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VITAL BRAZIL MINEIRO DA CAMPANHA [1865-1950)
Formado em Medicina no Rio de Janeiro em 1891 . trabalhou como
médico clinico no interior de São Paulo até 1896. Participou da equipe
que identificou a peste bubônica em Santos em 1899. Foi diretor
do Instituto Butantan desde sua criação até 1918 e de 1924 a 1927.
Destacou-se de sua produção científica a descoberta da especificidade
dos soros antiofídicos. e o pioneirismo na fabricação dos mesmos .
Liderando por mais de vinte anos os trabalhos no Instituto Butantan.
Vital Brazil criou uma verdadeira escola de Medicina Experimental.
Vital Brazil, bom in Campanha in the State of Minas Gerais. studied
medicine in Rio de Janeiro, and after graduating in 1891,
worked as a general practioner in the interior of the State of São Paulo
until 1896. He was director the Instituto Butantan since its
creation until 1918 and than again from 1924 to 1927. He discovered the specificity of
antisnakebite sera and was the pioneer in this manufacture.
As head of Instituto Butantan for more than 20 years , Vital Brazil
developed in fact , a "school " of Experimental Medicine.

4

Apresentação

Presentation

O INSTITUTO BUTANTAN foi criado no final do
século passado com a finalid ade maior de fabricação
da vacina e do soro antipestosos . Ampliando seu
programa inicial , tornou-se na atualidade num dos
mais importantes centros de pesquisa em Medicina
Experimental e num dos maiores produtores de
imunoterápicos da Am érica Latina .

INSTITUTO BUT ANT AN was founded at the turn
of the century to produce, first and foremost, vaccine
and serum against the bubonic p/ague. Since then ,
it has become one of Latin America 's most
import research centers for both experimental
medicine and the production of immunotherapeutics .

Tradicionalmente consagrado como Centro de Estudos
de Animais Peçonhentos , o INSTITUTO BUTANTAN
prossegue na sua trajetória de desenvolvimento
prestando relevantes serviços à comunidade,
na realização de pesquisas e na divulgação científica
nas áreas de Biociências e Saúde Pública ,
oferecendo assistência médica especializada , além
de produzir soros e vacinas que atendem grande
parcela das necessidades do País , chegando
mesmo a exportar alguns de seus produtos .
O INSTITUTO BUTANTAN constitui-se
indubitavelmente num dos marcos iniciais do
desenvolvimento da Ciência Brasileira e, em 1981 ,
durante as comemorações do seu octagésimo
aniversário, foi consagrado oficialmente como
Patrimônio Cultural de São Paulo.
A presente publicação pretende ser um simples
registro do desenvolvimento da Instituição ,
possibilitando ao visitante obter um panorama
sintético de sua organização, desde suas raízes
históricas até os tempos atuais .

Traditionally caffed the Research Center for Poisonous
Animais, INSTITUTO BUT ANT AN continues to
develop and provide community services through
research and scientific publications in the fields of
Biosciences and Public Health . In addition, the
INSTITUTO offers specialized medica/ assistance and
produces vaccines and sera that comply a large
part of needs of the country and foreign countries.
The INSTITUTO BUT ANT AN has had a major impact on
the development of Brazilian science, and it was
officially made part of the Cultural Heritage of
São Paulo during the celebrations of its 80th
anniversary in 1981 .
The pu r pose o f this publication is to give · the visitors ,
to fee/ the development of the INSTITUTO,
and its chronologica/ organization .
The INSTITUTO BUT ANT AN is proud to be an integral
part of the development of Brazil, and hopes to
be able to stimulate young Brazilians to work, as
Vital Brazil and ali the other devoted scientists did,
for the betterment of Brazil.

O INSTITUTO BUT ANT AN , através de todos os seus
funcionários, orgulha-se de estar associado ao
progresso e desenvolvimento do nosso país e espera
poder estimular os nossos jovens para que no
exemplo de Vital Brazil e de todos os nossos
dedicados cientistas, possam engrandecer
a nossa pátria.

Bruno Soerensen Cardozo
Diretor Substituto do Instituto Butantan
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" Foi ai nesse ambiente paupérrimo. onde o desconforto corria parelha
com a impropriedade das instalações. que tiveram inicio os
primeiros trabalhos técnicos do Instituto Butantan"
"lt was there, in this foresaken setting. where the physical
discomlort was matched by the inadequacy oi the facilities .
that the lirst technical work of the Butantan lnstitute began "
Vital Brazil
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Origem e Desenvolvimento
do Instituto Butantan

History of the
Instituto Butantan

No Brasil o início das pesquisas em Medicina
Experimental deu-se no final do século passado .
Em São Paulo, a partir de 1890, eram criadas as
primeiras instituições voltadas para a área de Saúde
Pública, como os Laboratórios de Análises
Químicas, o Bacteriológico e o Instituto Vacinogênico.

Research in Experimental Medicine began at the
end of the last century in Brazil. In São Paulo the
first Public Health institutions, such as Laboratórios
de Análises Químicas, Bacteriológico and Instituto
Vacinogênico sere created in 1890.

