Instituto Ap;ronômico 

o Instituto Agronômico conta com RecULrsos do Tesouro do 

Estado e com Recursos rnfprios auferidos pela venda de seus produtos 

/ 

e de seu'; serv1ços. 

A tabela de n?s. 35 a 39 apresenta~ as principais caracte 

rísticas de financiamento do Instituto Agronômico no perÍodo de 1975 a 

1982. 

A tabela n? 35 r.nstra os valores coletados para o perÍodo 

em rrDeda corrente. A tabela n9 36 comprova ,em moeda constante para 1970, 

que houve Uiffi nodução de recursos de 24.906 mil cruzeuus em 1975 

para 21.086 rril cruzeiros em 1982. O ano de 1978 foi o que apresen-

tou maior' volune de recursos ou seja 35.328 mil cruze1ros. 

Na tabela n? 37 poderrns observar que a receita própria do 

Agronônüco oscilou entre os valores de 3, 30°6 e 8, 74% do total de recur-

sos. Isto derronstra que a instituição depende muito dos Recurscs do Te-

souro do Estado. 

A tabela n? 38 e a figura n? 9 nos rrostram que o Agronômico 

apresentou crcscir:ento sit;1if.icativo de recursos em 1978 em relação a 

1975 e posteriormente sofreu decréscimos sucessivos sendo que em 1982 já 

apresentava valor real total :inferior a 1975; apesar de sua receita pró

pria rra:-Jtcr-se elevada em relação a 1975. 

Finaltrente, considerando também a tabela n? 39, podcrros ob-

servar que apesar cb crescirrento em 1978 a caracterÍstica principal no 

pcríocb é a reduç::Ío do valor real dos recur':;os. 
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2.1.3 Secretaria de Estado da SaÚde 

O financiamento da Secretaria de Estado da SaÚde é feito 

pelo Tesouro do Estado; IreSl!O a pequena parcela de re·cursos transferi 

dos pelo Governo Federal é contabilizada pela Secretaria da Fazenda e 

depois liberad para a Secretaria da SaÚde. 
. . . 

As tabelas de n?s. 40 a 44 apresentam as pr1nc1pa1s ca-

racterísticas da evolução do financiamento da Secretaria de Estado da 

SaÚde, considerando Recursos Correntes e Recursos de Capital. 

A tabela n1 40 mostra os valores ooletados em rroeda cor-

rente. A tabela n? 41 nos mostra, em JJDeda constante para o ano de 

1970, que houve um acréscimo real de recursos de 394 mil cruze1ros 

em 1971 para 472 mil cruzeiros em 1982. Os anos de 1975 e 1978 fo 

rarn os que apresentaram maior volume de recursos. 

Na tabela n? 49 podelfos observar que, durante o período, 

o recurso de capital esteve entre 0,36% e 17,20% do total, refletindo 

um baixo nÍvel de investimentos em bens de capital. 

A tabela de n? 43 nos mostra que apenas no ano de 1972 o 

recurso total foi inferior ao ano-base de 1971, em todos os outros anos 

da série histórica os valores foram superiores ao do ano-base, sendo 

que os anos de 1975 e 1978 foram os que apresentaram maior volume de re 

cursos. Finaln-ente, considerando também a tabela n? 44, podemos obser-

var que para a Secretaria de Estado da SaÚde, apesar do decréscimo de 

seus recursos em 1972, a sua principal característica no perÍodo foi de 

cresciirento real. 

2.1.4 Governo do FBtado 

As tabelas de n?s, 45 a 49 apresentam as principais caro.c 

terístico.s da evoluç:lo dos Recursos do Tesouro do Estado disponÍveis p~ 

m apli.co.ç:lo em despesas correntes e em despesas de capital. 
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A tabela de n'? 45 rrostra os valores coletados em rroeda cor 

rente. A tabela n'? 46 nos rrostra, em rroeda constante para o ano de 1970, 

que houve um acréscimo de recursos de 9.823.750 mil cruzeiros em 1971 

para 14.492.997 mil cruzeircs em 1982. Os anos de 1975 e 1978 foram os 

que apresentaram maior volume de recursos. 

Na tabela n'? 4 7 poderros observar que durante o perÍodo o re 

curso financeirc de capital oscilou entre 22,73% e 36,87% do total. 

A tabela n'? 48 nos rrostra que em nenhum rromento da série 

histórica houve valores inferiores aos do ano-base de 1971 tanto em re

cursos correntes COJID efÍl recursos de capital. Finalmente, oonsiderando 

também a tabela n? 49, poderros observar que para o G::lvemo do Estado a 

sua principal caractéristica no perÍodo foi de crescimento real. 

2.1.5 Análise Conjunta 

Para podermos ter uma vlsao da situação do Instituto Butantan 

em relação às outras instituições quanto ao financiamento prepararros as 

tabelas de n'?s. 50, 51 e 52 e a figura n'? 10. 

A tabela n'? 50 apresenta os valores totais coletados para o 

perÍodo em rroeda corrente. A tabela n'? 51 nos rrostra estes valores conver 

tidos em rroeda oonsta"1te para o ano de 1970. A tabela n'? 52 e a figura 

n'? lO nos rrostrnm que, tormndo-se corro base o ano de 1975, o G::lvemo do 

Estado só apresentou em 1978 um valor acinB do ano-base; por outro lado, 

a Secretaria de Estado da SaÚde e o Instituto Butantan, a partir de 1979, 

apresentou-se em melhor posição do que os outrcs dois institutos quanto 

ao financiamento. 



TA3ElA N? 30 - FINANCIA"1ENTO, EM MOEDA CORRENTE, DO INSTITUTO BIOLC5GICO SEGUNDO A FONTE DE RECURSOS, SÃO PAULO, 

1975 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

TESOURO 37.488 54.121 69.458 158.038 179.844 315.390 636.403 l. 088. 073 

PRC'PRIO l. 080 l. 742 2.097 4.000 4.323 6.215 9.892 21.315 

TOTAL 38.568 55.863 71. 555 162.038 184.167 321.605 646.295 1.109. 388 

FOIITE: Grupo de P1~~ejamento Setorial da Secretaria de Estado da Agricu~+ura e !Lhastecimento 



TABElA H? 31 - IDlA'lCIAMENTO, EM MOEDA CONSTAl'JTE PA?A O A'JO DE 1970, DO INSTITlJTO BIOWGICO SEGUNDO A FONTE DOS 

RECURSOS, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

Em CR$ 1.000 
-----··---

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

\ 

TESOURO 13.987 13.134 12.620 20.829 15.359 13.593 13.237 11.642 

PR(jPRIO 403 455 381 527 369 268 206 228 

TOTAL 14.390 13.589 13.001 21.356 15.72 8 13.861 13.443 11.870 



T/1BElA N9 32 - FINA'JCIA'1ENTO SEGUNDJ A PERCENTAGEM AO ANO ENTRE OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR6PRIOS 00 

INSTrYuTO BIOlÓGICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

' 
TLSOURO I 97,20 96,87 97,07 97,53 96,65 98,07 98,47 98,08 

PRCl?RIO 2,80 3,12 2,93 2,47 2,35 1,93 1,53 1,92 

TOTAL 100 ,ao 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



TABElA N9 33 - FINANCI.Al1ENTO SEGUNIXl O !NDICE DE BASE 100, PA"RA OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR6PRIOS 00 

INSTITUTO BIOLQGICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

,--
\ 

TESOURO I 100 101,05 90,23 148,92 109,81 97,18 94,64 83,23 

PR6PRIO 100 112,90 94,54 130,77 91,56 66,50 51,12 56,58 

TOTAL 100 101,40 90,35 148,42 109,31 96,32 93,42 82,49 



TABELA :19 34 - Fll'IANCIA!1U.'TO SEG'..NOO O niCREMENTO F"'....RCENTUAL AO ANO PAT<A OS RECURSOS 00 TESOURO E RECURSOS PRClPRIOS 00 

TIISTITUTO BIOLCiGICO, SAO PAULO, 1975 A 1982, 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

' 
TESOURO I 13.987 + 1,05 -10,71 +65,05 -26,26 -11,50 - 2,62 -12,05 

PRClPRIO 403 +12,90 -16,26 +38,32 -29,98 -27,37 -23,13 +10,68 

TOTAL 14,390 + 1,40 -10,90 +64,27 -26,35 -11,88 - 3,02 -11,70 



TABElA !J9 35 - FINA'ICIA11ENTO, EM MOEDA COR.l\ENTE, 00 INSTITUTO AGROC'J0l1ICO SEGUNDO A FONTE OOS RECURSOS, 

SAO PAULO, 1975 A 1982. 

Em CR$ l. 000 
------· ------ ---- -- --------

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1 
' 

TESOl..JRO 64.555 96.995 118.,783 247.059 322.974 541. 081 l. 064,983 l. 860.207 

PR6PRIO 2.200 9.286 11.153 20.985 17.912 50.182 65,697 110.479 

TOTAL 66,755 106.281 129.936 268,044 340,886 591. 263 1.130. 680 l. 970,686 

FONTE: Grupo de Planejamento Setorial da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. 



TABELA }!9 35 - ITNANCIAl1EnTO, El1 MOEDA CONSTANTL PARA O ANO DE 1970, DO llJSTITcJTO AGRONlJMICO SEGUNDO A FONTE 

DOS RECURSOS, &~O PALr-O, 1975 A 1982. 

Dn CR$ 1. 000 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

' 
TESOURO I 24.085 25.335 21. 583 32.562 27.582 23.320 22.152 19.904 

PRCJPRIO 821 2.425 2.026 2.766 l. 530 2.163 l. 366 1.182 

TOTAL 24,906 27,760 23.609 35.328 29.112 25,483 23.518 21.086 

..... 
"' o 



TABELA N? 37 - FTilA'!CIAJ1ENTO SEGUNIXl A PEF.CENTAGEl1 AO A\10 D!TRE OS RECUFSOS IXl TESOUF.O E RECUF.SOS PRC5PJUOS IXl 

TIJSTTIUi'O AGF.ON0l1ICO, SAO PAULO, 1975 A 1982. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

" 
TI:SOüRO · 96,70 91,26 91,42 92,17 94,74 91,51 94,19 94,39 

PRC5PJUO 3,30 8,74 8,58 7,83 5,26 8,49 5,81 5,61 

TOTAL 100,00 10Q,OO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

.... 
"' .... 



TA3ElA N9 38 - FINA'lCIAMENTO SEGUNIXl O fNDICE DE BASE 100, PAAA OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRC5PRIOS DO 

DJSTITUrO AGRON0i1ICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

I 
\ 

TESOURO 100 105,19 89,61 135,20 114 '52 96,82 91,97 82,64 

PR6F!liO 100 295,37 246,77 336,91 186,36 236,46 166,38 143,97 

TOTAL 100 111,46 94,79 141,85 116,89 102,32 93,43 84,66 

' 

f-' 
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TA3::CLA N'? 39 - FINA?i'CIAH2,1'I'O SEGUNDJ O INCREHE:NTO P&'\CENTUAL AO Al\!0 PARA OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRCiPRIOS DO 

INSTIT'JI'O AGRON()HICO, SÃD PAUW, 1975 A 1982. 

I 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-- --··--- y 

TESOURO 24.085 + 5,19 -14,81 +50,87 -15,29 -15,45 - 5,01 -10,15 

PRCi?RIO 821 +195,37 -16,45 +36,53 -44,69 +41,37 -36,85 -13,47 

Tu.LAL 24.906 + 11,46 -14,95 +49,64 -17,60 -12,47 - 7, 71 -10,34 

t--' 
N 
w 



' :p:::A ~:? 4~ - IT.~.;:;c:..o.:·Z:·:'I'O ."P?DVKYJ /tiZ O ITXAL ::E CA.-"A P::IO, D: V.O:CJA COR?"' !TE, PA"A A S:CC!'J:'TARIA DE ESTA!Xl DA SAtlDE, SEG'Jl:OO REC!.BSCS 

?::JS 

c_~ .=r:':..:? ,:_A 

C~?:~::=: 

CP.?:":P.L 

"'"V" • ! 
...... :-r_. 

CC?-..':<2r7E:S E ?l:C"u3.SOS r::: C.-\?ITAL, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

' Dn CR$ 1.000 

.. 
1971 1972 1973 1974 1975 197ô 1977 1978 1979 1980 1981 1932 

458.781 .534.511 663.091 925.224 1.241.554 1.819.941 2.557.332 3.823.669 6.070.499 9.999.807 22.008.168 42.376.061 

3.752 2.172 2. 702 3.387 258. on . 192.247 245.054 374.373 264.908 846.603 135.194 1.220.219 

472.533 535.683 555.793 928.611 1.499.635 2.012.188 2.803.386 4.198.042 6.335.407 10.846.410 23.862.362 44.096.230 
.·. 

:c:~: Gep.=-....rta.':'e.."1to Té~ico NoiT.'ativo da Secretc.ria de Estado da SaÚde. 

f-' 
IV 
+o 



' 7A3?.TJ.. :;? 41 - !T:A::CIA>Z'ITO N??D'!N:YJ p.;rr_ O FTI/AL DE CNJA ANO, EM :lOE!CA CO)JS'I'.A;:::'E P.A:?A O ~JO DE 1970, PA"A A SECRETA. '\IA DE ESI'ADC 

DA SA:.!cE, SEGJ:I!YJ RLQ,?SOS COPJ'B:T::S E Pl:CURSOS DE CAPITAL, SlfJ PAULO; 1971 A 1982. 

Dn CR$ 1.000 
~ 

,.,. •r;'"' 
r.j"',:) . 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19eo 1981 1982 

c:?.?=z: ·f 391.33~ 379.075 4os.sc6 440.049 463.227 475.358 464.667 503.959 518.420 430.991 457.769 453.773 

~.?I7AL I 3.132. 1.540 1.657 1.612 9ó.28& 50.214 44.708 49.342 22.623 36.489 38.567 13.056 

TCTrL I 394.470 390.615 408.453 441.651 559.513 525.582 509.375 553.301 541.043 457.480 496.326 471.829 
~. 

!--' 
N 

"' 



TABElA N? 42 - FIJlANCIA'1ENTO IPPDVNXJ !Uf'. O IT!JAL DE CADA PNO PPJ<A A SECRETARIA DE ESTNXJ DA SA1JDE, SEGUNDO O 

PERCE?ITUAL AO NJO E!ITRE OS REOJRSOS COR.'IDJTES E REOJRSOS DE CAPITAL, SAO PAULO, 1971 A 1982. 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

\ 

CO?&ITE 99,20 99 ,59 99,59 99 '73 82,79 90,44 91,22 91,08 95,81 92,19 92,22 97 ,23 

CAPITAL o' 79 0,40 0,40 0,36 17,20 9,55 8,77 8,91 4,18 7,80 7,77 2 '76 

TOTAL I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

f-' 

"" "' 



TABELA N9 43 - FINANCIAMENTO PPROVNYJ ATf: O FINAL DE CADA ANO PA.RA A SEC~ARIA DE ESTNYJ DA SAlJDE, SEGUNOO O OOICE 

DE BASE 100 '? P.R". OS PJ:CUPSOS CORRENTES E ?ECUPSOS DE CPPITAL, S"fio PAuLO, 1971 A 1982. 

~ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 I 1971 
CATEGORIA 

' 
COR'illlTE I 100 96,36 103 ,95 112 ,56 118,37 121,47 118 '73 12 8 '77 132 ,47 no ,13 116 ,97 117 ,23 

CPPITAL 100 49,16 52,90 51,46 3.074,26 1.603,25 1.427,45 1.575,41 722,31 1.165,03 1.231,38 417,85 

TOTAL 100 96,48 103,54 112,07 141 '83 133 ,23 129,12 140 ,26 137 ,15 118,50 125,82 119,61 

f-' 

"" ...., 



TABEI.A N9 44 - FINA'lCIA'Th'TO APROVAOO ATf: O FINAL DE CADA ANO PARA A SECRETARIA DE ESTAOO DA SAtJDE, SEGUNDO O 

TiiCR21E).'T0 FERCD<"I'UAL AO A'lO FAJZA. OS RECURSOS COR."ENTES E RECURSOS DE CAPITAL, sAO FAULD, 1971 

A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978\ 1979 1980 1981 

COR.~ !TE 391.338 - 3,14 +7,31 +8,28 + 5,15 + 2,62 + 2,26 + 8,45 + 2,86 -16,87 +6,21 

CAPITAL 3.132 -50,84 +7,59 -2,72 +5.972,07 -47,85 -10,97 +10,36 -54,16 +61,29 +5,69 

TOTAL 394.470 - 3,52 +7,31 +8,23 + 26,55 - 6,07 - 3,09 + 8,62 - 2,22 -13,60 +6,17 

1982 

+ 0,21 

-66,15 

- 4,94 

1-' 

"' 00 



f"-===-· ::? 45 
- =r:.;:;cv;s;ro fP?-O'!P';X) PJ:f'. O FINAL DE CADA J.liO, E!1!10E!)A CO~'""'TE, ?AV>. O GOVE?llO DO ESTAOO, SEG'J!IDO OS REC\JPSOS CORliDriTs E REOJRSOS DE 

CJ.:?"I::J.:....., S::C PJ-.: ... r:.fJ, 1971 A 1932. 