A intensificação da urbanização e
industrialização atraiu para São Paulo grande
número de imigrantes, tornando-se assim,
necessária a melhoria das condições sanitárias
da cidade.
Em 1899, um surto de peste bubônica no porto
de Santos ameaçava alastrar-se para outras
localidades. A importação de soros e vacinas da
Europa era muito custosa e , portanto, era
premente a fabricação destes produtos no Brasil.
No final do ano, foi adquirida pelo Estado uma
fazenda na região conhecida como Butantan, distante
nove quilômetros do centro da cidade de
São Paulo e lá, em instalações provisórias , foram
iniciados os trabalhos para produção do soro
antipestoso.
A direção da instituição coube ao cientista Dr. Vital
Brazil Mineiro da Campanha, que já trabalhava
com Dr. Adolfo Lutz no Instituto Bacteriológico
(atual Instituto Adolfo Lutz) e que havia participado
da equipe que identificou o agente da peste
em Santos .
Em 23 de fevereiro de 1901, pelo Decreto 878-A,
era oficializada a criação do INSTITUTO
SERUNTERAPICO em Butantan e, em 11 de junho ,
Vital Brazil entregava para consumo as primeiras
ampolas de soro antipestoso e em 14 de agosto
do mesmo ano eram também produzidas as
primeiras ampolas do soro antiofídico .
Vital Brazil já vinha, desde há alguns anos,
estudando as serpentes, seus venenos e o acidente
ofídico, o qual era muito freqüente, principalmente
nas zonas rurais, causando grande número
de mortes por ano .
As finalidades do Instituto foram se .ampliandG · ·

à medida que eram desenvolvidas pesquisas para
a fabricação de novos produtos . Durante a primeira
fase da história do Instituto, Vital Brazil contou
com o auxílio de poucos cientistas cdmo
Dorival de Camargo Penteado, Bruno Rangei Pestana
e João Florêncio Gomes . Em instalações simples

lncrease in urbanization and industrialization
attracted a large numer of immigrants to São Paulo ,
requiring improvements in sanitary conditions
of the city.
In 1899 an outbreak of the bubonic plague in Santos
threathened to spread to other areas, and local
production of vaccines was a challenge. At the end
of the year the State Government autorized the
purchasing of a farm in the areas known as Butantan,
located at nine kilometers from downtown.
There started the production of vaccine and antiplague
serum in provisional insta/lation.
Dr. Vital Brazil, was bom in Campanha, a sma/1
town of Minas Gerais State, headed the institution ,
who had been worked in colaboration with
Dr. Adolfo Lutz in the Instituto Bacteriológico
(now Instituto Adolfo Lutz) and had been part of
the team that identified the agent of the plague
in Santos .
The decree 878-A of Feb .23, 1911, officia/ly created
the Instituto Serunterápico at Butantan, and on
June 11 Vital Brazil delivered the first vials of
serum against the plague. On Aug.14 of the same
year he also delivered the first serum batch of
antisnakevenom.
Vital Brazil had been studying snakes, their poisons ,
and snakebites, which were frequent mainly in
rural areas responsible for large number of death .
The Instituto enlarged its functions , as the
researches allowed to find new methodology with
new products . During the first step of instituto
history, Vital Brazil had only a few scientists, such as
Dorival de Camargo Penteado, Bruno Range! Pestana
João Florencio Gomes, and in rustic and provisional
installations sera against diphteria, tetanus , plague,
and antisnake venom , they also started the
production of tuberculin.
In 1914 the first building constructed specifically
for laboratories was inaugurated, and Butantan began
a new phase of development.
Vital Brazil headed the Instituto from its foundation
until 1918 and took over again for the 1924-1927
period.

7

g

' IJOd<JJ ISJf/ S,UeJUelnfl Olni!ISU( /0 <Jôed ÔUfU<Jdo <11JI /0 UOfpnpOJd<JI:f

..

"

r

,

'P •

...,..._

C

~~

"i

'f

,//P'

:::.Jf-' ,;-/

%~}7
1'- -$-

.I

/r

"'/ _..,?;7

+

'Jy l?

~-·~

17

~

~~:
~L~~~

~ -..r > '?-~'

)!

r•
)

"'n:;; Vlp :7;/;;
/ / ~/ -7"/~ . ;;.ç
1-Pl ';/'-' ~. /--7/
;?

/
. ;7

>;>• t

/,. , / /:;?.~'',

~r' ?

-..,r' • '

7;;)

,~/ "'~

v

~ / " > "h

/

/

/ ' .P///

I

7

~ ?

,

g/ '

~c/ ~ Zc?

..........
/

.,./

-..,_,7~ · ·./ ;.•r/ ,.. •,

--~,...

.. ;.r- ..

~~

n,/.

e provisórias, foram fabricados os soros antipestoso,
antiofídico, antidiftérico, antitetânico, além da
vaçina antipestosa e a tuberculina. Foram realizados
também estudos sobre a biologia de animais
peçonhentos, pesquisas sobre venenos, sobre
a tuberculose e nas áreas de protozoologia,
bacteriologia e higiene pública.

Instituto Butantan quickly became international/y
known as the largest research center of poisonous,
animais and insects stinging and a/so as an important
center re/ated with experimental Medicine.

Em 1914, era inaugurado o primeiro prédio
construído especialmente para abrigar laboratórios
e o Butantan iniciava nova fase de desenvolvimento.

A highlight of the 1930s was the research carried
out for the production of vaccines against
exanthematous typhus, typhoid and yellow fever.
The scientist Lemos Monteiro and his assistant
Edson Dias died of typhoid fever, which they
contracted during their work in the laboratory.

Logo o Butantan tornava-se conhecido
internacionalmente como o maior centro de estudos
de animais peçonhentos e também como importante
centro de pesquisas em Medicina Experimental.

During this period important steps were taken when
the chemistry, pharmacology, and genetics
laboratories were organized and foreign specia/ists,
particularly German, were contracted.

Na década de trinta foi marcante a realização
de pesquisas para fabricação das vacinas contra
a febre amarela e contra o tifo exantemático,
em cuja pesquisa ocorreu o acidente que vitimou
o cientista Lemos Monteiro e seu auxiliar
Edson Dias, contaminados pelo agente da doença
durante os trabalhos de laboratório. Nesta época
teve destaque a organização dos laboratórios
de Química, Farmacologia e Genética e, para tanto,
foram contratados especialistas estrangeiros,
principalmente alemães .

During World War 11, INSTITUTO BUTANT AN supp/ied
biologica/ products to the military and provided the
civilian population. Modernization of severa/
laboratories created a new rhythm of deve/opment
in the 1960s, and in 1962 the first /arg campaign
against palio was undertaken, mobilizing the entire
staff of the institute. This was the beginning of the
mass vaccinations that have been systematically
carried out in cooperation with the Secretariat of
Hea/th .

Durante o período da Segunda Guerra Mundial,
o INSTITUTO BUTANTAN contribuiu com as Forças
Armadas, fornecendo seus produtos biológicos,
além de atender às necessidades da população civil.
Novo ritmo de desenvolvimento deu-se nos anos
sessenta, com a modernização de vários laboratórios.
Em 1962, realizou-se a primeira grande campanha
de vacinação contra a poliomielite, que mobilizou
todos os funcionários do Instituto, marcando
o início das campanhas de vacinação em massa
da população e que vêm sendo realizadas
sistematicamente, junto com a Secretaria da Saúde.

Since 1975 the Instituto has been modernizing and
enlarging its serum and vaccine production
laboratories and bringing its technology up to date.
The Pathology, Bio/ogy, and Microbio/ogy and
lmmunology laboratories were officially recognized
by the World Health Organization, classifying them
among the best in the world. An even though the
INSTITUTO BUT ANTAN is popularly known as the
"Snake Center'', it is today one of the most complete
institutes of research and production of
immunotherapic in Latin America.

A partir de 1975, o Instituto vem modernizando
e ampliando seus laboratórios de produção de
vacinas e soros e atualizando sua tecnologia .
Os laboratórios de Microbiologia e Imunologia,
o Laboratório de Patologia e o Laboratório de
Biologia foram oficialmente reconhecidos pela
Organização Mundial da Saúde, situando-se entre
os melhores do mundo.
Ainda que popularmente o INSTITUTO BUTANTAN
tenha fixado a imagem de Centro de Ofidismo, ele
é hoje um dos mais completos Institutos de
pesquisas e de produção de imunoterápicos da
América Latina.
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A fazenda em Butantan, adquirida pelo Estado no final do século
passado, possuía mais de 500 hectares de terras e distava
do centro da cidade 8 km , sendo que o percurso era feito em 2 horas
de viagem a cavalo .
Durante os primeiros quatorze anos de existência, o Instituto Butantan
permaneceu em instalações provisórias, mantendo suas
características de "fazenda" .
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The farm in Butantan, acquired by the State at the end of the last
century, covered more than 500 hectares and was 9 km from
downtown , a distance that could be covered in 2 hours by horse .
During the first 14 years of its existence, Instituto Butantan remained
in provisional instal/ations, keeping its farm features .

Ampolas de soro antloffdico produzidas em 1908 e 1911 e de soro
antlcrotálico produzido em 1916.

The first ampules of sera produced at Butantan in 1908, 1911 and 1916.
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Manuscrito de Vital Brazil com registros das primeiras experiências
com animais .

12

..

"

~

"

"

,
+

,.

"'
.,.

/
Reproduction of Vital Bra~i/'s handwritten first experiments wtth antmals.

escription of the

" Medalha Instituto Butantan • . medalha permanente, Instituída em
13/ 13/ 81 por ocasião do 80 .' Aniversário da fundação do Instituto

"Medalha Instituto Butantan " permanent medal, instituted in 13 / 12 / 81 by
80th anniversary celebrations .