Dn CR$ LOGO 

~ 
I I 
I 

I 1971 1972 1973 1974 1975 I 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

..;:;, 

. 
I I 

c:?.:;:= 3~.2S-.72~jl0.126.722!13.339.7331l7.393.237,25.70a.654139.029.152!53.697.8151 90.843.0201137.292.553 246.172.942 508.436.651 1.032.378.128 

c;:=.:..::..... 3.342.0651 4.801.5521 6.163.7331 9.264.262 15.012.930116.~08.508123.422.3961 32.265.482 40.398.5721 83.239,974 165.935.913 322.107.648 

?.:?t-:.... 11.767.789 
1
l4.922.284ll9.503.466126.663,499140.Jl7.5S4155.537.660\77.120.21l 123.108.5021177.691.125 329.495.915 671.372.564 1.354.485. 776 

' 
r:,:.~: :.e~;?.:~:~:":to Têc.:üco !k>r:.a.tivo da Sec!"'etaria de Estado da SaGde. 

,__. 
N 
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TRL:A :1? 46 - n::A::c:;;.:s:ro f.P?.OVNYJ fu.-r_ O ITNAL DE CNJA P:iO, El1 l'.CIE;;A CONSTANTE Pl>u"A O A"O DE 1870, PA"A O GOVER.'lO DO ESTA!XJ, SEG'JliDO REC\.ffiSOS 

CO?~r:ES E RECURSO? DE Cf.PITAL, S]iO P/>:JLO, 1971 A 1982. 

Dn CR$ 1.000 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 ~ . 
" 

C':? E:-::: 7.033.795 7.181.872 8.183.926 8.283.775 9.590.406 10.194.414 9.755,893 11.973.110 11.724.784 10.610.05410.575,49311.046.446 

c..:.::::::__!..:__ 2.759.955 3.405.267 3.781.450 4,410.715 5,601.324 4.312.022 4,255,849 4.252,590 3,450.038 3,591.263 3.389.066 3.446.551 

·ri"V"" .~ 
- ..o.-..!.r.J-.< 9.g23.750 10.~87.139 11.9ô5.376 12.694.'191 15:191.730 14.505,43ô 14.012.742 1ô.225,700 15.174,822 14.201.317 13.964.549 14.492.997 



TABElA N9 47 - FUIP>ICIAl1EliTO PJ'FDVPJYJ ATr O Fn!AL DE CPJJA ANO PARA O GOVERNO DO ESTPJYJ, SEGUNIXJ O PERCENTUAL AO A\10 

DITRE OS RECURSOS CORRENTES E RECURSOS DE CPJ'ITAL, SÃO PPJJLO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

CO"-.BITE 71,59 67,83 68,39 65,25 63,12 70,27 69,62 73,79 77,26 74,71 75,73 76,21 

CPJ'ITAL 28,40 32,16 31,60 34,74 36,87 29,72 30,37 26,20 22,73 25,28 24,26 23,78 

TCYI'AL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



TPBELA !/'? 48 - IT!IANCIAME:NTO APROVPJYJ ATf: O FINAL DE CADA ANO PA'RA O GOVERNO DO ESTPJYJ, SEGUNDO O !NDICE DE BASE 

100 F A "'<A OS RECUFSOS CORRENTES E RECU?SOS DE CP.?ITAL, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

A: lOS 

CJ\TEGORIA 
I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

' 
COR..'€1ITE 

100 102,10 116,35 117,77 136 ,34 144,93 138 '71 170,22 166,69 150 ,84 150,35 

CAPITAL I 100 122 ,05 135 ,53 158,09 200 '76 154 ,55 152 ,54_ 152 ,42 123 ,65 128 ,72 121,47 

TOTAL I 100 107,77 121,80 129,22 151+ ,64 14 7 ,66 142,64 165,16 154,47 144 ,55 142 ,15 

1982 

157,04 

123 ,53 

147,53 



TAB!:I.A N'? 49 - FIN.A..'JCIA'!ENTO A?ROVAIXJ ATf O FD:AL DE CADA A'JO PARA O GOVERNO DO ESTADO, SEGill-.'DC O L'JCREMENTO PERCENTUAL 

AO A'lO ?ARA OS RECURSOS CORRENTES E RECURSOS DE C.AJ'ITAL, sAO PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

CCRPJ:D: 7.033.795 + 2,10 +13,95 + 1,22 + 15 '77 + 6,29 - 4,30 +22,71 - 2,08 - 9,51 - 0,33 + 4,45 

CAPITAL 2.789.955 +22,05 +11,04 +16,64 +26,99 -23,02 - 1,31 - 0,08 -18,88 + 4,09 - 5,64 + 1,69 

TOTAL 9.823.750 + 7,77 +13,01 + 6,09 +19,67 - 4,52 - 3,41 +15,79 - 6,48 - 6,42 - 1,67 + 3,78 



TABEIA N9 50 - FINA'lCIA'!ENTO, IM MOETIA CORRENTE, DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE, DOS JNSTTIUTOS BVTANTAN, 

BIOLóGICO E AGRQ'l0MICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 
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TABEI.A N9 51 - FDIA'lCIAMENTO, lli MOEDA CONSTA'ITE PAl\1\ O ANO DE 1970, DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SACDE, 

DCS INSTTIUTOS BUTA'lTA'l, BIOiilGICO E AGEONOMICO, SÃO PAULO, 197 5 A 1982. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
:C ls=':::'I!J IÇAO 

1982 

G:>ve=o do Estado 15.191.730 14.506.436 14.012.742 16.225.700 15.174.822 14.201.317 13.964.549 14.492.997 

Secretaria de Estado da SaÚde 559.513 525.583 509.375 553.301 

L'1Stituto Butantan 13.849 12.918 13.123 16.143 

Instituto BiolÓgico 14.390 14.591 13.001 21.357 

Instituto Agronô~ico I 24.906 27.760 23.609 35.328 

541.043 467.481 

17.370 13.999 

15.729 13.861 

29.112 25.483 

496.337 

14.944 

13.443 

23.518 

4 71.830 

12.934 

ll. 870 

21.086 
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TA3SIA 119 52 - FL'JANCIA"'':E};'TO, SEGUNIXJ O !NDICE DE BASE lCO, DO GOVER';O IXl ESTADO, DA SECRt.l'ARIA DE ESTADO DA SA0DE, lXJS 

L'lSTTIUTOS BUTAI'ITAN, BIOLClGICO E AGRON0i1ICO, SAO PAULO, 1975 A 1982. 

A 'lO 
I - 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

I:ISTTIUIÇAO 

Governo do Estado 100 95,48 92,23 106,80 99,88 93,48 91,92 95,40 

Secretaria de Estado da SaÚde 100 9 3, 9 3 91,03 98,88 96,69 83,55 88,70 84,32 

Instituto 3utanta~ 100 93,27 94,75 116,56 125,42 101,08 107,90 93,39 

Instituto BiolÓgico 100 101,40 90,35 148,42 109,31 96,32 93,42 82,49 

L~stituto Agronômico 100 111,46 94,79 141,85 116,89 102,32 94,43 84,66 

I-' 
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FIGURA N9 8 - FINANCIAMENTO SEGUNDO O INDICE DE BASE 100, PARA OS RECURSOS DO TESOURO, 

RECURSOS PR6PRIOS E TOTAL DE RECURSOS DO INSTITUTO BIOL6GICO, SÃO PAULO, 

1975 A 1982 . 
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FIGURA N<? 9 - FINANCIAMENTO SEGUNDO O ÍNDICE DE BASE 100, PARA OS RECURSOS DO TESOURO, 

RECURSOS PR6PRIOS E TOTAL DE RECURSOS DO INSTITUTO AGiONÔMICO, SÃO PAU(O, 
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FIGURA N9 10 - FINANCIAMENTO, SEGU~DO O ÍNDICE DE BASE 100, DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA 
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DE ESTADO DE SAÜDE, DO I~STITUTO BUTANTAN, DO INSTITUTO BIOL6GICO E DO INSTITUTO 

AGRO~ÔMICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 
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2.2 Gasto 

Analisamos o gasto dos dois institutos em relação aos Recur 

sos do Tesouro e Recursos Prdprios agrupados em despesas correntes e des 

pesas de capital. 

Em relação aos Recursos do Tesouro nas despesas correntes 

destacamos as despesas com pessoal e nas despesas de capital destacamos 

as de equipamentos. 

Em relação aos Recursos de Receita PrÓpria as despesas cor

rentes estão em um ún:r"co grupo; pois, atê 1979~ não era permitido ad;ni tir 

pessoal pelo Fundo Especial de Iespesa, e apÔs esta data não foi possível 

levantar o valor utilizado com despesa de pessoal e, finalrrente, em rela

ção as despesas de capital não foi possÍvel destacar os recursos utiliza

dos na aquisição de equiparrentos. 

A seguir analisamos o gasto da Secretaria de Estado da SaÚde 

e do Governo do Estado, segundo a utilização dos recursos em despesas cor 

rentes e despesas de capital. 

2. 2 .1 Instituto BiolÓgico 

A tabela n? 53 mostra a evolução da distribuiÇão do gasto do 

Instituto BiolÓgico em rroeda corrente. A tabela n? 54 nos mostra a evolu

çao em moeda constante para o ano de 1970. Destaca-se nesta tabela o ní

vel muito baixo de gasto em capital tanto em equipanentos corro em outras 

despesas, o que pode estar significando certa estagnação da instituição 

em termos de absorção de novas tecnologias. Observa-se tambêm que os Re

cursos PrÓprios, apesar de representarem um valor inferior a 3% do total, 

são gastos de fonra equilibrada entre despesas correntes e despesas de 

capital. 

A tabela n? 55 mostra que a despesa com pessoal oscilou en

tre o valor m:i:niTID de 62 ,459; em 1977 e o valor rráxirro de 86,71% em 1980 

e 1981. 
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As tabelas de n9s 56 J 57 e as figuras n9s. ll e 12 , JJDStram 

que a grande parcela do gasto é com pessoal, sendo que a partir de 1370 

esta tendência se agrava, pois,se considerarmos o ano de 1971 coJJD a<o-

-base e dentro deste quadro o gasto com pessoal e o que se reduz men:ls, 

determinando uma compreensão nas outras despesas. 

2.2.2 Instituto Agronômico 

A tabela n9 58 rrostra a evolução da distribuição do gas-~o do 

~ . / 
Instituto Agronorm.co em rroeda corrente. A tabela n9 59 nos rrostra e "volu 

ção em moeda consta,te para o ano de 1970. Destaca-se nesta tabela c ,ível 

muito baixo de gasto em capital tanto em equipamentos como em outras des~ 

sas, o que pode estar siGnificando certa estagnação da instituição ec:: ter-

mos de absorção de novas tecnologias. Em relação aos Recursos PrÓpr~~s ob-

servamos que a maior parcela é aplicada em despesas correntes, o que mos

tra que a instituição não estâ conseguindo adquirir bens de capital :cem 

com sua prÓpria receita. 

A tabela n9 60 mostra que a despesas com pessoal oscile._, entre 

o valor mínino de 76,46% em 1977 e o valor nÉxi.JJD de 86,30% em 1979. f' opo_:: 

tlmo lembrar que como se observa na tabela n9 59, o valor real tota::. foi 

reduzido de CR$ 24.658 mil cruzeiros em 1975 para CR$ 20.129 mil cru=eiros 

em 1982, ocorrendo uma compreensão r,eral das despesas e, neste caso, are-

dução ocorre i~alnente para as despesas de pessoal e para as outras. 

As tabelas de n9s. 61 e 62 e as fi~s de n9s. 13 e 14 mos

tram que, considerando o ano de 1975 como ano-base .. o ano de 1978 foi o 

que apresentou nHior volume real de recursos. Observa-se também que a oscl 

lação do total de despesas e a despesa com pessoal manteve-se de forQ1 sin 

crr>nizada, respeitando praticanente a mesnu proporção nos vários anos do 

perÍodo. 
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2.2.3 Secretaria de Estado da Saude 

A tabela n9 63 mostra a evolução da distribuição do gasto 

da Secretaria de Estado da SaÚde em moeda corrente. A tabela n9 64 nos 

mostra esta evolução em moeda constante para o ano de 1970. 

Verifica-se que praticamente todo recurso é utilizado em 

despesas correntes, apenas a partir de 1975 é que se passa a aplicar de 

forma mais significativa em despesas de capital. A tabela n9 65 mostra 

que a despesa de capital oscilou entre 0,23% do total em 1974 e 17,21% 

do total em 1975. 

As tabelas de n9s. 66 e 67 e as figuras de n9s. 15 e 16 

mostram que, to!1Eildo-se o ano de 1971 como ano-base, houve um crescirren 

to real significativo do gasto da Secretaria da SaÚde. Verifica-se ain

da que a partir de 1975 o crescirrento do gasto total foi superior ao 

crescimento das despesas correntes, o que significa que houve um crescl 

mento nas despesas de capital. 

2. 2. 4 G::lvemo do Estado 

As tabelas de n9 68 a 72 apresentam as principais caracte

rÍsticas da evolução do gasto do Estado em despesas correntes e em des

pesas de capital. 

A tabela n9 68 mostra os valores do gasto em moeda corren

te, A tabela n9 69 nos mostra, em moeda constante para o ano de 1970, a 

distribuição dos recursos em despesas correntes e despesas de capital, 

onde se observa um crescimento dos valores no decorrer do perÍodo. 

A tabela n9 70 mostra que a despesa de capital oscilou en

tre 311,28% do total em 1974 e 22,13% do total em 1979. 

As tabelas de n9s, 71 e 72 e as figuras de n9s. 17 e 18 

mostram que foi nos anos de 1975 e 1978 que ocorreu maior aplicação em 

despesas de capital e que a partir de 1978 o crescimento real com des~ 
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sas correntes tem sido rraior que o crescirrento real do total de gastos. 

2.2.5 Análise Conjunta 

Para podermos ter uma visão da situação do Instituto Butan 

tan, quanto à questão das despesas oom pessoal, em relação aos outros 

dois institutos, preparamos a tabela n9 72 com o ano-base em 1975. !Jti-

lizando, agora, dados das tabelas de n9s. 56, 61 e 73, preparamos a fi-

gura de n? 19. Observando-se em conjunto as três tabelas e principalr.e~ 

te a figura n? 19 verifica-se que o Instituto Butantan, em 1977, aprcs~ 

tou um grande aumento de despesas com pessoal , enquanto que os outros 

dois institutos, ao contrário, apresentaram uma redução nesta despesa e 

se rrnntiveram em nÍvel rclativanente inferior ao Butantan até 1982. 

Para a análise do total de gasto preparamos as tabelas de 

n?s. 74 e 75 e a figura de n? 20. Estas tabelas e a figura nos mostram 

que, torrando-se COITD base o ano de 1971, o Governo do Estado apresentou 

em todos os anos da série um crescimento significativo, sendo os anos 

de 1975 e 1978 os que apresentaram maior volume de gasto; por outro lado 

a Secretaria de Estado da Saude apresentou um crescimento relativo supe-

rior ao do Governo do Estado nos anos de 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 

1979 e 1981, sendo que, exceto o Butantan em 1974, todas as outras inst~ 

tuições analisadas apresentaram em toda a série histórica crescimentos 

relativos inferiores ao do Governo do Estado. 

A Secretaria de Estado da Saude em toda a série histórica 

rranteve-se acima dos valores do ano de 1971, sendo que também apresentou 

os anos de 1975 e 1978 com rraior volurre de gasto. 

O Instituto Butantan apresentou apenas em 1974 crescimento 

relativo superior ao da Secretaria de Estado da SaÚde. Por outro laà), 

nao há duvida que entre os institutos analisados o Butantan se apresen-

, • .... o ... 

tou, durante o per lodo estudado, em melhor concliçao relatl v a quanto a 

guestão do gasto. 
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O Instituto BiolÔgico .excetuando-se os anos de 1972 e 1973, 

foi o que apresentou o menor crescimento, chegando inclu.Sive a apresentar 

nos anos de 1977 e 1981 valores inferiores aos do ano-base de 1971. 

O Instituto Agronômico apresentou-se com um crescimento rela 

tivo melhor do que o do Instituto Biolôgioo; porem, terminou a série his

tórica apresentando em 1982 um valor real de gasto inferior à 1971. 

Para ru>âlise da capacidade de gasto preparamos as tabelas de 

n9s. 76 e 77 e a figura n9 21. A tabela n9 76 apresenta o financiamento 

em rroeda constante das instituições em estudo. A tabela n9 77 e a figura 

n9 2l rrostram a percer\tagem de uso dos recursos pelas diversas institui

çoes. Verificamos que o Instituto Butantan apresentou boa execução orça

rrentária no perÍodo, sencb que em 1981 gastou praticamente 100% dos pe-

cursos. 

Finalmer.te, em sÍntese, quanto à questão do gasto podems o~ 

servap que o Covemo teve um crescimento real significativo no perÍodo 

estudado, sendo que apresentou dois picos, um em 1975 e outro em l ~78, 

provave:~er:te lit-;2_dos aos ar~os de rr.udatça de Governo; porém, excetuando

-se a Secretaria de Estado da SaÚde, as outras instituições estudadas 

não foram beneficiildas com o mesrro nível de crescimento real sendo que 

entre os institutos analisados o Butantan se apresentou em melhor posi

ção reliltiva. 



TA!ElA H'? 53 - GASTO, El1 MOEDA CORRENTE, 00 INSTITUTO BIOJ..llGICO SEG\JNl::O OS RECURSOS 00 TESOURO E RECURSOS PR()PRIOS, 

DESPESAS Di: CAPITAL E DT:SPESAS COR\DJTES, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

Eln CR$ 1. 000 

~ c 1975 1.976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

00 Pi::SSOAL 31.482 1!3.974 36.197 106.71"1 151. 694 267.903 527.837 936.272 
~ 
'· (/) 
,., 

S1 f;; OlJTPJ\S 5.847 7.864 15.509 23.656 22.611+ ' 32.610 58.518 128.229 
..; "'· :::0 o o o u TOTAL 37.329 51.838 51. 706 130.373 174.308 300.513 586.355 1. 064. 501 (f) 
..; 

~ 
N 
H 8 ~ EQUIPA'1Ll ITOS - !J58 593 2.216 435 2.386 9.244 7.042 
...:I (f) t' 
..; o 

~ OlJI'RAS - 109 4.504 308 1.253 - 4.112 2.314 U) 
~ 5 
p:: u TOT/>.L - 567 5.097 2. 524. 1. 688 2.386 13.356 9.356 

~ 

(f) TOTAL PARCIAL 37.329 52.405 56.803 132.897 175.996 302.899 599.711 1. 073.857 
..; 
(/) 

(/) 

~ o 
p., t;:: CORRDITES 511 510 328 1. 703 2.237 3.450 5.893 13.315 
(f) f2 
~ p., 

CAPITAL 353 778 830 1. 758 1.855 2.634 3.154 8.000 
o (f) 

o 

~ TOTAL PARCIAL 864 1. 288 1.158 3. 461. 4.092 6. 084 9.047 21.315 
~ 

TOTAL GE!'.A.L 38.193 53.693 57.961. 136.358 180.088 308.933 608.758 1. 095.172 

rr;!f'TT.: Sruv; dr:: Pl.Jnr_:j.t:n•~flt:0 :-:<.;tori, .. ll dl :;,..:crcLJf'jd de l:~_;tdÜJ dt 1\f.!'lcullur\t l! l\lJ.J:...;tccimelllO. 

f-' 
~ 

"' 



TABElA N9 54 - GASTO, EM M:JEDA OONSTANTE PARA O ANO DE 1970, 00 INSTIT\JfO BIOI15GICO SEGUNDO OS REaJRSOS 00 TESOURO E 

REaJRSOs· PRClPRIOS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1975 A 1982, 
Em CR$ 1.000 

~ ClAS 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ 
PESSOAL 11.746 11.486 6.577 14.065 12.955 11.547 10.979 10.018 

(I) 

~ 
OUI'RAS 2.181 2.054 2.818 3.118 1. 931 '\ 1.405 1.217 1.372 

-< o o u TOTAL 13.927 13.540 9.395 17.183 14.886 12.952 12.196 11.390 P· (I) 

< ~ 
N 8 EQUIPAMENTOS - 120 108 292 37 103 192 75 
H ~ (I) 
..:1 o QlJI'RAS - 28 818 40 107 - 85 25 
-< ~ ~ 
[.'-1 TOTAL - 148 926 333 144 103 278 100 
.:X: fi 

(I) TOTAL PARCIAL 13.927 13.688 10.321 17.516 15.030 13.055 12.474 11.490 
-< 
(I) (I) 

o 
[.'-1 ~ CORRENTES 191 133 59 224 191 149 122 142 
P-. P-. 

Ul ?i! 
P-. CAPITAL 132 203 151 232 158 113 66 86 [.'-1 
(I) 

p 

~ TOTAL PARCIAL 322 336 210 456 349 262 188 228 

TOTAL GERAL 14.250 14.025 10.531 17.972 15.379 13.317 12.662 11,718 
1--' 
-<= 
a> 



TABElA N? 55 - GASTO, SEGUNIXl A PERCENTAGEM AO ANO ENTRE OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PR6PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO INSTITVI'O BIO!llGICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

~IWO 
CIASSIFICA9\U-----

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ 
PESSOAL 82,43 81,90 62,45 78,26 84,24 86,71 86, 7l 85,49 

C/j 

~ 0\JI'RAS 15,31 14,65 26 '76 17,35 12 ,56 '\10,55 9,61 11,71 
-< 
~ 

o o 
C/j u TOTAL 97,73 96,54 89,21 95,61 96,79 97,26 96,32 97,20 

~ ~ 
N 8 
H 

~ 
EQUIPA11ENTOS - 0,86 1,03 1,62 0,24 0,77 1,52 0,64 

...:1 
C/j 
o 

~ ~ ~ 
0\JI'RAS - 0,20 7,77 0,22 0,70 - 0,67 0,21 

"-'l u u 
<>: ~ TOTAL - 1,06 

. 
8 ,79 1,85 0,94 0,77 2,20 o ,85 

C/j TOTAL PARCIAL 97,73 97,60 98,01 97,46 97,73 98,03 98,52 98,05 
~ 
C/j C/j 

"-'l 
o 
~ CORRENTES 1,34 0,95 o ,56 1,25 1,24 1,12 0,96 1,21 

"" ~ C/j 

IC.1 "" CAPITAL o ,93 1,45 1,43 1,29 1,03 0,85 o ,52 0,73 
~ 

C/j 
o 

~ TOTAL PARCIAL 2,26 2,40 1,99 2 ,54 ' 2,27 1,97 1,48 1,95 
~ 

TOTAL GERAL 100,QO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 ,ao 100 ,DO 
.___ ------ --------- -------------- ------- ------ -

,_, 
~ ..... 



TABElA N9 56 - GASTO, SEGUNDO O !NDICE DE BASE 100, PAPA OS REClJRSOS DO TESOURO E REClJRSOS PRC'PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL Ê DESPESAS DE CORRENTES DO INSTITUTO BIOL6GICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

~ c 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 
PESSOAL 100 97,79 55,99 119,74 110,29 98,31 93,47 

(I)· OUI'RAS 100 94,18 129,21 142,96 88 ,5if\ 64,42 55,80 
..: ~ o 
Q o u TOTAL 100 97,22 67,46 123,38 106,89 93,00 87,57 (I) 

..: [:l 
t-.::: 
H 8 

~ 
EQUIPA!1E:NTOS - 100 90 ,00 243,33 30,83 85,83 160,00 

....:l (!] 

..: o OUI'RAS - 100 2.921,43 142,86 382,14 - 303,57 22 ~ i..] a p::; 
~ 

TOTAL - .100. 625,68 225,00 97,30 69,59 187,84 

(I) TOTAL PA-qCIAL 100 98,28 74,11 125,77 107,92 93,74 89,57 
..: 
(I) (I) 

o 100 69,63 30,89 117,28 100 78,01 63,87 i..] ~ CORRENTES 
p, c. 
(I) ~ 

p, CAPITAL 100 153,79 114,39 175,76 119,70 85,61 50 ,o o i..] 
(I) 

Q o 

~ TOTAL PARCIAL 100 104,35 65,22 141,61 108,39 81,37 58,39 
~ 

TOTAL GERAL 100 98,42 73,90 126,11 107,92 93,45 88,85 

1982 

85,29 

62,91 

81,78 

62,50 

89,39 

67,57 

82,50 

74,35 

65,15 

70,81 

82 ,23 
---- ----- ------- ----- ------ -- ------------------ - ------ --- --- -

1-' .., 
(X) 



TABElA N9 57 - GASTO, SEGUNIXJ O JNCFEMEN'IO PERCENTUAL AO ANO PARA OS RECURSOS IX) TESOURO E RECURSOS PRClPRIOS, DESPESAS_ DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES IX) INSTITUTO BIOLClGICO, SAO PAULO, 1975 A 1982. 

~ A\10 

CLASSIFICA(,J\U -----
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ 
PESSOAL ll,746 - 2,21 ~ 42,74 +ll3,85 - 7,89 - 10,87 - 4,92 - 8,75 

{() OUTFAS 2,181 - 5,82 + 37,20 + 10,65 - 38,07 - 27,24 - 13,38 +12,74 
..: ~ \. 
q o 

u TOTAL 13.927 - 2 ,78 - 3G,61 + 82,90 - 13,37 - 12,99 - 5,84 - 6,61 {() ..: t:1 
N 

H 8 
~ 

EQUIPAMENTOS - 120 - 10,00 +170,37 - 87,33 +178,38 + 86,41 -60,94 
...:! {() 

..: o § OUTFAS - 28 +2.821,43 - 95,11 +167,50 - - -
~ r..l 

~ 
u TOTAL - 148 + 525,68 - 64,04 - 56,76 - 28,47 +169,90 -64,03 
~ 

{() TOTAL PARCIAL 13.927 - 1,72 - 24,60 + 69,71 - 14 ,19 - 13,14 - 4,45 - 7,89 
..: 
{() {() 

r..l 
o 
~ CORRENTES 191 -30,37 - 55 ,64 +279 ,66 - 14,73 - 21,99 - 18,12 +16,39 

P.. 

~ {() 

r..l 
P.. CAPITAL 132 +53,79 - 25,62 + 53,64 - 31,90 - 28,48 - 41,59 +30,30 

q 
{() 
o 

~ TOTAL PARCIAL 322 
~ 

+4,35 - 37,50 +ll7,14 - 23,46 - 24,93 - 28,24 +21,28 

TOTAL GERAL 14.250 -1,58 - 24,92 + 70,72 - 14,43 - 13,41 - 4,92 - 7,46 
-----------------. 

..... ..,. 
<D 



TABElA N9 58 - GASTO, EM l-OEDA CORRENTE, 00 DISTTIUI'O AGRONOMIC:O SEGUNDO OS RECURSOS 00 TESOURO E 

RECURSOS. PRCJPRIOS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

~ c 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 
PESSOAL 56.804 83.537 92.629 197.035 281. 084 485.867 923.939 

~ 
OlJI'RAS 7.364 9.824 13.367 16.975 26.804 ' 43.448 92.880 

(/) 
o -< u TOTAL 64.168 93.361 105.996 214.010 307.888 529.315 1. 016.819 

ci UJ 

-< 
[:1 

N 8 
~ 

EQUIPAI-lENTOS - 1.030 587 4.962 3. 971 10.426 341 
H (/) 

o OlJI'RAS - 278 5.954 1. 955 840 534 11.760 ..:l 

~ ~ -< u 
1'-l ~ 

TOTAL - 1.308 6.541 6. 917 4.911 10.960 12.101 
p:; 

TOTAL PARCIAL 64.168 94.669 112.537 220.927 312.699 540.275 1. 028.920 
(/) 

-< (/) 
(/) o 
1'-l ~ CORRENTES 1. 765 6.082 8.110 8.178 11.832 36.203 54.133 
P.. ~ 
(/) P.. CAPITAL 157 211 507 2.445 1.163 6.149 10.863 
1'-l (/) 

o 
Cl 

~ TOTAL PARCIAL 1. 922 6.293 8.617 10.623 12.995 42.352 64.996 [;;l 
. 

TOTAL GERAL 66.090 100.962 121.154 231.550 325.694 582.627 1. 093. 916 

FOtiTE: Grupo de Planejamento Setorial da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. 

Em CR$ 1.000 

1982 

1. 592.745 

181.109 

1. 773.854 

-
-
-

1. 773.854 

87.062 

20.351 

107.413 

1. 881.267 
f-' 
CJ> 
o 



TABElA N9 59 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DO lllSTITUI'O AGRONOMICO SEGUNDO OS RECURSOS DO TESOURO E 

RECURSOSPROPRIOS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
Em CR$ 1.000 

~ANO 
ClASSIFICAÇÃO-------

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ 
PESSOAL 21.193 21.820 . 16.831 25.969 24.004 20.941 19.218 17.042 

(/) 

~ 
Ol!I'RAS 2.747 2.566 2.429 2.237 2.289 '\1. 873 1. 932 1. 938 

..: 8 o TOTAL 23.941 24.386 19.959 28.206 26.294 22.813 21.150 18.980 Q (/) 

..: ~ 
N 8 

~ 
EQUIPA!1ENTOS - 269 107 654 339 449 7 -H 

(/) 
...:! o Ol!I'RAS 73 1.082 258 72 23 245 

~ ~ 
- -..: 

1".1 u TOTAL 342 1.188 912 419 472 252 ~ - -p:; 

(/) TOTAL PARCIAL 23.941 24.727 20.448 29.118 26.704 23.286 21.401 18.980 
..: 
(/) (/) 

o 
1".1 ~ CORRENTES 658 1.589 1.473 1.078 1. 010 1. 560 1.126 931 
ll.. 

~ (/) 

ll.. CAPITAL 58 55 92 322 99 265 226 218 1".1 
(/) 

Q o 

~ TOTAL PARCIAL 717 1.644 1. 566 1.400 1.110 1. 825 1. 352 1.149 [2 

TOTAL GERAL 24.658 26.371 22.014 30.518 27.814 25.111 22.753 20.129 
f-' 

"' f-' 



TABElA N9 60 - GASTO, SEGUNOO A PERCENTAGEM AO />NO ENTRE OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRO'PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO lliSTrn.JI'O AGRON0illCO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

~A'JO 
CIASSIFICA9\IJ ----

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~ 
PESSOAL 85,95 82 ,74 76,46 85,09 86,30 83,39 84,46 84 ,66 

(/) 

~ 
OUI'RAS 11,14 9,73 11,03 7,33 8,23 ~46 8,49 9,63 

< o o u TarAL 97,09 92,47 87,47' 92,42 94,53 90,53 92,95 94,29 Q (/) 

< ~ 
N 8 EQUIPAMENTOS - 1,02 0,49 2,14 1,22 1,79 0,03 -
H ê (/) 

...:1 

~ 
OUI'RAS - 0,28 4,92 0,85 0,26 0,09 1,08 -< ~ 

r4 Tai'AL - 1,30' 5,40 2,99 1,51 ·, 1,88 1,11 -p:: ~ 

(/) TarAL PARCIAL - 93,77 92,89 95,41 96,01 92,73 94,06 94,29 
< 
(/) (/) 

o 
r4 t2 CORRENTES 2,67 6,03 6,69 3,53 3,63 6,21 4,95 4,63 
P.. 

~ (/) 
P.. CAPITAL 0,24 0,21 o ,42 1,06 o ,36 1,06 0,99 1,08 r4 
(/) _·'' 

Q o 

~ TarAL PARCIAL 2,91 6,23 7,11 4,59 3,99 7,27 5,94 5,71 
~ 

Tai'AL GERAL 100,00 100,00 100,00 100 ,o o 100 ,o o 100 ,o o 100 ,o o 100 ,00 
- --- - -~-- ----~--------------- -~--- --- -~- ----· -- -

1--' 

"' N 



TABElA N'? 61 - GASTO, SEGUN!Xl O !NDICE DE BASE 100, PARA OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRO'PRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO INSTITUTO AGRONtlMICO, SliO PAULO, 1975 A 1982. 

~ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 ç 
. 

~ 
PESSOAL 100 102 ,96 79,42 122,54 113,26 98,81 90,68 80,41 

CIJ 

~ 
OUI'RAS 100 93,41 88,42 81,43 83,33 '\68 ,81 70,33 70,55 

..: o o u TOTAL 100 101,86 83,37· 117,81 109,83 95,29 88,34 79,28 ~ CIJ 

..: ~ 
N 8 

~ 
EQUIPAMENTOS - 100 39,77 243,12 126,02 166,91 2,60 -

H 
CIJ 

....1 o O urRAS - 100 1.482,19 353,42 98,63 31,50 106,21 -..: ~ 5 
li-1 TOTAL - 100 347,36 266,66 122,51 . 138,01 73,68 -
oe: hl 

. 

CIJ TOTAL PARCIAL 100 103,28 85,40 121,62 111,54 97,26 89,39 79,27 
..: 
CIJ (/) 

o 
li-1 

~ CORRENTES 100 241,49 223,86 163,83 153,50 237,08 171,12 141,49 
D-. 

CIJ t>: 
D-. CAPITAL 100 94,83 158,62 555,17 170,69 456,90 389,66 375,86 li-1 
(/) 

~ o 

~ TOTAL PARCIAL 100 229,29 218,41 195,26, 154,81 254,53 188,56 160,25 
Íil 

TOTAL GERAL 100 106,94 89,27 123,76 112,79 101,83 92,27 81,63 
-- ----------- --· -- - - - - - ---- -- --- -- ---- ---- ----

H 
tn 
w 



TABElA N? 62 - GASTO, SEGUNOO O INCREMENTO PERCEN'IUAL AO ANO PARA OS RECURSOS DJ TESOURO E RECURSOS PR(ÍPRIOS, DESPESAS 

DE CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO INSTITUTO AGRONOMICO, sAO PAULO, 1975 A 1982. 