" Medalha Cultural Vital Braz li". com emorativa do centenáno do
nascimento de Vital Brazil . mstituida em 3/ 3/ 1965

oi Vit al Brazil, instituted in 3/ 3/ 1965

" Medalha Cultural Vital Brazil ", in commemoration oi birthday's centenar y
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Planta de terrenos do Instituto Butantan Plan of Instituto Butantan's grounds -

década de 1930

1930
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Antiga sede da Fazenda Butantan , construída em meados do século
passado, atual Laboratório de Herpetologia .
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Headquarters oi Butantan 's Farm - constructed in midfle past
century. Today 's Herpetology Laboratory.

Fases do Desenvolvimento
do \nst\tuto Butantan

Cronology of Main Events
of Instituto Butantan

1891 -

1891 -

1899 -

1901 -

1906 1909 -

1914
1916

1917 -

1918 1919 -

1922

1924 1925
1928

1932 -

Organização do serviço Sanitário em
São Paulo . Início da sistematização dos
serviços de Saúde Pública no Estado .
Surto de peste bubônica em Santos.
Criação do Instituto Serunterápico, em
Butantan, para fabricação de soro e vacina
antipestosa.
Em 23 de fevereiro, organização oficial da
instituição pelo Decreto 878-A.
Em 11 de junho, entrega das primeiras
partidas do soro antipestoso e, em 14 de
agosto, do soro antiofídico.
Início da fabricação do soro antidiftérico .
Além de fornecer seus produtos para
São Paulo, o INSTITUTO SERUNTERÃPICO
envia para outros estados e para o exterior .
Em 4 de abril, inauguração do primeiro
prédio com modernos laboratórios.
Início da produção do soro antiescorpiônico .
Eram fabricados nesta época: os soros
antipestoso, antiofídico, antitetânico ,
antidisentérico, antiestreptocócico ,
vacina contra peste, a tuberculina e
a maleína .
Ampliação do Instituto com a criação
do serviço de Botânica e o Horto Oswaldo
Cruz de plantas medicinais; aumento
do pessoal técnico e a realização
de excursões científicas.
Publicação do primeiro volume das
"Memórias" do Instituto Butantan.
Vital Brazil se afasta da direção do Instituto ,
transferindo-se para Niterói.
Edição do primeiro volume das Coletâneas
contendo trabalhos de 1901-1917
Ampliação e diversificação das pesquisas
em Medicina Experimental, com a realização
de vários estudos em Microbiologia
e Sorologia . Fabricação da vacina tíficoparatífico-disentérica.
Retorno de Vital Brazil para a direção
do Instituto, onde permanece por mais
três anos.
Produção do soro antiaracnídico .
Ampliadas as pesquisas e a produção .
Estudos para a preparação da vacina contra
a febre amarela. Início da produção da
vacina BCG oral e do soro antiescarlatinoso .
O INSTITUTO BUTANTAN contribui com as
forças revolucionárias de São Paulo,

1899 -

1901 -

1906 1909 1914 1916 -

1917 -

1918 1919 1922 -

1924 1925 1928 -

1932 -

1935 -

Establishment of the Sanitary Service and
organization of the Public Health Services in
São Paulo .
Outbreak of bubonic plague in Santos .
Establishment of the Instituto Serunterápico
at the Butantan for the production of
serum and vaccine against the plague.
Instituto Butantan was officially organized
by decree 878-A , Feb.23. Delibery on June 11
of the first sera against the plague, and on
August 14, the first antisnakebite sera.
Production of serum against Diphteria .
The Instituto Serunterápico ships the first
lote of sera to other states and abroad.
lnauguration of the first plant on April 4.
Product of antiscorpionic serum. Besides the
sera against: bubonic p/ague, snakebite,
tetanus, dysentary, streptococcus, and
vaccine against, tuberculosis and sulfone.
Expansion of the Instituto, with the creation
of Serviço de Botânica and Horto Oswaldo
Cruz for medicinal p/ants . The technical
staff was increased and scientific
expeditions undertaken . First volume of
"Coletâneas do Instituto Butantan" scientific papers from 1901-1917.
Publication of the first scientific journal "Memórias do Instituto Butantan".
Doctor Vital Brazil, head of the Instituto,
/eft the institute .
Expansion ano" diversification of the research
in Experimental Medicine with severa/
studies in Microbiology and serology.
Production of typhus, paratyphus, and
dysentery vaccines .
Vital Brazil returns as head of the Instituto,
where he remains for another three years .
Production of antiarachnid serum .
Expansion of research and production.
Development of searching on the preparation
of vaccine against yellow fever. Production
of BCG oral vaccine and serum against
scarlet fever.
Instituto Butantan contributes to the
Constitutionalist Revolution, supplying the
revo/utionary forces of São Paulo with sera
and vaccines, reaching record production .
lnauguration of the Pavilion for the study and
production of vaccine against exanthematous
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Edifício onde funciona a Biblioteca e os Serviços de Farmacologia
e Bioquímica. construído em 1914.

Constructed in 1914 Oepartment.

Library , Farmacology and Biochremist

" Centro de Pesquisa e Formação em Imunologia " da Organização
Mundial da Saúde . Edifício construido em 1923.

Laboratório de produção de vacinas. de Potoiogia e de Genética
Edifício construído em 1948.

Constructed in 1923 - " Centro de Pesquisa e Formação em
Imunologia " reference Laboratory of World Hea/th Organization.

Constructed in 1948 - production of Vaccines.
Patho/ogy and Genetic.
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1935 -

1941 -

1942

1948 1950 1954 1962 -

1968 -

1971 -

1973 1977 -

1978 -

1980 -

na Revolução Constitucionalista, fornecendo
soros e vacinas e atingindo "record"
de produção.
Inauguração do Pavilhão para estudos
e fabricação da vacina contra o tifo exantemático e febre amarela. Contratação de
especialistas estrangeiros para desenvolver
pesquisas nas áreas de Genética, Química
e Farmacologia.
Requisição de terras pertencentes ao
INSTITUTO BUTANTAN pelo Estado para
construção da Cidade Universitária.
Devido à Segunda Guerra Mundial,
o INSTITUTO BUTANTAN tem diminuídas
as verbas e reduzidas suas importações,
mas ainda assim aumenta sua produção,
fornecendo seus produtos para as Forças
Armadas e população civil.
Inauguração do Pavilhão Vital Brazil
e de outros laboratórios.
O INSTITUTO BUTANTAN fabrica
sulfona, medicamento utilizado no
tratamento da Hanseníase .
Inauguração do prédio onde se instala
o Hospital Vital Brazil.
Mobilização de todos os funcionários do
INSTITUTO BUTANTAN para participação
na primeira grande campanha de vacinação
contra poliomielite, realizada junto com a
Secretaria da Saúde.
Reorganização do INSTITUTO BUTANTAN
pelo Decreto n.0 50.404/68 visando
a melhorias no funcionamento científico,
técnico e administrativo.
Instalação de vários laboratórios e seções
administrativas em prédios novos.
Destaca-se a produção de vacina contra
a cólera e o início do preparo da Vacina BCG
via intradérmica liofilizada.
Instalação de dois laboratórios experimentais
de Bacteriologia e de Imunologia.
Instalação de fermentadores necessários
para elevar a produção da vacina tríplice
(DTP). Instalação do Pavilhão 11 de
Produção.
Início de funcionamento do Laboratório
de Linfomas Malignos da Divisão
de Patologia.
O INSTITUTO BUTANTAN bate "record"

1941 -

1942 1948 1950 1954 1962 1968 -

1971 -

1973 -

1978 1980 1981 -

typhus and yellow fever . Accidental death
of scientist Lemos Monteiro and his
assistant Edson Dias . The contracting of
foreign specialists to develop research in
Genetics, Chemistry, and Pharmacology.
Requisition of /and belonging to Instituto
Butantan by the State for the construction of
"Cidade Universitária", the campus o f the
University of São Paulo.
Although Worl War 11 the Instituto Butantan
increases production, supplying the military
and civi/ians.
lnauguration of the Vital Brazil Pavi/ion and
other /aboratories.
Production of sulfone, for treatment of
Hansen desease.
lnauguration of the Vital Brazil Hospital,
where it has /ocatecl until nowadays .
Ali lnstitute Butantan staff mobilized for the
first big antiplio campaign in cooperation
with the Secretaria da Saúde.
Instituto Butantan reorganized by Decree
50.404/68 to improve the scientific, technical,
and administrative services .
Severa/ /aboratories and administrative
sections move to new buildings. A high/ight
is the production of vaccine against cho/era,
and started the production of intradermic
BCG vaccine.
lnstallation of two experimental laboratory
of Bacteriology and lmmunology. lnstallation
of fermentors necessary to raise production
of antitetanus and Dyphteria, Tetanus and
Pertussis (DTP) vaccines . lnstallation of
2nd Pavilion for the production.
lnstallation of the Ma/ignant Lymphoma
Laboratory of the Patho/ogy Division.
Record production - 13 mil/ion doses of
vaccines.
80th anniversary celebrations with
conferences, symposia, courses, and the
inauguration of the History Museum.
Expansion of the leisure area with
/andscaping and construction of artificial
/akes.
INSTITUTO BUTANTAN official/y listed as
part of the Historical Heritage of São Paulo
by the Secretaria da Cultura do Estado.
Construction of the plant for
seratherapeutics products. Started to

19

1981 -

-

1982 -

20

de produção desde sua fundação, fabricando
treze milhões de doses de vacinas.
Comemorações do octagésimo aniversário
do INSTITUTO BUTANTAN. com a
realização de congressos, simpósios.
cursos e palestras e inauguração
do Museu Histórico.
Ampliação da área de lazer, com implantação
de projeto paisagístico e construção
de lagos.
O INSTITUTO BUTANTAN é tombado como
Patrimônio Histórico de São Paulo. pela
Secretaria da Cultura do Estado .
Construção do prédio para Soroterápicos.
Início da criação de cavalos na Fazenda
São Joaquim, destinados à fabricação
de soros.
Modernização dos Biotérios.
Início da produção da vacina contra
o Sarampo.
Aquisição de equipamentos destinados
à diluição e enfrascagem industrial da
vacina contra poliomielite tipo Sabin .
Construção de prédio para abrigar
laboratório que possibilitará o aumento
da produção do toxóide tetânico .