~ANO 
CIASSIFICAy;u ------

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

[f) PESSOAL 56.804 + 2,96 - 22,86 + 54,29 - 7,57 - 12,76 - 8,23 -11,32 

~ [f) 

~ 
OUTRAS 7.364 - 6,59 - 5,34 - 7,90 + 2,32 "- 18,17 + 3,15 + 0,31 

«: 8 
Q. ii5 TOTAL 64.168 + 1,86 - 18;15 + 41,32 - 6,78 - 13,24 - 7,29 -10,26 
«: ~ 
N 8 EQUIPAMENTOS - 1030 - 60,23 +511 ,21 -48,17 + 32 ,44 - 98,45 -
H ~ ..-l 

~ OUTRAS - 278 +1. 382,19 - 76,16 -72,10 - 68,06 +965,21 -«: 6 
~ u TOTAL - 1308 + 247,36 - 23,24 -54,06 + 12,64 - 46,62 -
0:: ~ 

[f) TOTAL PARCIAL 64.168 + 3,28 - 17,31 + 42,40 - 8,30 - 12,80 - 8,10 -11,32 
«: 
[f) [f) 

o 
~ ~ CO FRENTES 1. 765 +141,49 - 7,30 - 26,82 - 6,31 + 54,46 - 27 ,82 -:17,32 
0.. 

~ [f) 
0.. CAPITAL 157 - 5,17 + 67,27 +250,00 -69,25 +167,68 - 14,72 - 3,54 1"'1 
Ul 

Q o 
~ a TOTAL PA'<.CIAL 1.922 +129,29 - 4,74 - 10,60 -20,71 + 64,41 - 25,92 -15,01 ~ 

TOTAL GERAL 66.090 + 6,94 - 16,53 + 38,62 - ~,87 - 9,72 - 9,40 -11,54 
f-' 
c.n 
+= 



T.:&.V. 1:9 63 -GASTO, E!1l1:'EDA COR."ENN'E, DA SECRETARIA OC ESTAOO ffi SAODE, SEGL'NIXJ DESPESAS COR."ENN'ES E IY'..SPESAS DE CAPITAL, SZSD PAUI)J, 1971 A 1932. 

R:os 

c.:.u::~:~-. . 

c::::== 

C.t.:P::::PL 

'I'Q':'.!.L 

Dn CR$ 1.000 

'\ 

1971 1972 1973 1974 1975 1976' 1977 1973 1979 1980 1981 1982 
.. 

367.2~9 5C2.605 633.227 896.956 1.213.987 1.752.616 2.38C.365 3.701.510 5,973.847 9.934.432 21.977.463 42.240.529 

1.971 1.497 2.298 2.021 250.864 133.285 179.680 318.810 219.761 791.163 1. 830.111 1. 095.297 

369.220 50~.103 640.525 8"8.977 1.464.851 1.885.901 2.550.046 4.020.320 6.193.608 10.725.595 23.707.574 43.335.826 

F~:I'E: i:eparta.::-e.."1to TéC!lico Korr.ativo da Secretaria de Estado da Saúde. 

f-' 

"' "' 



. ' TP"'"'..A ::g 6U - GJISl'O, M:JEllA CONsrA:m: PM'A O A'iO DE 1970, DA SELREl'A'UA IE EsrAOO DA SA!ÍDE. SEGUIIro DESPESPS COAADJTES E DESPESAS DE CAPITAL, 

Sl\0 !'KJLO, 1971 A 1932. 

Dn Cf<1 1'.oco 

.. 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1992 

<:8?...:;2:72 3~6.579 356,448 391.552 427.040 452.938 457.783 432.512 487.859 510.166 428.174 455.051 451.973 

CJ.?IT~ 1,645 1.051 1.409 962 93.597 .34.814 32.647 42.019 18.767 34.099 38.066 11.719 

-r ar.~ 309.224 357.509 392.962 428.002 545.535 492.597 465.160 529.978 528.934 462.272 493.117 463.693 
•· ' 

1-' 
(fi 

cn 



TABElA N9 65 - GASTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA!l'DE, SEGUNDO O PERCDITUAL AO ANO, ENTRE DESPESAS CORRENTES E 

DESPESAS DE CAPITAL, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

" CORREllTE I 99,46 99,70 99,64 99,77 82 .~7 92,93 92 ,98 92,07 96,45 . 92,62 92 ,28 97,47 

CAPITAL I 0,53 0,29 0,35 0,22 17,12 7,06 7,01 7,92 3,54 7,37 7,71 2 ,52 

TOTAL I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

.... 
"' ..., 



TABElA N9 66 - GASTO DA SECRETARIA DE ESTAIXl DA SAJJ'DE; SEGUNDO O !NDICE DE BASE 100, PPJIA DESPESAS CORRENTES E 

DESPESAS DE CAPITAL, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

A~ OS 
11971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

' CORRENTE I 100 116,26 127,71 139,29 147 '73 149,31 141,07 159,12 166,40 139 ,66 148,42 147,42 

CAPITAL 100 64 ,49 85 ,65 58 ,48 5. 689 '78 2.116 ,35 l. 984,62 . 2. 554 ,34 1.140 ,85 2. 072 ,88 2. 314 ,04 712 ,40 

TOTAL 100 115,98.127,49 138,86 117,31 159,81 150,91 171,91 171,60 149,97 159,98 150,44 



TABElA N'? 67 - GASTO DA SECR....'"l'ARIA DE ESTAOO DA SAÚDE, SEGUNIXl O lliCRD!ENTO PERCENTUAL AO ANO, PARA AS DESPESAS CORRENTES 

E DESPESAS DE CAPITAL, sAO PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

CORR.t..'"""'TE 306.579 +16,26 + 9,84 + 9,06 + 6,06 + 1,06 - 5,53 +12,79 + 4,57 -16,08 + 6,27 - 0,68 

CAPITAL 1.645 -35,51 +32 '79 -31,73 +9. 729,41 -62,81 - 6,23 +28,70 -55,34 +81,69 +11,63 -69,22 

Tal'AL 308.224 +15,98 + 9,91 + 8,91 + 27,69 - 9,87 - 5,57 +13,91 - 0,18 -12,61 + 6,67 - 5,97 



T.'2!:'..A !19 68 - GPSTO, EM !'.cEDA OJR."D:rE, IXl GOVER-<0 IXl ESTPDO, SEGL'N!JO DESPESAS CORJ!ENTES E DESPESAS DE CN'ITPL, SJíO PPIJ!J), 1971 A 1982. 

~ . . 
-- ---- . ----

c:? :c. ::r: 

CA?ITP..L 

Em CR$ 1.000 

1971 1972 1973· 1974 1975 . 1976 1977 1978 " 1979 1980 1981 1992 

7.412.312 9.764.973 12.762.908 17.156.986 25.231.842 38.189.634 51.715.568 8~.356.928 134.929.724 242.260.780 500.407.053 1.014.470.238 

3.163.435 4.073.580 5.775.926 8.950.552 13.069.850 14.957.475 21.236.849 30.223.424 38.352.228 79.788.216 156.250.364 316.761.457 

?J7f~ I 10.575.747 13.838.553 18.538.834 26.107.538 38.301.692 53.147.109 72.952.417 112.580.352 173.281.952 322.048.996 656.657.417 1.331.123.695 

r::~: :)epa..~a-:-.e.'1to Téc.rtico :-:o!'f:\3.tivo da Secre-t:aY>ia de Esta.do da SaÚGe. 



TP~"CP. !:9 69 . - GASTO, E:i 110EDA. OJI:~A'<'TE PA"'A 9 A:<O IE 1970, IXl GOVERNO IXl ESTA!XJ, SEGUN!Xl IESPESPS' CORREtiTES E DESPESPS DE CAPITAL, 

~~ PALr~, 1971 A 1982. 

Em CR$ 1.000 

~ 
s 

-
-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 " 1979 1980 1981 1982 

.. 
CC? .. ':\222 5.187.798 6.925.319 7.830.044 8.163.441 9.414.000 9.975.132 9.396.719 10.854.643 11.522.998 10.441.439 10.408.46710.854.832 

c.;.:? :l.J..!w 2.540.835 2.888.982 3.543.530 4.261.357 4.876.361 3.906.892 3.858.735 3.983.447 3.275.280 3.438.872 3.250.007 3.389.437 

TJ.:.AL 8.828.533 ~.814.301 11.373.574 12.429.798 14.290.361 13.882.024 13.255.454 14.380.090 14.798.278 13.880.311 13.584.474 14.244.179 

i-' 
O'> 
i-' 



TABElA N9 70 - GASTO 00 GOVERNO 00 ESTADO, SEGUNOO O PERCENTUAL NJ ANO, ENTRE DESPESAS CORRENTES E DESPESAS DE CAPITAL, 

SA0 PAULO, 1971 A 1982. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 ~79 1980 1981 1982 

CXJRRDITE 70,08 70,56 68,84 65,71 65,87 71,85 70,88 73,15 77,86 75 ,22 76,20 76,20 

CAPITAL I 29,91 29,43 31,15 34 ,2S 34,12 28,14 29,11 26,84 22,13 24,77 23,79 23,79 

TOTAL I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



TABElA N9 71 - GASTO DO GOVERNO 00 ESTADO, SEGUNDO O niDICE DE BASE 100, PPIAA DESPESAS CORRENTES E DESPESAS DE CAPITAL, 

SM PATTI.D, 1971 A 1982. 

11971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

CORRENTES 100 111,91 126,54 132 ,o o 152,i3 161,20 151,85 175,42 186,22 168,74 168,20 175,42 

CAPITAL I 100 109,39 134,18 161,36 184,65 147,94 146,11 150,84 124,02 130,21 123,06 128,34 

TC1I'AL I 100 111,16 128,82 140,78 161,86 157,23 150,14 168,06 167,61 157,21 154,70 161,34 

1-' 
0'1 
w 



TABElA N9 72 - GASI'O DO GOVERNO DO ESTADO, SEGUNDO O INCREMENTO PERCENTUAL AO ANO, PARA DESPESAS CORRENTES E DESPESAS 

DE CAPITAL, SÃO PAULO, 1971 A 1982, 

I 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

CORRENTE 6.187.798 +11,91 +13,06 + 4,32 +15,24 + 5,96 
\_ 

- 5,80 +15,51 + 6,15 - 9,39 - 0,32 

CAPITAL 2.640.835 + 9,39 +22,65 +20,25 +14,43 -19,89 - 1,24 + 3,23 -17,78 + 4,99 - 5,50 

TOTAL 8.828.633 +11,16 +15,88 + 9,28 +14,96 - 2,86 - 4,52 +11,93 - 0,27 - 6,21 - 1,60 

1982 

+ 4,28 

+ 4,28 

+ 4,28 

,_. 
O'> 
ç 



TABElA N? 73 - GASTO, SEGl.JNIX) O !NDICE DE BASE 100 P~ OS RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE 

CAPITAL E DESPESAS CORRENTES DO INSTITUTO BUI'ANTIIN, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 

~ c 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 
PESSOAL 100 96,09 103,15 150,38 134,33 115,00 118,80 

Ul OUI'RAS 100 93,27 73,91 63,96 55 ,so . 70,24 78,51 
...: § o " Cl u TOI'AL 100 95,08 92,64 119,31 106,00 98,91 104,32 (/) ...: ~ 
N 

H 8 
~ 

EQUIPAMENTOS 100 13,33 51,11 44,44 1. 767,41 688,89 505,19 
....:l (/) 

...: o § OUI'RAS 100 14,55 49,09 1,82 - - -
~ 1'-1 

~ ~ 
TOI'AL 100 13,09 50,26 31,41 1. 249,21 486,91 357,07 

(/) TOI'AL PARCIAL 100 93,79 91,98 117,93 124,04 105,04 108 ,30 
...: 
Ul Ul o 
1'-1 ~ CORRENTES 100 101,79 99,86 69,05 180,06 157,22 206,33 
n. 

~ Ul 
n. CAPITAL 100 308,63 422,30 314,39 190,65 84,89 243,17 1'-1 
Ul 

Cl o 
82 a TOI'AL PARCIAL 100 135,10 151,62 108,43 181,87 145,61 212 ,36 
~ 

TOTAL GEFAL 100 96,54 95,96 117,29 127,90 107,75 115,25 

- ------ ---- --- -- ---- -----

1982 

112,10 

61,74 

94,00 

-

-

92,51 

146,08 

446,04 

194,23 

99,31 
I-' 

"' "' 



TA.'S!.A :19 7:. _GASTO TIJI:N..., EM !1J~ CONS:'P.NTE PA.'O.A O A.'!O DE 1970, PELO GOVER:-10 DO.ESTADo, SECRETA.'UA DE ESTADO DA SAI1DE,"INS'ITIUI'O BUl'ANTA'l, 

I:iS'ITIUI'O BIOL6GICO. E D!STITUTO AGRON0!1ICO, SÃO PAJJLO, 1971 .A 1982. 

~ r:.::u.L."L~Ç.J 

s.:·.~?~ :J JJ 
ES':!J) 

s.::c:=_;.q:_.; 
...... ~·~.:.1.""\ ...... -....)~ 

!::: :3:':!:7 J:O 
E:::_.:.~::-;.: r 

r: :s:T~'U70 
B::~::co 

r:S?:"?~..;?:J 

P.~?::.::~:~co 

\ Em CR$ 1.000 

1971 1972 1973 1974 197~ i976 1977 1978. 1979 1990 1981 1992 

8.828.633 9.814.301 11.373.574 12.429.798 14.290.361 13.882.024 13.255.454 14.838.090.14.798.278 13.880.311 13.658.474 14.244.179 

308.224 357.509 392.962 428.002 546.535 492.597 465.160 529.878 528.934 462.273 493.112 463.693 

lO. 200 10."195 10.984 15.981 12.966 12.518 12.442 15.208 16.584 13.971 ~4: 943 12.977 

12.700 12.997 14.394 13.264 . 14.250 14.025 10.531 17.972 15.379 13.317 12.662 11.718 

20.650 22.072 24.747 24.603 24.658 ;26.371 22.014 30.518 27.814 25.111 22.753 20.129 

1-' 
m 
m 



TABElA N9 75 - GASTO TOTAL ,PELO GOVERNO 00 ESTAIXJ, SECRETARIA DE ESTl'OO DA SAlJDE, INSTTIUrO Blll'ANTAN, INSTITlll'O 

BIOI15GICO E INSTITlll'O AGRON1lMICO, SEGUNOO O !NDICE DE BASE 100, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

11971 1972 1973 1~74 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

GOVEFJIO 00 ESTAOO 100 111,16 128.82 140,78' 161,86 157,23 150,14 168,06 167' 61 157,21 154,70 

SECRETARIA DA SAtl'!:E 100 115 ,98 127,48 138,85 177,30 159 ,80 150,90 171,90 171,59 149,96 159 ,97 

INSTTIUrO BUTANTAN 100 99,95 107,69 156,68 127,12 122,73 121,98 149,10 162 ,59 136,97 146,50 

TIISTITUI'O BIOWGICO 100 102,34 113,34 104,44 112,20 110,43 82 ,92 141,51 121,09 104 ,86 99,70 

-
INSTTIUrO ,.,.;RoN1l!1ICO 100 106,89 119,84 119,14 119,41 127,70 106,61 147,79 134,69 121,60 110,18 

1982 

161,34 

150,43 

126 ,25 

92 ,27 

97,48 

1-' 
O> ...., 



. . . 
TA!l::J.A !'o'? 75 - FINANCIA~'TO, EM !{)EDI\ CONS!A'ITE PPJ>.A O />NO DE 1970, 00 9JVERNO 00 ES!AOO, DA SECREI'ARIA DE ES!AOO DA SAODE, DOS INS!ITUI'OS BUI'ANTA'I, 

BIOUlGICO E AGRO~OMICO, Sl\o PAUIJJ, 1971 A 1982 •. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
. . 

1978 1979 1980 1981 1982 

G::l\-erno I 9.823.75o· 10.587.139 11.955.376 12.694.491 15.191.730 14.506.436 14.012.742 16.225.700 15.174.822 14.201.317 13.964.549 14.492.997 do Esta:b 

Secreêaria de I 394.470' . 380.615 408.463 441.661 · Esêado da SaÚde 

Ir-.stiD...rto 10.478 10.437 11,278 16,582 
B~2J."1.tan 

Instituto 
Eio1Ógi.co ... ". ". ". 
Instituto 

I Agro:Jô::ri.co ". ". ". . " 

559:513 525.582 509.375 553,301 541.043 

13.849 12.918 13.123 16,143 17.370 

14.390 13,589 13,001 21,356 15.728 

24.906 27.760 23.609 35.328 29,112 

467.480 

13.999 
'· . 

13.661 

25.483 

496.336 

14.944 

. 13.443 

23.518 

471.829 

12. 931! 