1982 -

breeds horses in the S. Joaquim Farm for
serum production .
Modernization of the animal houses .
Production of vaccine against measles .
Acquisition of dillution and filling machine
for Sabin palio vaccine .
Construction of new building to increased
production of tetanic toxoid.

Unidades da Divisão de Administração.
Administration Divlsion

Unidade de produção de vacina contra o sarampo
Production of measles vaccine .

Edifício da Diretoria Técnica, construído em 1931 .
Constructed in 1931 - General Director
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29 . Laboratório de Tuberculose, Tuberculina e
Biotério de Animais Inoculados
30 . Laboratório de Encefalite
31. Laboratório de Concentração e Purificação
de soros
32. Biotério de Animais Inoculados
33. Laboratório de Vacina Contra a Raiva
34. Laboratório de Venenos e Biotério
de Serpentes
35. Laboratório de Hematologia
36. Laboratório de Fisiopatologia Experimental

37. Laboratório de Anatomia Patológica e
Citopatologia
38. Centro de Treinamento da Organização
Mundial de Saúde e Laboratório de Vacina
Contra a Raiva
39. Laboratório de Toxóide Tetânico
(futuras instalações)
40. Laboratório de Vacina Contra o Sarampo
41 . Laboratório de Vacinas Bacterianas,
Meio de Cultura. Ampolamento e
Acondicionamento

42.
43 .
44 .
45.

Lavanderia
Seções Administrativas
Depósito de Material
Almoxarifado, Câmaras de Estocagem de
Vacinas e Soros
46. Conjunto Residencial ·Presidente do Estado
Coronel Fernando Prestes de Albuquerque

92:

O Instituto Butantan hoje

The Instituto Butantan Today
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O Instituto Butantan está constituído por seis grandes
áreas: a Divisão de Microbiologia e Imunologia,
a Divisão de Patologia, a Divisão de Biologia,
a Divisão de Ciências Fisiológicas e Química, a
Divisão de Extensão Cultural e a Divisão de
Administração.
Cerca de 160 projetos de pesquisas estão em
desenvolvimento nas áreas de Animais Peçonhentos,
Bacteriologia, Imunologia, Química, Bioquímica,
Fisiopatologia, Farmacologia, Parasitologia, Virologia,
Anatomia Patológica e Genética.
Os imunoterápicos de uso humano fabricados pelo
Instituto Butantan, representam cerca de 60%
da produção nacional. Esses produtos são
distribuídos principalmente a órgãos oficiais como
a Central de Medicamentos (GEME). Forças Armadas ,
às Secretarias de Saúde dos estados e diversos
países, especialmente quanto aos produtos
estratégicos como as vacinas contra cólera,
encefalite, varíola e soros antibotulínico e
antigangrenoso.
Atualmente, o INSTITUTO BUTANTAN entrega para
consumo cerca de trinta e cinco produtos entre
soros e vacinas, destacando-se a produção das
vacinas tríplice, dupla uso infantil e uso adulto,
toxóide tetânico, BCG intradérmico, contra raiva,
contra gripe e dos soros antitetânico, antidiftérico,
antirábico, antiofídico, antiaracnídico,
antiescorpiônico, antibotulínico. Produz ~ambém
o Onco-BCG que serve de tratamento auxiliar
no combate às moléstias neoplásicas.
O INSTITUTO BUTANTAN está em constante
ampliação e foram concluídos os novos laboratórios
de produção de soros que possibilitarão a liofilização
dos mesmos, permitindo dilatar seu prazo de
validade . Serão liofilizados os soros antiofídicos
que freqüentemente são transportados em
condições adversas de conservação, para regiões
longínquas . Estão sendo efetivados os trabalhos para
o início da produção, em escala industrial, da
vacina contra o sarampo, do laboratório de diluição
da vacina contra a poliomielite tipo Sabin e dos
novos laboratórios que permitirão quadruplicar
a produção de toxóide tetânico e da vacina tríplice.
O Hospital Vital Brazil é o único no mundo que
oferece assistência médica especializada em
acidentes humanos por animais peçonhentos, em
plantão contínuo, com tratamento e
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The Instituto Butantan is divided in six major
divisions :
Microbiology and lmmunology, Pathology, Biology,
Physiological and Chemical Sciences, Cultural
Extension and Administration.
Glose to 160 research projects are underway now in
the areas of poisonous stinging animais,
bacteriology, immunology, chemistry, biochemistry,
physiopathology, pharmacology, parasitology,
virology, pathological anatomy, and genetics.
The immunotherapics produced by Instituto Butantan
represent 60 % of national production. There are
distributed to official organs such as Center of
Drugs (GEME), Army, Secretariats of other brazilian
states and foreign countries , especially with its
strategic products like vaccines against cholera,
encephalitis, smallpox, and sera against botulism
and gangrene.
At present time INSTITUTO BUT ANT AN produce 35
products, including vaccines such as diphtheria,
tetanus and pertussis (DTP), intradermal BCG, and
vaccines against rabies and flu, antisera against
tetanus, diphtheria, rabies , snake, spider, scorpion
venom and botulism. As we/1, the Instituto produces
" Onco-BCG" used as an auxiliary treatment against
neoplasic diseases .
The INSTITUTO BUTANT AN is growing continually,
and new plants of production laboratories have been
completed such as the lyophilization of immunesera,
production of vaccine against measles, dillution and
filling of Sabin vaccine, and quadrup/ication of
production of tetanic toxin and DTP.
The Vital Brazil Hospital is the only one in the
world that offers 24 hour medica/ assistance
specialized in treatment of accident by poisonous
animais.
INSTITUTO BUTANT AN maintain training courses at
different leveis in different specialities and publishes
two internationally known scientific journals.
The World Health Organization considers as
reference laboratories for training purposes the
Laboratory of Production of Sera and Vaccines, the
Laboratory of the Biology of Poisonous Animais, and
Patho/ogy Laboratory.

orientação soroterápica gratuita .
Na área de divulgação, o Instituto vem oferecendo
cursos e estágios de diferentes níveis e
especialidades, além da publicação de duas
revistas internacionalmente conhecidas.
Os laboratórios de produção de soros e vacinas ,
o de Biologia de Animais Peçonhentos e o de
Patologia são considerados pela Organização Mundial
da Saúde como de referência para treinamento
de pessoal.

DIVISÃO DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA

MICROBIOLOGY ANO IMMUNOLOGY 0/V/S/ON

Esta Divisão cumpre , tradicionalmente , as finalidades
da fundação do Instituto, ou seja , a fabricação
de soros e vacinas, tendo como objetivo primordial
a solução dos problemas do país na área da
Saúde Pública .

This Division produces sera and vaccines with basic
aim to solve the brazilian public health problems .
lt has accumulated experience that makes the
INSTITUTO one of the best in the world, and also as
an educational training center for the new
professionals .

Através de sua longa existência, acumulou
experiência tecnológica, situando a Instituição como
uma das melhores do mundo em seu gênero,
servindo também de escola e treinando centenas
de novos profissionais em produção de
imunobiológicos não só para o continente americano
como para outros países .
A sua atualizada tecnologia tem propiciado a
elaboração de 35 produtos diferentes , mantendo
nos seus programas todos aqueles recomendados
pela Organização Mundial da Saúde, e desde 1970
vem confrontando suas técnicas de produção com
outras recomendadas pelas autoridades sanitárias ,
trazendo , em termos internacionais, grande
contribuição para o desenvolvimento e atualização
dessa área .
Em 1977, iniciou a implantação de novos laboratórios
e, aqueles já concretizados, como os da Produção
de Vacinas Bacterianas , Enfrascagem e
Acondicionamento, Laboratório de Produção de
Vacina BCG lntradérmica, Sarampo e o Laboratório
de Soroterápicos. Atualmente estão sendo
implantados outros projetos cujas obras se encontram
adiantadas como o de Produção de Toxóide Tetânico
e as modernas instalações de imunização de
cavalos produtores de soros, incluindo-se os setores
de inoculação , sangria e de dosagem . Gradativamente ,
a Divisão de Microbiologia e Imunologia implanta
· seus projetos de modernização obedecendo um