11.870 

21.086 

,__. 
O'> 
co 



TABElA N9 77 - CAPACIDADE DE GASTO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE, DOS llJSTTI'UTOS BUI'ANTAN, BIOI15GICO 

E AGRONOMICO, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 

1--' 
m 
<O 
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FIGURA N9 11 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DO INSTITUTO BIOL0GICO, 

• SEGUNDO O GASTO TOTAL E O GASTO COM PESSOAL, SÃO PAULO, 1975 A 1982 . 
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FIGURA N9 12 - TOTAL DE GASTO E GASTO COM PESSOAL DO INSTITUTO BIOLÕGICO, SEGUNDO O !NDICE DE 

BASE 100, SÃO PAULO, 1975 A 1982, 
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FIGURA N9 13 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DO INSTITUTO AGRON0MICO, 

• SEGUNDO O GASTO TOTAL E O GASTO COM PESSOAL, SÃO PAULO, 1975 A 1982 • 
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FIGURA N9 14 - TOTAL DE GASTO E GASTO COM PESSOAL DO INSTITUTO AGRONÔMICO, SEGUNDO O 1NDICE 

DE BASE 100, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 
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FIGURA N9 15 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

SA0DE, SEGUNDO O GASTO TOTAL E AS DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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FIGURA N9 16 - GASTO TOTAL E DESPESAS CORRENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÜDE, SEGUNDO O 

!_NDICE DE BASE 100, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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FIGURA N9 17 - GASTO, EM MOEDA CONSTANTE PARA O ANO DE 1970, DO GOVERNO DO ESTADO, SEGUNDO O 

,GASTO TOTAL E AS DESPESAS CORRENTES, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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FTGURA N9 18 - GASTO TOTAL E DESPESAS CORRENTES DO GOVERNO DO ESTADO, S~GUNDO O !NDICE DE 

BASE 100, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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FIGURA N9 19 - DESPESAS DE PESSOAL, SEGUNDO O !NDICE DE BASE 100, DOS INSTITUTOS BUTANTAN, 

BIOL6GICO E AGRONÔMICO, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 
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FIGURA N9 20 - GASTO TOTAL DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE, 

DOS INSTITUTOS BUTANTAN, BIOLÕGICO ·E AGRONÔMICO, SEGUNDO O fNDICE DE 

BASE 100, SÃO PAULO, 1975 A 1982. 
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FIGURA N9 21 - CAPACIDADE DE GASTO DO GOVERNO DO ESTADO, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SA0DE, 

DOS INSTITUTOS BUTANTAN, BIOL6GICO E AGRONÔMICO, SÃO PAULO, 1971 A 1982. 
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3. · MERCAIXl DE IMUNOBIOI..aGICOS 

3.1 Progrema Nacional de Imunizações (PNI) 

Até 1973 o controle de doenças transrrlssíveis no Brasil nao 

possuía, a nível federal, um prograrre especÍfico que englo:,asse todas as 

ações. Havia então prograrras e carrpanhas que se caracterizavam por suas 

ações incisivas, algurras vezes bastante eficientes, corro foi a Carrpanha 

de Erradicação da VarÍ9-la, rras outras vezes Sei:! qualquer resultacb bené

fico e, o que é rrcús inportante, aÇões terr:por&ias, nunca contínuas, e 

descoordenadas. 

A nível estadual, a situação era ai.'1da llB.iS complexa; pols, 

ações descoordenadas de irr.unização eram realizadas cono urra consta'1te. 

Assim, tÍnhamos carrpanhas de vacinação Sabin que se limitavam a uma cbse, 

carrpanhas de vacinação contra o sarampo, que atingiam muito llB.is grupos 

et&io~ não priori tàrios , cb que as crianças menores de cinco anos ; in di

vÍdoos rece::>encb inú:reras revacinações contra a varÍola, quando a doença 

já estava inclusive erradicada do País; havia, enfim, diversos JTDdos de 

agir em relaçào às atividades de·vacinação. 

Por outro lacb , era di to que as doenças transnússí veis re

presentavam 40% das causas de Óbito em todo o País. A III Reunião de Mi

nistros de SaÚde das Arré'ricas, ocorrida em Santiago do Chile, em setem

bro de 1972, rrostrava a inportância das cbenças transmissíveis no conti

nente e dela saía wn compromisso de lutar-se ]Xlr seu controle efetivo, 

em cada wn de seus paÍses , que na década de 71 a 80 teriam corro uma das 

preocupaçoes priorit&ias o "controle das cbenças transmissíveis nas Amé 

ricas". (30) 

Assim, em 1973 o Ministério da SaÚde elaborou o Prograrra 

Nacional de Imunizações (PNI). Em face da sua rornplexidade e dimensão o 

J?NI foi sencb implantam progressivarrcnte de acordo com seus objetivos 

iniciais. (28) 
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Em 1974, com o agravarrento da epidemia de meningite memn@ 

cócica no País, oom o problelll3. logÍstioo do progralll3., devido ao incêndio 

do Arnazêm Nacional, onde se estocavam as vacinas importadas no Rio de 

Janeiro, em que foi destruído todo estoque nacional de vacinas Sabin e 

sarampo e outros fatores polÍtioos, sofreu o PNI urna desaceleração, tra

zendo oom isso prejuí:zc ao cumprimento de suas metas. 

Em 1975, o Ministério da SaÚde reformulou o PNI e introdu-

ziu a obritagoriedade de vacinação das crianças menores de lChum) ano, 

em todo o territ6rio nacional condicionando o recebimento do salário-fa-

mília ao cumprimento do calendário rnlnimo de vacinações obrigatórias. 
/ 

I:esde sua criação até hoje o PNI não oonseguiu definir-se 

sobre qual caminho administrativo seguir: 

1) assumir que é apenas um progralll3. dentre os diversos que 

estão sendo executacos pelo nosso sisterra de saúde e, corro tal, sofrer 

diretamente as consequências do modelo administrativo adotado no País. 

Neste caminho os avanços sao lentos e limitados ao próprio avanço de 

propostas mais racionais para o setor saÚde; 

2) assumir que o oontrole de doenças transmissíveis evl

táveis por imunizantes é urgente e necessário, independente da realid.5!: 

de geral do País e que compete ao Ministério da SaÚde efetivá-lo. Neste 

caminho o PNI se orienta para um programa vertical, operado até indepe:!J_ 

dentemente das Secretarias Estaduais de SaÚde. (53) 

Esta indefinição administrativa até o momento fica mais 

evidente, pela leitura dos documentos. "Recomendações para a Atualiza-

ção do Programa Nacional de Imunizações" de julho de 1979 (31) e "O 

Controle das Doenças Evitáveis por Imunizantes através de Campanhas

-Evolução de um Processo I:ecisório em SaÚde Pública". (54) 

Assim nos fixamos, em urna prime ire etapa, na verificação 

do nível de disponibilidade, no País, dos imunobiolÓgicos necessários 

pare o atendimento dos menores de 1 (hum) ano, segundo o PNI, durante o 
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perÍodo de 1973 a 1981. 

A população l!Enor de wn ano de idade a 19 de julho, do Br~ 

sil e do Estado de são Paulo, no perÍodo de 1970 a 1983 é apresentada 

na tabela n9 78. Oom estes dados construímos a tabela n9 79 que mostra 

o l!Ercado do PaÍs e de são Paulo, de acordo com o número de doses de va 

cina recomendado pelo PNI em 1982. (29) 

Sabemos que durante alguns anos houve pequenas divergências, 

quanto ao número de doses e o perÍodo recol!Endado para vacinação, entre 

o PNI e o Programa de Vacinação de São Paulo. (64) Porém, em 1982, estas 

divergências já foram p;:atical!Ente superadas e não atrapalham o tipo de 

análise proposta neste trabalho. 

3.2 Participação da Central de Medicamentos (CEME) 

A criação da CEME em junho de 1971 teve como objetivo básico 

a gradativa ampliação da assistência farmacêutica às classes de reduzido 

poder aqui si ti \D. Ao instituir a CEME, "o G'overno levou em conta a reali

dade, todos os dias observada, de que sem a possibilidade de avial!Ento da 

receita a consulta rrédica se torna inócua para WJ\3. grande ITB.ssa da popul~ 

ção". (12 ,13 ,14) 

Para alcançar seu objetivo a CEME deveria atuar, fundamental 

!lEnte, fazendo pesquisas, criando condições para a produção nacional de 

substâncias básicas , e realizando a distribuição dos ITEdicamentos. Porém. 

apÓs yárias mudanças de orientação a CEME na prática tem desenvolvido 

principaliTEnte a distribuição dos produtos da "Relação Nacional de Medica 

l!ETitos Essenciais - Rendl!E". (15 ,48) A produção dos ITEdicarrentos e princi:_ 

paliTEnte das substâncias básicas estão sob o controle dos laboratórios 

multinacionais. (5,39,42,58) 

A evolução da distribuição de vacinas, em doses, pela Central 

de Medicamentos para o perÍodo de 1973 a 1981 pode ser observada na tabela 

n9 80. Destaca-se o número de 90.936.000 doses de vacinas antimeningocóci-
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cas distribUÍdas em 1975 e o número de 83.040.000 doses em 1980 e 

80.000.000 de doses em 1981 de vacina antipoliomielÍtica. Observamos, 

ainda, que a CEME distribuiu 863.000 ooses de vacina tríplice em 1973, 

que evoluiu para 30.000.000 de doses em 1981. 

Com os dados das tabelas n9s • 79 e 80 construínos as fi-

guras n9s. 22 e 23. 

A figura n9 22 oostra a evolução cb número de doses neces 

sârias . para cobrir toda população de menores de um ano no Brasil com 

as vacinas de dose Única. Observa-se que a vacina anti-sarampo ficou 

abaixo do necessário apenas nos anos de 1973 e 1975; sendo que em 1980 
/ 

o número de doses esteve quase três vezes acima e em 1981 o número de 

doses esteve mais de oito vezes acima. Por outro lado, o BCG intradér-

mico se apresentou serrpre acirra do necessário para cobrir toda a popu

lação de menores ce um ano co País. Em relação a estes dois imuniza.<

tes verifica-se que há o suficiente para os menores de um ano e larga 

margem para ser utilizada junto aos menores de um ano de acordo com o 

PNI. 

A figura n9 23 rrostra a evolução do número de <bses neces 

sárias para cobrir toda a população de menores de um ano do Brasil com 

as vacinas de três cbses. Observa-se que a vacina antipoliomielÍtica 

esteve abaixo do necessário ape.'1as nos anos de 1974 e 1975; sendo que 

em 1980 e 1981 o número de doses esteve mais de sete vezes acima. Por 

oútro lado, a vacina trÍplice só atingiu o nÍvel necessário em 1980 e 

superou em quase três vezes este nível em 1981. 

Verifica-se, assim, que entre as quatro vacinas utiliza-

das em rrenores de um ano, segundo o PNI , a vacina mais deficitária no 

perÍodo foi a trfplice, justamente a que o Instituto Butantan tem maior 

experiência de produção. 



3.3 Participação do Instituto Butantan 

O Instituto Butantan participou ativanente na década de 60 

e parte da dlcada de 70 no prograrra de controle da poliomielite, reali

zando a diluição de concentrado viral da vacina Sabin importada, nao 

chegando a desenvolver projeto no sentido de pro.dllzi-la no País. Assim 

que a Central de Medicamentos passou a importar a vacina já dilUÍda o 

Instituto Butantan interrompeu esta atividade. 

Em 1976 0 Instituto Butantan iniciou um esforço no sentido 

de produzir a vacina cgRtra o sarampo. Foi elaborado projeto especÍfico 

que se vem arrastando até hoje, com sucessivas prorrogações de prazos, 

corro já' foi relatado na parte inicial deste trabalho. 

Dn relação ao BCG oral, o Instituto Butantan tem grande tra 

dição em ternos de sua produção; porém, s5 iniciou a produção em escala 

industrial do BCG intradérmico em 1980. 

Verificarros que embora o Butantan seja o maior fornecedor 

de imunobiolÔgicos em terrros de variedade de produtos para a CEME, como 

pode ser visto nas tabelas n9s. 28,80 e 81, em reiação às quatro vacinas 

utilizadas no prilreiro ano de vida, segundo o PNI, a única que o Insti tu 

to Butantan te.'l1 produzido de forma contÍnua é a vacina trÍplice. Corro ~ 

derros observar na tabela n9 28 a produção desta vacina cresceu de 

691.717 doses em 1970 para 3.874.500 doses em 1982. 

3.4 Análise Conjunta 

Para poderrros verificar a parcela de participação do Instit~ 

to Butantan no mercado da vacina tffplice indicada para o primeiro ano de 

vida, seeundo o PNI, utilizarros os dados das tabelas n9s. 28, 79 e 80 e 

prepararros a figura n9 24. As tabelas e a figura rrostram que a produção 

do Instituto Butantan sã esteve abaixo do mercado de São Paulo para a va 

'?ina trÍplice no ano de 1974; sendo que apresentou um crescimento mais 
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acelera<b a partir de 1979. Po~m, sempre esteve muito abaixo à:> rrercado 

à:> Brasil, sendo que em 1980 atingiu cerca de um terço deste rrercado. O 

núrrero de vacinas trÍplice distribUÍ<b pela CEME foi crescen<b ano a ano 

sendo que em 1980 superou o rrercado de rrenores de um a;-.o do Brasil, e em 

1981 o número de doses distribuídas de vacina trÍplice pela CEME foi mais 

de oito vezes a produção do Instituto Butantan. Neste rrorrento surge gran-

de polêmica, pois apÓs realizar a inportação de vacina trÍplice em alta 

escala a CEME sugere ao Instituto Butantan estudar a possibilidade de in-

terTOmper a produção dessa vacina. (Anexo n9 2) 

O que se 9l:Jserva ê que desde 1973 o increrrento da distribui-

ção da vacina trÍplice pela CEME não foi acompanhada adequadarrente pelo 

crescirrento da produção do Instituto Butantan, surgindo assim, um espaço 

que foi sen<b ocupado por outros laboratélrios corro se observa no relató

rio da CEME de 1980. "Houve UJ:l estrangulaJTento na área de produção oficª'-

al desta vacina, ficando as entregas bem abaixo da demanda estimada em 

24 milhões de doses . Para suprir as necessidades recorreu-se à rede pri-

vada, adquirindo-se da SYNTEX 4, 2 milhões de <bses, totaliza11do urra en

trega de 11,3 miL'lões de doses". (16) Porém, recenterrente foi necessário 

recolher da rede de saÚde a vacina produzida por este laboratório , pois 

ela não estava determinando a imunização das crianças. 

Caberia, portanto, ao Instituto Butantan, com a experiência 

acumulada que tem quanto à produção de imunobiolÔgicos de boa qualidade, 

retorrar este espaço no rrercado brasileiro acertan<b com a CEME urra forrra. 

adequada de reajustes periódicos dos preços de seus produtos . 
• 



TABElA N9 78 - POPUlAÇÃO MENOR DE 1 ANO DE IDADE AO 19 DE JUlHO, DO 

BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1970 A 1983. 

ANO BRASIL ESTADO DE sAO PAULO 

1970 2.788.074 429.487 

1971 2.853.041 448.504 

1972 2.919.521 468.363 

1973 2.987;--550 489.101 

1974 3.057.165 510.757 

1975 3.128.402 533.372 

1976 3.201.299 556.989 

1977 3.275.894 581.651 

1978 3.352.228 607.405 

1979 3.430.340 634.300 

1980 3.510.272 662.386 

1981 3.592.067 691.715 

1982 g.675.768 722.343 

1983 3. 761.419 754.327 

NOTA: As populações de menores de 1 ano foram estimados a partir dos 

resultados defL~itivos dos Censos Demográficos de 1970 e 1980, 

supondo um cresc~~to g~~étrico dessas populações durante a 

década 1970-80, o qual se manteria para os anos de 1981, 1982 

e 1983. 
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TABElA N9 79 - EVOWÇAO 00 MERCADO DE VACINAS NO BRASTI.. E EM Sl'í.O PAULO, EM 1.000 OOSES, SEGUNDO O N(JMERO DE OOBES PROPOSTO 

PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇOES (PNI) CONSIDERANOO APENAS A POPUIAÇAO MENOR DE UM ANO, 1970 A 19!l2. 

~ ~s 
70 71 72 73 74 75 76 

1 2.788 2.853 2.920 2.988 3.057 3.128 3.201 
BRASIL 

3 8.364 8.559 8.759 8.963 9.171 9.385 9.604 

1 429 449 468 489 511 533 557 

S1'í.o PAULO 

3 1.288 1. 346 1.405 1.467 1.532 1.600 1.671 
·------- ---- ------- --

FONTE: Tabela 78 

77 78 79 

3.276 3.352 ~430 

9.828 10.057 10.291 

582 607 634 

1. 745 1.822 . 1. 903 
---- ----

80 

3. 510 

10.531 

662 

1. 987 

81 82 

3.592 3.676 

10.776 11.027 

692 722 

2. 075 2.167 
---· -----

f-' 
(X) 
(X) 



TABElA N9 80 - EVOWÇ]IO DA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS, D-1 DOSES, PELA CENTRAL DE MEDICAMENTOS, BRASIL, 1973 A 1981. 

ITrn VACINAS 
QUANTIDADES DOSES (MilhÕes) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

01 AntipoliomielÍtica 13.052 4.996 6. 717 16.780 17.626 19.720 18.145 83.040 80.000 

02 Anti -Sarampo 1.623 3.090 2.175 4.622 4.758 6.275 5.595 10.658 30.000 

03 Tríplice 863 2.396 2.461 5.819 6.118 8.~02 8.421 11.319 30.000 

04 Toxóide 1.000 1.209 3.391 4.906 3.714 6.507 5.612 6.489 12.000 

05 BCG- Intradérmico 2.917 7.428 12.432 10.164 16.829 14.462 11.316 14.875 9.000 

06 Anti -Rábica Humana 714 1.922 1.993 l. 315 1.669 1.245 l. 720 1.957 2.500 

07 Anti -)'ábica Canina 350 1.009 l. 733 3.295 4.535 5.830 6.877 7.922 8.000 

08 AntiaJJID'Ílica 4.935 11 3.000 3.500 4.698 7.000 6.300 9.060 7.500 

09 Antimeningocod 5.288 90.936 2.976 - 700 32 - 3.000 

lO Antitifóidica 362 2.516 l. 717 266 1.131 774 2.695 548 1.000 

li Antivariólica - - - - - 7.015 Errad. Errad. Errad. 

12 Soro Anti-Rábico - - - - - - 6 33 31 

13 Antigripal 195 391 

14 BCG-Oral 2.100 2.557 2.317 824 

15 Tríplice Dupla 144 324 219 

16 Toxóide Diftérico l 

17 CÓlera 150 

TOTAL 28.255 33.288 129.091 54.467 61.978 77.530 66.719 145.901 183.031 
·-------·- -· - --· ------ -- ----- -· ·----

FO~ITE: (14) 

NOTA: A Tabela foi llEiltida na sua forma original; porém, devemos destacar que as quantidades de doses é em milhares e nao 

em milhões. 
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TABElA N9 81 - SISTEMA PRODUI'OR OFICIAL, FORNECEOOR DA CEME, SEGUNDO OS I.ABORATCRIOS E O N!JMERO DE PRODUI'OS FORNECIDOS, 

BRASIL, 1981 

N9 

01 lAFERGS 

02 IPB 

03 LIF 

04 LQF 

05 TECPAR 

06 FURP 

07 BUI'ANTAN 

08 LQFE 

09 LQFA 

lO LEM 

LABORATCRIOS 

RS- Lab. Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul 

RS- Instituto de Pesquisas BiolÓgicas 

SC- Lab. Ind. Farnac. de Santa Catarina 

PR- Lab. Químico Farnac. do Paraná 

PR- Instituto de Tecnologia do Paraná 

SP- Fundação para o Remédio Popular , 

SP- Instituto Butantan 

RJ- Lab. Químico Farmacêutico do Exército 

RJ- Lab. Químico Farmac. da Aeronáutica 

RJ- Lab. Farmacêutico da Marinha 

ll ~~~GUINHOS RJ- Lab. de Tecnol. em Qui~ot. de Manguinhos 

12 BIOMANGUINHOS RJ- Lab. de Tecnol. em Imunot. de Manguinhos 

13 FAP RJ- Fundação Athaulfo de Paiva 
14 IVB 

15 LQF 

16 FUNED 

17 IQUEGO 

18 LIFAL 

19 lAFEPE 

20 LIF 

21 F1JNA'1 

22 !ill10PE 

FOiiTE: (14) 

RJ- Instituto Vital Brazil 

ES- Lab. Químico Farmac. do Espírito Santo 

MG- Fundação Ezequiel Dias 

GO- Indústrias Químicas do Estado de Goiás 

Alr Laboratório Industrial Farmac. de Alagoas 

?E- Lab. Farmac. do Estado de Pernambuco 

PE- Lab. Industrial Farmac. da Paraíba 

RN- Fund. Uni vers . 'do Alimento e do Medicam. 

PE- Centro de Hematol. e Hemator. de Pernambuco 

QUIMIOTERÁPICOS IMUNQTERÃPICOS 

29 

12 

03 

35 

18 

24 

24 

03 

40 

06 

22 

20 

13 

22 

08 

18 

01 

01 

01 

11 

03 

01 

05 

02 

01 

TOTAL 

29 

01 

12 

03 

01 

35 

ll 

18 

24 

24 

03 

03 

01 

45 

06 

24 

20 

13 

23 

08 

18 

01 

f-' 
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CONCLUSOES 

1. O Instituto Butantan surgiu, no final do século passado, 

a partir da conjugação de forças econômicas, políticas, sociais e sanitá 

rias para participar do controle dos problemas de saÚde pÚblica da época 

e permitir o avanço do processo de desenvolvimento do País. 

2. Durante sua evolução , por di versas vezes , o Instituto Bu 

tantan entrou na área de produção de nedicamentos; porém, com o tempo, 

sempre foi exclUÍcb desse nercado tendo encontrado na produção de imuno
/ 

biolÓgicos seu mecanismo de permanência e ampliação. 

3. Desde a fundação do Instituto Butantan a pesquisa esteve . 

muito relacionada à produção, ocorrendo um embate perman~te entre ambas, 

trazencb resul tacbs favoráveis à saÚde pÚblica, na maioria das vezes. 

4. O Instituto Butantan, juntamente com as outras institui

çoes congêneres, se opôs intensarrente ~ polÍtica de transfornação cbs 

institutos em empresas, fato que ocorreu apenas com o Instituto de Pesqu_i 

sas TecnolÓgicas e com o Instituto de Tecnologia Alimentar. 

5. Tocbs os contratos com errpresas para a representação e 

venda dos produtos do Butantan acabaram mostrando-se prejudiciais à insti 

tuição. 

6. O Instituto Butantan apresentou, no perfocb analisado, cre~ 

cimento significativo de seus recursos humanos, pois passou de 424 servi-

dores em 1968 para 96 3 servidores em 1982. 

7, No pedodo de 1970 a 1982 o Instituto Butantan construiu 

2 
S. 708,00 m , que SOliB.doS à área construída anterior'I!Ente, totalizam 

42,778,00 m2 de instalações adequadas às suas diferentes atividades espe-

cializadas. 

8, Tomando-se o ano de 1971 como ano-base, com Índice igual 

a 100, o financiamento do Instituto Butantan, durante o perÍodo de 1971 
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a 1982, foi instável oscilando entre o índice mínirro de 90,92 em 1972 

e o Índice rráx.irro de 151,33 em 1979, rrostrando a falta de una p:JlÍti

ca financeira definida. 

9. Tom311do-se o ano de 1971 corro ano-base, o Instituto 

Butantan apresentou um aumento relativo do gasto com pessoal, rraior 

do que o aumento relativo ao total de gasto, derronstrando WJB. compre~ 

sao nas outras despesas . 

10. O Instituto Butantan desenvolveu, no perÍodo de 1970 a 

1982, um aumento crescen;e de sua produção de soros e vacinas transfor 

m311do-se na instituição que fornece rraior variedade de especialidades 

imunobiolÓgicas à CEME. 

11. O Hospital Vital Brazil durante o perÍod::> de 1970 a 

1982 esteve subutilizado, pois a Taxa de Ocupação Hospitalar (TOH) se 

situou entre os valores de 12,25% em 1975 e 491 47% em 1971. 

12. No perÍod::> 19 71 a 19 82 , com relação ao financiarrento e 

ao gasto, o Instituto Butantan apresentou valores relativos superiores 

aos outros <bis institutos analisados. 

~ 

13. A disponibilidade, no País, de imunobiolÓgicos necessa 

rios para atendirrento de IIGlOres de um ano segundo o PNI, durante o pe

rÍod::> de 1973 a 1981, apresentou-se cem as seguintes características: 

13.1 a vacina anti-sarampo esteve abaixo d::> necessário du-

rante os anos de 1973 e 1974; em 1980 sua<disponibilidade foi quatro 

vezes superior ao necessário e em 1981 foi oito vezes maior que o requ~ 

rioo para atingir os menores de'l.llll ano; 

13,2 a oferta de BCG esteve em tod::> o perÍodo alêm do neces 

sário , para os JIGlores de um ano; 

13.3 a vacina antipoliomie1Ítica esteve abaixo do necessá-

rio durante os anos de 19711 e 1975, sendo que em 1980 e 1981 sua dispo-

nibi1idade foi sete vezes maior que o requerid::> para atingir os menores 



197 

de um ano; 

13.4 a vacina trÍplice só atingiu o nível de necessidade em 

1980, sendo que em 1981 sua oferta foi quase tl?ês vezes além da deman

da para os rrenores de um ano . 

14, A produção de vacina trÍplice pelo Instituto Butantan al

cançou, em 1980; apenas um terço do que seria necessário para vacinar 

os menores de um ano , no Brasil. 

15. A importação, em elevada escala, de vacina tríplice, como 

tem sido feito pela CEME~ a partir de 1980, prejudica a produção naclo

nal, de modo geral, e o Instituto Butantan, de modo particular. 



REFERfNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. ALMlliiSTRAÇÃO de saúde no Brasil. São Paulo, Pioneira, 1982. 228p. 

2. AMARAL, A. Cinco anos de reorganização do Instituto Butantan a luz do 

seu 329 relatório anual. 

74p.il. 

são Paulo, Revista dos Tribunais, 1933. 

3. AMARAL, A. Serpentes em crise: à luz de uma legítima defesa no "caso 

oo Butantan". são/aulo, Revista dos Tribunais, 1941. 407p. 

4. BARRITO, P. O caso do Instituto Butantan: alegações de defesa pelo ad-

vogado Dr. PlÍnio Barreto no processo-crime contra o Dr. Afrânio do · 

·Amaral. são Paulo [.S.c.p.J 1939. 59p. 

5. BARROS, J .A.C. A medicalização da clientela previdenciária. são Pau 

lo, 1982. l76p. {rese (mestre em medicina preventiva) - Faculda-

de de Medicina da Universidade de são Paulql 

História sincera da ReoÚblica: ' 6. BASBA.UM, L. das origens a 1889. 2 .ed. 

são Paulo, Edições LB, 1962. 423p. (Temas brasileiros, v.l) 

7. BASBA.UM, L. História sincera da ReEÚblica: de 1889 a 1930. 2 .ed. 

são Paulo, Edições LB, 1962. 456p. (Temas brasileiros, v. 2) 

8. BOLETIM BIBLIOGRÁFICO DO SUB-SISTEMA DE INFORMAÇOES CIENTlFICA E TECNO~ 

GICA, são Paulo, v.l, n.l, 1977. 

9. BOLETIM BIBLIOGRÁFICO DO SUB-SISTEMA DE INFORMAÇOES CIENT!FICA E TECNO~ 

· GICA, São Paulo, v.2, 1978. 

lO.BOLETIM BIBLIOGRÁFICO DO SUB-SISTEMA DE INFORMAÇOES CIENT!FICA E TECNO~ 

GICA, são Paulo, v. 3, 1981. 

ll.BRAGA, J.C.S. & PAULA, S.G. SaÚde e Erevidência: estudos de polÍtica 

social. São Paulo, Cebes-Hucitec, 1981. 226p. (SaÚde em debate) 

12. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

carrentos. Isto é a CI:ME. BnasÍlia (s.d.J l3p. 



199 

13. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência 

camentos. O gue é a CEME. BnasÍlia, 1977. 

Social. Central de Medi 

20p. 

14. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. 

é a CEME. Brasília, 1981. 25p. 

Central de Medi 

camentos. O gue 

15. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

camentos .. Relação Nacional de MedicaJJEntos Essenciais - RENI\ME. 

BnasÍlia, 1980. 55p. 

16. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

camentos. Relatório, 1980. BrasÍlia [s.d.] 80p.il. 
/ 

17. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

CaJJEntos. Relatório, 1981. BrasÍlia ['s.dJ 92p.il. 

18. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

CaJJEntos. Relatório das atividades da Central de Medicamentos, 1976. 

BrasÍlia, 1977. 99p.il. (CEME, 100) 

19. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

carrentos. Relatório das atividades da Central de MedicaJJEntos, 1977. 

BrasÍlia, 1978. 52p.il. (CEME, 131) 

20. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

camentos. Relatório das atividades da Central de Medicamentos, 1978. 

BnasÍlia, 1979. 53p.il. (CEME, 137) 

21. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

camentos. Relatório de atividades: novembro, 1971 - julho, 1972. 

BnasÍlia, 1972. [67]p. (CEME, 8) 

' 
22. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central de Medi 

camentos. Relatório de atividades, 1972. BnasÍlia, 1973. 77p.il. 

(CEME, 10) 

23. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Central 

camentos. Relatório de atividades, 1973. Brasília, 1974. 

(CD1E, 28) 

de Medi 

119p.il. 



200 

24. BRASIL. Ministêrio da Previdência e Assistência S:Jcial. Central de Medi 

oamentos. Relatório de atividades, 1974. BrasÍlia, 1975. [96/p.il. 

(CEME, 54) 

25. BRASIL, Ministêrio da Previdência e Assistência Social. Central 

carrentos. Relatório de atividades, 1975. BrasÍlia, 1976. 

26. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência S:Jcial. Central 

CaJrentos. Relatório de atividades, 1979. BrasÍlia, 1980. 

de Medi 

{75)p.il. 

de Medi 

59p.il. 

27. BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência S:Jcial. Central de Medi 

carrentos. Relatôrio de atividades, 1982. 

/ 

BrasÍlia, 1983. 

28. BRASIL. Ministerio da SaÚde. 

296p. 

Programa Nacional de Imunizações. 

60p.il. 

(s .n.t.) 

29, BRASIL, Ministério da SaÚde. Divisão Nacional de Epidemiologia. Progra-

ma Nacional de Imunizações: esquema de vacinação. (BrasÍlia, 1982. 

1 fl. Anexo oo Of. SNABS/GAB n. 002 (CIRC.) 19.02.82 miJr.eografado} 

30. BRASIL. Ministério da SaÚde. Secretaria Nacional de Ações Bâsicas de SaÚde. 

Programação Nacional de Imunizações. Brasília, 19 81. lOp. 

31. BRASIL. Ministério da SaÚde. Secretaria Nacional de Ações Bâsicas de SaÚde. 

Recorrendações para a atualização oo Prograrra Nacional de Imunizações. 

BrasÍlia, 1979. 14p. 

32. BRAZIL, V. Memôria histórica do Instituto de Butantan. são Paulo, Elvi-

no Pocai, 1941. 170p.il. 

33. CÀMPOS, O. Técnica de programação do setor pÚblico aplicada à Saúde. 

, Rio de Janeiro, Fundação Ensino Especializado de SaÚde PÚblica (s .d.J 
15p. (Í'rabalho n. 45. mirreografaoo} 

34. CARONE, E. A Prirreira RepÚblica, 

Difusão Européia do Livro, 1969. 

1889-1930: texto e contexto. São Paulo, 

303p. (Corpo e alma do Brasil, 29) 



201 

35. CARONE, E. A RepÚblica velha: instituições e classes sociais. São 

Paulo, Difusão Européia do Livro, 1970. 392p. (Corpo e alna do 

Brasil, 31) 

36. CIBOTTI, R. & SIERRA, E. El sector ')ublico en la planificación del 

desarrollo. México, Editorial Muiíoz, 1970. 27lp. 

37. COELHO, C.C.P.D. Ciência e tecnologia de São Paulo: polÍtica e reali 

dade. São Paulo, 1982. l54p. [Tese - Faculdade de Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo} 

38. COHN, A. Previdência social e nrocesso político no Brasil. São Paulo, 
/ - -M:::Jderna, 1980. 245p. (Coleçao contenporanea) 

39. CORDEIRO, H. A indtistria da saÚde no Brasil. Rio de Janeiro, Edições 

. Graal, 1980. 229p. (Biblioteca de saÚde e medicina, v.ll) 

40. DIMITROV, P. Participação do Instituto Butantan na polÍtica nacional de 

produção de imunobiolÔgicos. In: CONGRESSO PAULISTA DE SAlJDE POBLIO\, 

2. CONGRESSO NACIONAL DA ABRASCO, l. , são Paulo, 1983. ResUJIDs. são 

Paulo, 1983. p.l04-105. 

41. FDNSEO\, F. Instituto Butantan: sua origem, desenvolvimento e contribui 

çao ao progresso de São Paulo. In: TAUNAY, A.G. et al. São Paulo em 

quatro séculos. 

v.2, p.269-319. 

São Paulo', Instituto Histórico e Geográfico, 1954. 
• 

42. GIOVANNI, G. A questão dos remédios no Brasil: produção e consumo. São 

Paulo, Polis, 1980. l48p. (Scciologia & SaÚde, v.l) 

43. HENRIQUES, S.B. O Instituto Butantan, um ensaio sobre a necessidade de 

reforma de nossas institui~Ões cientÍficas. Ciência e Cultura, 

~(2):153-157, 1983. 

44. O INSTITUI'O BVTANTAN: histÓrico, oreanização e funcionamento. (s. n. t.) 

45. INSTITUTO SERUMTHERAPICO do Estado de S. Paulo, Brasil. 

-Weiss {s.d.] 56p.il. 

46. INSTITUTO sõrotherepic6 Butantan. (s.n.t.] 16p. 

são Paulo, Focai-



202 

4 7. INSI'ITUID sôrotherapico Butantan: soros , vaccinas , productos opotheri:! 

picos, solutos rredicarrentos. [S .n. t .] 

48. KUCINSKI, B. A nova ofensiva da Central de Madicarrentos. Mad. Cult. 

Cien., (1):12-13, ]ul./set. 1983. 

49. LOPES, J.L. Ciência e libertação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1969. 

174p. (Ciência e informação, v.l) 

50. LUZ, M.T. Medicina e ordem política brasileira: polÍticas e instituições 

de satlde (1850-1930). Rio de Janeiro, Edlções Graal, 1982. 218p. 

(Biblioteca de saÚde e sociedade, v.9) 

/ 

51. MASCARENHAS, R.S. Contribuição para o estudo da administração sanitá:-:a 

estadual em São Paulo. São Paulo, 1949. lv. (vârias pagina~Ões) 

!Tese - Faculdade de Higiene e Saude PÚblica da Universidade ée São ?aulq 

52. MERCAii\NTE , O. A. ; DIMITROV, P. ; TAKAOKA, N. A responsabilidade do Es-::ado 

na produção de vacinas. In: CONGRESSC BRASILEIRO DE HIGIENE, 19. c::r-
GRESSO PAULISTA DE SAÚDE Pi:JBLICA, 1. , são Paulo, 1977. Resurns dos tra-. ' 
balhos : temas livres . São Paulo, 1977. item 1.13. 

5 3. M:lNTEIRO , A. ,;;:Co;::n:.:s::;l:::;. d:.::e::;r:.:a::;:ç,;:Õ:.::e:;;:s:,...:;:s;::o;::bre=..:o::.....:Pro=:.grana==~N:::a:::cl:::;. o::;n.:;a;:l::....:;d:.:e:....;;I;;.:mun=.::i;;;.= -.::s.ç;;;;;Õ;;;e:;;s::.....:=;.;;.·::J 

Brasil. Brasilia, 1983. 6p. {datilografado) 

54. MJNTEIRO, A. O controle das doenças e vi tâveis por imunizantes • através 

de campanhas. Evolução de um nrocesso decisdrio em saÚde pÚbli2a. 

BrasÍlia [s,c.p.} 1981. l6p. 

55. MJREL, R.L.M. Ciência e Estado: a polÍtica cientÍfica no Brasil. S2.::J 

Paulo, T.A. Queiroz, 1979. 162p. (Biblioteca Básica de Ciê~cias SJ 

ciais. série 1: Estudos brasileiros, v.4) 

56. NAGLE, J. 

1974. 

Educação e sociedade na Prirreira RepÚblica. 

400p. 

São.Paulo, EFU, 

57. OLIVEIRA, J.L. Cronologia do Instituto Butantan (1888-1981). l~ Parte. 

1888-1945. Mem. Inst. Butantan, 44/45:11-79, 1980/1981. 



203 

58. PACHECO, M. V .A. IndÚStria farmacêutica e segurança nacional. Rio de 
' Janeiro, Civilização Brasileira, 1968. 

v. 69) 

22lp. (Retratos do Brasil, 

59. PAIVA, L,M, História cientÍfica do Instituto Butantan. Adm. Publ. ,~ 

(1):118-119,1946. 

60. PIMDNT, R.P. A área de educação do Instituto Butantan. Mõ!m. Inst. 

Butantan, 12.:43-82, 1973. 

61. POSSAS, C,A. SaÚde e trabalho: a crlse 

Janeiro, Edições Graal, 1981. 324p. 

da previdência social. 

(Biblioteca de saÚde e 

Rio de 

socieda 

de, v.8) / 

62. RIBEIRO , A.C. T. Elel!Entos conceituais desenvolvi dos pela pesquisa, cam

panhas sanitárias e sua insti tucionalização: análise preliminar. 

(Apresentado na XXIX9 Reuniçao Anual da Sociedade Brasileira para o Pro 

gresso da Ciência, são Paulo, 197V. São Paulo, 1977. 27p. (mil!E:?_ 

grafado] 

63. ROCHE, M. Productividad de la ciencia en la Al!Erica Latina. Editorial. 

Interciencia, 1(3):134-135, 1978. 

64. SÃO PAULO (Estado) Leis, Decretos , etc. Deliberação SS-CTA n9 1 de 2 3 de 

julho de 1979. Diârio Oficial, São Paulo, 24 jul. 1979. 

65. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Reforma administrativa. 

66. 

Decreto n9 13.350, de 9 de março de 1979. DispÕe sobre a organização da 

Secretaria de Estado da SaÚde e d~ providências correlatas. são Paulo, 
1979. 42lp. 

qÃO PAULO (Estado) Secretaria 

Técnicos Especializados. 

tantan, 1983. 63p. 

de Estado da SaÚde . Coordenadoria de Serviços 

Instituto Butantan. São Paulo, Instituto Bu-

6 7. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Serviços 

Técnicos Especializados, Instituto Butantan. Instituto Butantan: descer 

rarrento das placas denominando as praças , avenidas e ruas internas. são 

Paulo, 1983. lv. (não paginado) 



204 

68. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos _Especializados. Instituto Butantan. Principais ativida

des desenvolvidas pelo Instituto Butantan durante o exercício de 19 80. 

São Paulo, 1980. lv. (não paginado) (datilografado] 

69. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da Saúde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório anual, 1970. 
' . 

são Paulo, 1970. 95p. {datilografado] 

70. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório anual, 1971. 

São Paulo, 1971. llOp. [datilografado] 

/ 

71. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Têcnicos Especializa<bs. Instituto Butantan. Relatório anual, 1972. 

São Paulo, 1972. 98p. [datilografado} 

72. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estam da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Têcnicos E~pecializados. Instituto Butantan. Relatório anua~, 1973. 

são Paulo, 1973. 120p. [datilO&r'afadoj 

73. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório anual, 1974. 

são Paulo, 1974. 108p. {datilografado] 

74. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Tecnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório anual, 1975. 

São Paulo, 1975. 105p. [datilografado] 

75. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

Ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. RelatÓrio anual, 1976;. 

,são Paulo, 1976. 166p. [datilografado} 

76. SÃO PAULD (Estado) Secretaria 

ços T~cnioos Especializados. 

de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

Instituto Butantan. RelatÓrio anual, 1977. 

são Paulo, 1977. 6lp.il. 

77. SÃO PAULD (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório anual, 1979. 

São Paulo, 1978. 120p. {datilografado] 



205 

78. SÃO PAULO (Estacb) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenacbria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto 

São Paulo, 1981. lv. (não pagiriado) 

Butantan. Relatório anual, 1981. 

[datilografado} 

79. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde.· Coordenacbria de Servi 

ços Técnicos Especializacbs. Instituto 

são Paulo, 1982. · lv. (não paginado) 

Butantan. Relatório anual, 1982. 

[datilografado] 

80. SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório das ativida 

des do Instituto Butantan, 1978. São Paulo, 1980. lv. (não p:lginado) 

[datilografam] 

/ 
81. SkJ PAULO (Estado) Secretaria de Estado da SaÚde. Coordenadoria de Servi 

ços Técnicos Especializados. Instituto Butantan. Relatório de ativida 

des, 1979-1982. São Paulo, 1982. 237j).il. [datilografado} 

82. SÃO PAULO. Universidade. Faculdade de SaÚde PÚblica. Técnica de orcgra-

mçao do setor oÚblico. São Paulo [s.d.] l4p. tl:urso de especiali: 

zaçao em planej arrento, trabalho n9 51 - rniJJEOgrafado] 

83. SEIXAS, J.C. Previsão da capacidade de compromisso da Faculdade de SaÚde 

PÚblica da Universidade de São Paulo através da aolicação da "técnica de 

progranação do setor oÜblico". São Paulo, 

culdade de SaÚde PÚblica da Universidade de 

1972. ll4p. 

São Paulo} 

{rese- Fa-

84. SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho cientÍfico: diretrizes para o tr~ 

balho didático-cientÍfico na universidade. 9.ed. São Paulo, Ccrtez 

Editora e Autores Associados, 1983. 195p. (Coleção educação conte~ 

rênea. série metodologia e crítica da ciência) 

85. SIN~~' P.; CAMPOS, O.; OLIVEIRA, E.M. Prevenir e curar: o controle social 

através dos serviços de saÚde. Rio de Janeiro, Forense-Universica.ria, 

1981. 166p. (Ensaios de economia, 2) 

36. STEPAN, N. Gênese e evoluciio da ciência brasileira: Oswaldo Cruz e a po-

lÍtica de investieação cientÍfica e médica. 

Fundação Oswaldo Cruz, cl976. l88p. 

Rio de Janeiro, Artenova/ 



206 

87~ TINOCO, A.F. Sistemas de saÚde e planejamento. São Paulo, 1978 

ll7p. tfese - Faculdade de SaÜde PÚblica da Universidade de são 

Paulo} 

88. VKZ, E. Fundamentos da histdria do Instituto Butantan: seu desenvol 

virrento. são Paulo, Revista cbs Tribunais , 1949. 139p.il. 

89. VKZ, E. Hidra de Lema: lenda e realidade. 

842p. 

São Paulo [s.c.p.)l954 

90. VKZ, E. Instituto Butantan. 

6lp.iL 

São Paulo, Instituto Butantan, 1951. 



207 

ANEXOS 



D.o. 28.07.83 Pag. 1<! 

Gabinete do Setretórlo 

Reaoluçlo SS 37. de 27-7-13 
Disp6e sobre a fi :caçAo de novos preços para os produtos 

ehlborados pelo Instituto Butantan 
O Secretário de Estado da Saúde resolve: 
Artigo 1. 0

- Os preços dos produtos do Instituto Butantan. 
da Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados, pas· 
Iam a ser cobrados de acordo com a Tabela que acompanha 
esta ResoJução. 

Parágrafo único -Os preços fixados por este ato nlo se 
aplícam aos convênios e contratos vigentes. 

Artigo 2. 0 - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
aua publicação, ficando revogada a Resolução SS 13. de 12-4· 
u. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OFICIO /CO DE PRO N9 002137 EM ~ 1 j u L 1982 

DO (a) Presidente da Central de Medicamentos - CEME 

ENDEREÇO SAS - QUADRA 02 - BLOCO "O" - 109 ANDAR 

Face ao exposto, consultamos a V.Sa., sobre a possibilidade 

do Instituto Butantan, suspender ou diminuir a produção de Vacina Tripl~ 

ce e incrementar a produção de ToxÕide Tetânico. 

Caso esta proposição seja aceita, a CEME passaria a abastecer 

São Paulo com Vacina DPT e o referido Instituto entregaria ToxÕide Tetân~ 

co para outros estados da federação, nos quantitativos ajustados com sua 

C·apaci da de de produção a ser informado. 

Ilmo.Sr. 

Dr. BRUNO SOERE~SEN CARDOZO 

MO. Direlor-T~cnico do Instituto BUlANlAN 

Avenida Dr. Vital [lrazil n9 1.500 

Sli.o PALILO-SP 

JX/nss. 

LEONILDO W ER 

Pr sident ~a CEME 

\ 
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VITAL BAAZIL MINEIRO DE CAMPANHA (1865-1950) 

19 Diretor do Instituto Butantan, descobriu a especificidade dos soros 

anti-ofÍdicos. 

Vital Brazil l1ineiro de Camp3nha nasceu em 25 de abril de 

1865 na cidade de Campanha (l1inas Gerais), filho do alferes José llinuel 

dos Santos Pereira Júnior e D. 113riana Carolina. Passou sua infância 

nas cidades de Campanha, Itajubá, Caldas e São Paulo. 

De família pobre, ainda muito jovem precisou trabalhar para 

mmter seus estudos: foi cobrador de bonde, varredor de colégio, revisor 

de jornal. Completando o curso de hummidades em São Paulo, transferiu-

-se para a cidade de Rio de Janeiro, onde se matriculou no curso de me-

dicina da Faculdade Nacional. Trabalhou concomitantemente com a realiza-

ção de seus estudos; foi professor primário, escrevente de PolÍcia, vi 

gilante de escola e já nos Últimos anos do curso, obteve, por concurso 

o lugar de ajudante de preparador da cadeira de Fisiologia. Auxiliou 

também o Barão de Lavradio no atendimento clínico na Santa Casa de Mise 

ricórdia e dava plantões noturnos. 

Fonrou-se em 1891, com a tese "A FUnção do Baço". Exerceu a 

clínica médica em várias cidades do interior paulista: Porto Ferreira, 

Pirassununga, Leme, Belém do Descalvado. Foi médico da Força Pública do 

Estado e também inspetor sanitário, quando teve oportunidade de partici:_ 

par de. campanhas de combate à febre amarela, à varÍola e à peste, doen

ças que constituiam ameaça à saÚde da população. ,. 

Em 1895, já casado com D. M. Conceição fixou-se na Cidade 

de Botucatu. 

Nesta ocasião, foi retomado pelo jovem cientista o interes-

se pelo problema do ofidismo, assunto que lhe despertara desde a época 

de estudante e que constituia causa de levada taxa de l!Ortalidade no 

Brasil. :E:: pertinente lembrar que o Brasil, nesta época, era um país es-

sencialmente agrícola e os acidentes ofÍdicos eram muito frequentes, 
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principalmente nos meios rurais. 

Iniciou suas pesquisas sobre as cobras e seus venenos e che 

gou a analisar algumas plantas, que populannente eram atribuÍdos poderes 

curativos, verificando então sua ineficácia. 

Em 1896, transferiu-se para São Paulo, sendo nomeado ajudan

te do Instituto BacteriolÓgico. 

Prosseguindo em suas pesquisas particulannente e influencia-

do pelos resultados dos trabalhos de Calmette sobre soro anti -ofÍdico, 

verificou a ineficácia do soro obtido por aquele cientista francês para 

as espécies brasileiras , ,..daÍ desenvolvendo seus trabalhos para derronstrar 

a necessidade da especificidade dos soros obtidos para cada espécie de 

serpentes. 

Em 1899, houve um surto de peste bubônica em Santos e Vital 

~azil foi comissionado para aquela cidade para identificar e combater a 

doença; sendo então contaminado, ficando gravemente enfêrrro. 

Apontando a insuficiência da vacina importada, seu alto custo 

e as dificuldades para chegar ao Brasil, Adolfo Lutz, diretor do Institu

to BacteriolÓgico sugeriu a Cesário Motta, secretário do Estado na presi-

dência de Cel. Fernando Prestes de Albuquerque, a organização de um insti 

tuto, que seria urna dependência do BacteriolÓgico para a fabricação de s~ 

ros e vacinas contra peste e indicando Vital ~zil para a direção da no-

va instituição. 

Foi então adquirida urna chácara de 11 200 e tantos alqueires de 

terra", afastadas da cidade e em instalações provisórias, adaptando-se um 

' velho telheiro existente, foram iniciados os trabalhos de laboratório em 

1900. 

Pelo decreto 878/A de 23 de fevereiro de 1901 foi transforma-

do "o laboratório em Butantan" em instituição autônoma com o nome de "Ins 

tituto Serumtherápico do Estado" e dada sua organização oficial. 

Trabalhando arduamente, em 11 de junho de 1901 Vital Brazil 

entregava as primeiras partidas de soro anti pestoso e em 14 de agosto do 
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meSITO ano, os primeiros soros anti -ofídicos. 

IX!rante quase treze anos, trabalhando com poucos auxiliares, 

em l.llll'i única sala, Vital Brazil desenvolveu pesquisas sobi'e ofidiSITO e 

outras doenças endêmicas e epidêmicas que se dissiminàvam em nosso meio. 

Difundindo o uso do soro anti-ofÍdico pelo interior do Brasil, conseguiu 

em poucos anos diminuir significativamente a taxa de I!Drtalidade por aci 

dente ofídico. 

Paralelo ao Instituto Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, o Ins

tituto Butantan logo se tornaria conhecido internacionalmente, não apenas 

= o maior centro de ofidiSJOO, cO!IIO também importante centro de desen

volvimento de pesquisas de Medicina Experimental. 

Th1 1907, eram fabricados em Butantan além da vacina e soro an 

ti pestoso e do soro anti-ofÍdico, os soros antidiftéricos e iniciado o 

preparo da tuberculose, que eram enviados além das fronteiras bi'asileiras. 

Dn 1911, Vital Brazil publicou o livro Defesa contra o Ofidis

llD, relato sobi'e os estudos das cobras do Brasil e o tratamento do aciden

te e em 1918, saiu o primeiro volume das "Me.rrórias" do Instituto, súmula 

dos trabalhos realizados no Instituto até então. 

Vital Brazil realizou várias viagens ao exterior em visitas a 

outros centros de pesquisas congêneres: em 1904 e 1914 foi para a Europa e 

em 1915, para os Estados Unidos a convite da córnegie Endowment foi Peace 

para participar do Congresso Pan Americano. 

Th1 1914 foi inaugurado o 19 prédio especialmente construído ~ 

ra abrigar os laboratórios (onde atualmente funciona os Serviços de Exten

são· Cultural) possibilitando a ampliação dos serviços oferecidos pelo Ins

tituto. 

Th1 1919, devido a desentendimentos relacionados com a orienta

ção do Serviço Sanitário, Vital Brazil, retirou-se do Instituto e foi para 

Niterói, onde fundou o Instituto Vital Brazil. 

Th1 1924, a convite de Carlos de Campos, presidente do Estado 

de São Paulo, Vital Brazil retornou ao Butantan, com contrato de 4 anos . 



Sob a firme direção de Vital Brazil, o Instituto retornou 

com maior empenho suas atribuições com::> centro de pesquisa, divulgação 

e preparo de produtos imuno-biolÓgicos. 

Iin maio de 1927, Vital Brazil adoece, se afastando do Ins

tituto definitivamente, ficando entretanto seu nome e sua atuação forte 

mente marcadas, na :implantação e desenvolvimento do Instituto Butantan. 

Passando a residir no Rio de Janeiro, reassumiu suas ativi-

dades de pesquisas no Instituto por ele fundado. 

Em 1948, foram prestadas justas homenagens a este cientista, 

/ In . .- d pelo governo do Estado, no st~ tuto Butantan, sendo nesta ocas~o da o 

o nome de Vital Brazil ao único hospital no mundo especializado no aten-

dimento de acidentes por animais peçonhentos e sendo também descerrada a 

placa de bronze, com a figura do eminente cientista. 

Vital Brazil foi casado duas vezes e teve 13 filhos do pri

meiro casamento e 9 do segundo. Faleceu em 08 de 1950, no Rio de Janeiro 

sendo considerado pela relevância de sua contribuição cientÍfica, um dos 

maiores expoentes da Medicina Experimental Brasileira. 

Em junho de 1981, durante o programa de comerrDração do 809 

aniversário do Instituto foi inaugurado o Museu Histórico do Butantan, 

instalado no primitivo laboratório, que reconstituído, rrostra o ambiente 

s:imples onde Vital Brazil iniciou suas pesquisas. 



A. 7 

LEIS E DECRETOS DI) J:STAflO DE Si'íO PAULO ntJI' SI: RELACIOt\AM CO~! 

0 SERVIÇO SA~;ITJiRIO F: COM O INSTITUTO I'UTANTAN. 

1883/1888 

Periodo do Irep6rio: Pap6is Avulsos 18R3/1888 

LEI N9 29 DE 16.03.1888 - Serviço de l!igiene. 
LEI N9 1 DE 03.02.1888 

1890 

Pcriodo Republicano 

18.07.1890 - Regu1anCento de Pharmacia do Estado. 

1891 

LEI N9 12 DE 12.10.1891 - Organiza o Serviço Sanitário. 

LEI N9 13 DE 07.11.1891 - Obrigatoriedade da vacinaçio c rcva 

cinaçio anti-vari61ica no Estado. 

1S92 

LEI N9 43 DE 18.07.1892 - Organiza o Serviço Sanitário do Est~ 

do. 
DECRETO N9 87 DE 29.07.1892 - Regulamenta o Lei n9 43 de 18.07 

do corrente ano que organiza o Servi 
ço Sanitirio do Estado. 

DECRETO f\9 94 DE 20.08.1892 - Cria o Instituto Vacinog~nico. 

189 3 

DECRETO f\9 157 DE 28.02.1893 - Di Regulamento para o Laborat6-,, 

DECRETO f\9 158 DE 
rio Pharmaceutico do Estado. 

28.02.1893 - Di Regulamento para o Laborat6-

rio de Bacteriologia do Estado. 

DECRETO N9 159 DE 28.02.1893 - Di Regulamento para o Laborat6-

rio de Analysis Clinicas do Estado. 
LEI N9 240 DE 04.09.1893 - Reorganiza o Serviço Sanitário do 

Estado. 
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1R94 

DECRETO N' 233 DE 02.03 •• 894- Estabelece o C6dieo Sanitário. 
DECRETO N' 266 DE 31.10.1894 - Dá regulamento para: llospi tal de 

Isolamento. 

1895 

LEI N' 345 DE 13.08.1895 - Autoriza o Governo a criar um Ins

tituto Pasteur e um Instituto parG o 

tratamento da difteria pelo processo 
de Roux. 

/1896 

LEI N' 432 DE 03.08.1896 - Reorganiza o Serviço Sanitário do 

Estado. 

1900 

LEI N' 758 DE 17.11.1900 - Art. 2, § 20 n9 9 - Cria Instituto 

Se rur.ttheraph i co. 

1901 

DECRETO N9 378-A DE 23.02.1901 - Dá organização ao Instituto 

Scrumtheraphico. 

1906 

DECRETO N' 1343 DE 27.01.1906 - Divide o territ6rio do Estado 

em distrito sanitário c dispõe a res
peito da polÍtica sanitária. 

1907 

DECRETO N9 1439 DE 15.02.1907 -Aprova o rcgular.tcnto do Lahora 

t6rio Farmaccutico do Estado. 
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1911 

LEI N' 1310 DE 30.12.1911 - Aprova con modificação o Decreto 

executivo n' 2.141 de 14.11.1911 Ja 

reorganização co Serviço Sanitário c 
o Regulamento que o a·cornpanha. 

DECRETO ~~ 2141 DE 14.11.1911 - Reorganiza o Serviço Sanit5rio 

do Estado. 

1916 

LEI N' 1525 DE 27.12.1916 - Incorpora i Diretoria do Serviço 

/ 
Sanitário o Instituto Pasteur de São 

Paulo. 

1917 

LEI N' 1596 DE 29.12.1917- P.eorcaniza o Serviço Sanitário do 

Esta(lo. 

LEI N' 1597 DE 31.12.1917 - Cria o Instituto Veterinário que 

funcionaria en Butantan. 

1918 

DECRETO :;• 2918 DE 09.04.1918 - O Instituto Serurntheraphico pa~ 

sa a denorlinar-se Instituto Sorotherapi_ 

co do Ilutantan. 

1919 

LEI N9 1695 DE 18.12.1919 - Cria o curso de Veterinário no Ins

tituto de Veterinária em Rutantan. 

LEI N9 1700 DE 26.12.1919 - Cria, sob a depencl~ncia do Institu

to Sorothcrapico, o Instituto de ~:edica 

ncntos Oficiais. 

1925 

DECRETO N' 3876 DE 11.07.1925 - Reorganiza o Serviço Sanitário 

e repartições dependentes. 
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LEI N9 2121 DE 30.12.1925 -Aprova com modificações o Decre 
to n9 3876 de 11.07.1925, que reor
ganiza o Serviço Sanitário e ~epar
tições dependentes. 

DECRETO N9 2106 DE 29.12.1925 - Aprova o Decreto n9 3855 de 
1925 que reformou a Secretaria do 

In te ri o r. 

19 30 

DECRETO N9 4P>09 DE 31.12.1930 - t.!odifica a organização co 
/ Serviço Sanitário do Estado. 

19 31 

DECRETO N9 4891 DE 13.02.1931- Reorganiza o Serviço Sani
tário do Estado. 

DECRETO N9 4966 DE 13.04.1931 - Regulamenta o Departamento 
de Saúde PÚblica e dá outras provl 
dências. 

DECRETO N9 4917 DE 03,03.1931- Transforma a Secretaria do 

Interior em Secretaria de Educação 
e Saúde PÚblica 

DECRUTO N9 4941 DE 21.03.1931 - Reorganiza o Instituto Bu-
tantan. 

DECRETO N9 4997 DE 27.04.1931- Suprime diversos cargos no 
Serviço Sanitário do Estado. 

DECRETO N9 4998 DE 27.04.1~31 - Regulamenta o Decreto ~~41 
de 21.03.1931, que reorganizou o 
Instituto Butantan. 

19 32 

DECRETO N9 5493 DE 29,04.1932 - Institui a obrigatoriedade 

da cprteira de saúde para admissão 
de operários, auxiliares e empreg~ 
dos de qualquer categoria nos di

versos estabelecimento ou locais 
de trabalho. 
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19 33 

DECRETO N9 6228 DE 18.12.1933- Dispõe sobre tempo de trab~ 

lho de funcionários e empregados do 
Instituto Dutantan. 

19 34 

DECRETO N9 6283 DE 25.01.1934- Cria a Universidade de Sio 
Paulo e dâ outras provid~ncias. 

19 35 

/ 
DECRETO N9 7321 DE 05.07.1935- Reor~aniza a Secretaria de 

Educação e Saúde PÚblica 

19 38 

DECRETO l'\9 9105 DE 13.04.1938 - llanteve o re~ime de tempo 

inte~ral para 5 assistentes chefes 
e 7 assistentes do Instituto Butan 
tan. 

DECRETO N9 9147 DE 06.05.1938 - O Instituto Butantan ficou 
diretamente subordinado ~ Diretoria 
Geral do Serviço Sanitir{o. 

DECRETO N9 9247 DE 17.06.1938- Criou o Departamento de SaQ 

de e subordinou diretamente ao Dire 
tor Geral desse Departamento o Ser
viço de Laboratório de Saúde PÚbli
ca, formado pela rcuniio do Instit~ 

to Butantan, Instituto Bacteriolôgl 
co e Instittito Pastcur. 

DECRETO N9 9437 DE 22.08.1938 - Organizou o referido Servi

ço de Laboratórios de Saúde PÚblica. 
DECRETO N9 9812 DE 13.12.1938 - Criou no Instituto Dutantan 

a Seçio de Hedicina Experimental. 

Stnlço de Bihlioteco e Documentocóo 
FACULDADE O! SAÚDE IÚBLICA 
UIIY!ISIDAD! DE SAO IAULO 
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1940 

DECRETO-LEI N' 11032 DE 16.04.1940 - Transforma a Seção de 

~isiologia Experimental em Seção 

de Endocrinologia Experimental, e~ 

tinguindo a Seção de Medicina Exp~ 
rimenta1. 

DECRETO-LEI N' 11522 DE 26.10.1940 - Criou o Instituto Ado1 
fo Lutz, extinguiu o Serviço de La

borat6rio de SaGde PGblica, ficando 
o T-B diretamente suborclinado ao Di 

retor Geral do Departamento rle Saú

de. 

/ 
194 2 

DECRETO-LEI N' 12787 DE 30.06.1942- Subordinott o Institt1to 

Butantan a Secretaria de Educação e 

SaGde PGblica. 

19 45 

DECRETO-LEI:-.'' 15094 DE 11.10.1045- Reorganização do Insti

tuto Butantan. 

1947 

DECRETO-LEI ~~ 17339 DE 28.06.1947 - O Instituto Butantan pa~ 

sou a integrar a Secretaria de SaGde 

PGblica e da Assistência Soci:ll, subo.!: 
dinatldo-se diretamente ao Secretirio 

de Estatlo. 

DECRETO N' 17351 DE 01.07.1947 - Transfere para Secretaria do 

Estado dos Neg6cios de Safide PGblica 

c da Assistência Social, os serviços 
que menciona. 

1956 

DECRETO~~ 26979 DE 11.12.1056 - Cria no Instituto Butantan, 

da Secreta ri a de Esta do da SatÍcle PÚ

blica da Assistência Social, o "Funtlo 
de Pcsqttisa do Instituto Butantan~. 
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195 7 

DECRETO N9 28582 DE 04.06.1957- Art. 19 - O Inciso III do 

Art. 39 do Decreto 26979, de 11.12 • 

• 1956, passa a ter a· seguinte reda

çao. 

1959 

LEI N9 5224 DE 13.01.1959 - Cria "Fundos de Pesquisas nas 

Instituiç5es de Pesquisas do Estado. 

III - Instituto Putantan. 

/ 
1962 

DECRETO N9 40996 DE 06.11.1962 - Disp5e sobre a .organização 

do Instituto Dutantan, da Secretaria 

da Saúc'.e PÚblica e da Assistência So 

cial. (Reestruturado pelo Decreto-Lei 

15094 de 11.10.1954). 

1965 

DECRETO N9 44592 DE 03.03.1965 - Art. 19 - Fica InstituÍda a 

Hedalha Cultural "Vital Brazil" des ' -
tinada ao reconheci~ento pÚblico, ~e-

diante sua autorga, a cientista de r~ 

nome, médicos que se dedicaram ao pr.::_ 

gresso da Ciência e a antigos colabo

radores do criador do Instituto Putan 

tan. 

1966 

LEI N9 9310 DE 16.04.1966 - Autoriza o Poder Executivo a trans 

formar em Fundação o Instituto Dutantan. 

* Revogado pelo Art. 19 do Decreto-Lei 

82 de 29.05.1969. 
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LEI N9 9527 DE 14.10.1966 - Dâ nova redação ao Srt. 19, da 

Lei 9310 de 16.04 •. 1966. 
* Revogado pelo Art. 19 do Decreto

-Lei 8 2 de 29. O 5. 1·96 9. 

1968 

DECRETO N9 50404 DE 23.09.1968 - Dispõe sobre a organização 

do Instituto Dutantan. 

1969 

DECRETO-LEI 82 DE z9.D5.1969 - Art. 19 - Ficam revogadas a 

Lei 9310 de 16.04.1966, que autoriza 

o Poder Executivo a transformar er.J 

Fundação o Instituto Butantan e a Lei 
9527 de 04.10.56, que a alterou. 

DECRETO 52214 DE 24.07.1969 - Dispõe sobre a rer;u1amentação do 

Decreto 50404 de 23.09.68, que or~ani

zou o Instituto Dt,tantan. 
DECRETO DE OR.l2.1969 - Acrescenta os §§ 49 e 59 ao Art. 39 do 

Decreto 52214 de 24.07.69, e di nova 
redação aos §§ 29 e 39, 

* Revogado pelo Art. 39 do Decreto n9 

52572 de 07.06.1971. 

1971 

DECRETO 52751 DE 04.06.1971 - Di nova redação ao inciso I do 
Art. 39 do Decreto 50404 de 23.09.68, 

que dispõe sobre a organização do Ins

tituto Ilutantan. (Conselho Superior
campos ição). 

DECRETO 52752 DE 04.06.1971 - Di nova redação ao Art. 39 c 

acrescenta dispositivos ao Art. 13 do 

Regulamento do Instituto Butantan, bai 
xado pelo Decreto 52214 de 24.07.69. 

19 75 

DECRETO N9 5475 DE 09.01.1975- Altera dispositivos do Regula

mento do Instituto Dut:mtan. 
(De c reto 5 2 2 14 d c 2 4 • O 7 • 196 9) , 


	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-001.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-002.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-003.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-004.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-005.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-006.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-007.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-008.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-009.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-010.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-011.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-012.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-013.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-014.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-015.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-016.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-017.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-018.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-019.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-020.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-021.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-022.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-023.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-024.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-025.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-026.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-027.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-028.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-029.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-030.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-031.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-032.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-033.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-034.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-035.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-036.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-037.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-038.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-039.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-040.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-041.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-042.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-043.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-044.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-045.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-046.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-047.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-048.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-049.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-050.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-051.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-052.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-053.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-054.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-055.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-056.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-057.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-058.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-059.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-060.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-061.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-062.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-063.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-064.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-065.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-066.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-067.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-068.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-069.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-070.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-071.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-072.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-073.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-074.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-075.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-076.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-077.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-078.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-079.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-080.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-081.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-082.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-083.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-084.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-085.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-086.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-087.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-088.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-089.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-090.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-091.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-092.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-093.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-094.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-095.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-096.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-097.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-098.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-099.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-100.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-101.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-102.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-103.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-104.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-105.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-106.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-107.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-108.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-109.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-110.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-111.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-112.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-113.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-114.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-115.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-116.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-117.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-118.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-119.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-120.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-121.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-122.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-123.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-124.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-125.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-126.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-127.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-128.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-129.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-130.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-131.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-132.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-133.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-134.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-135.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-136.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-137.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-138.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-139.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-140.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-141.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-142.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-143.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-144.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-145.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-146.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-147.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-148.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-149.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-150.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-151.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-152.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-153.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-154.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-155.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-156.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-157.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-158.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-159.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-160.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-161.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-162.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-163.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-164.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-165.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-166.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-167.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-168.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-169.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-170.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-171.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-172.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-173.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-174.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-175.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-176.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-177.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-178.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-179.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-180.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-181.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-182.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-183.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-184.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-185.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-186.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-187.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-188.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-189.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-190.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-191.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-192.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-193.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-194.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-195.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-196.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-197.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-198.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-199.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-200.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-201.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-202.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-203.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-204.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-205.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-206.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-207.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-208.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-209.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-210.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-211.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-212.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-213.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-214.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-215.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-216.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-217.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-218.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-219.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-220.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-221.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-222.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-223.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-224.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-225.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-226.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-227.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-228.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-229.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-230.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-231.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-232.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-233.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-234.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-235.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-236.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-237.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-238.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-239.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-240.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-241.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-242.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-243.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-244.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-245.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-246.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-247.tif
	DR_51_Estudo_da_Evolução_Instituto_Butantan_1983-248.tif