The up-to-date technology of the Division permits
the fabrication of 35 different products, and mantain
international scientific exchange to the development
and modernization of know-how in this fie/d.
In 1977 new laboratories began to be constructed,
like those for the production of bacterial vaccines,
intradermica/ BCG and measles vaccine, as we/1 as
the serumtherapic and the packaging /aboratories ,
leave nothing to be desired when compared with the
best in the wor!d. At present, other installations
have been settled, such as Tetanic Toxoid
Production, Horse lmmunization for Anti-Sera
Production, including Departments of lnocu/ation,
8/eeding and Titration . The Division of Microbiology
and lmmunology, which is comprised of more than
twelve thousand square meters of !aboratory area,
has been gradually introduced the new projects
following the priority chronogram for Brazil
requirements .
The sera and vaccines are produced by Services of
Bacterio/ogy, Virology, lmmunology and Contra!, and
Auxi/iaries Techniques. Those bio/ogica/ reagents are
contro!ed by lnternational Reference Centre; and
they have exhibited a high quality, condition
imposed for exportation.
Since 1980 the Division has been producing oral
Onco BCG, emp!oying its own methodo/ogy, and
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cronograma de prioridades dentro das necessidades
do País, contando com mais de doze mil metros
quadrados de laboratórios .
Os soros e vacinas são produzidos nos Serviços
de Bacteriologia, Virologia, Imunologia e Controle
e Técnicas Auxiliares, sendo controlados
internacionalmente quanto à qualidade .
Desde 1980, esta Divisão produz o Onco BCG oral ,
com tecnologia própria, utilizado com eficácia
no tratamento auxiliar de algumas neoplasias
malignas .
A produção industrial de vacinas chega a atingir
anualmente treze milhões de doses e a de soros,
duzentas mil ampolas, devendo ter início, ainda em
1983, a produção de cinco milhões de doses de
vacina contra o sarampo, além de possuir capacidade
instalada para diluição e enfrascamento de cem
milhões de doses de vacina antipoliomielítica
tipo Sabin .
Seus biotérios do tipo convencional atendem às
necessidades de produção e de pesquisa através
de um plantei de quarenta mil camundongos, seis mil
cobaios, oitocentos coelhos e aproximadamente
três mil animais , considerando-se ratos, pombos,
hamsters , macacos e carneiros .
Na Fazenda São Joaquim, pertencente ao INSTITUTO
BUTANTAN, localizada a cinqüenta quilômetros
da sede, mantêm-se além de uma criação de cavalos ,
aproximadamente seiscentos animais
hiperimunizados para a produção de soros e
laboratórios especializados .
Paralelamente às atividades de produção, a Divisão
desenvolve importante atividade de investigação
científica e tecnológica, voltada ao melhoramento
das técnicas de produção de imunobiológicos,
incluindo-se novas vacinas e soros, a
termoestabilidade no transporte e estocagem de
produtos, assim como a experimentação de campo
referente à tolerância e à eficiência das vacinas .
Destacam-se as pesquisas realizadas em Imunologia
Comunitária, situando a incidência de moléstias
a oportunidade das vacinações e os índices de '
conversão atingidos nas mesmas, permitindo que as
autoridades do país sejam orientadas quanto à
política de vacinação relacionadas às condições
epidemiológicas .
As pesquisas realizadas no campo de padronização
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The needs of both the production and research
sections are met by on animal facility at the lnstitute
that has a breeding stock of 40.000 mice, 6.000
guinea-pigs, 800 rabbits, and about 3.000 other kinds
of animal, including rats , doves , doves , hamsters ,
monkeys and sheep.
The horses and approximately 600 immunized
animais for antisera production are kept in specific
laboratories on the Saint Joaquim farm, located at
50 kilometers from the Instituto Butantan .
On the other hand, the Division has been developing
methodology for scientific investigations and
technology applying to immunobiological production
techniques, including new vaccines and antisera.
lt has been investigated the heat resistance of its
products during the shipping and the storage; also,
experiments on tolerance and efficacy of its
vaccines have been executed.
An important part of research has been performed
by the Department of Community lmmunology,
estimating the incidence of diseases, the
immunogenecity and the effect of applied vaccine
in order to guide the authorities in relation to
the vaccination pol icy.
The main purpose of projects on venoms and
antisera have been developed in order to increase
the security and reproductivity once the most of
criteria have been originated in Instituto Butantan
and adopted internationally.
these have been effectively applied in auxiliary
treatment for some malignant neoplasias .
The vaccine production amounts 13 mil/ion doses
and 200,000 vials of anti-sera per year. In 1983,
5 mil/ion doses of anti-measles vaccine wi/1 be
produced. Also, the Division is able to execute the
dilution and the package of 100 million doses of
Sabin Type antipoliomyelitis vaccine .

de venenos e soros visam à modificação dos
critérios básicos adotados internacionalmente e que
tiveram origem no Instituto. As novas técnicas
recomendadas para a dosagem de soros contribuirão
para uma maior segurança e para uma maior
reprodutibi I idade .

DIVISÃO DE BIOLOGIA

BIOLOGY 0/V/SION

Esta Divisão tem por objetivo desenvolver pesquisas
na área de Ciências Biomédicas, principalmente
Biologia de Animais Peçonhéntos e fornecer os
venenos extraídos desses animais, que constituem
matéria-prima para a fabricação de soros e para
a· investigação científica.

This division develops research in the biomedical
sciences, mainly in the biology of poisonous
stinging animais and the venom that constitutes
the raw material for manufacturing serum and for
scientific investigation.

O Serviço de Animais Peçonhentos está dividido
em diversas seções que realizam estudos sobre
serpentes, aranhas e escorpiões. É responsável pela
organização e manutenção de uma das maiores
cOleções de serpentes do mundo, apresentando cerca
de cinquenta mil serpentes fixadas. Possui também
diversas coleções sistemáticas como as de aranhas,
escorpiões, quilópodos e diplópodos e também a
coleção Acarológica "Flávio da Fonseca" . A sua
equipe técnica é responsável pela identificação
sistemática das serpentes recebidas pelo Instituto,
organização de excursões científicas para coleta
de material e para elaboração de mapas sobre a
distribuição geográfica das serpentes, os quais
contribuem para indicação da soroterapia adequada.
Mantém, na sua coleção de serpentes vivas,
animais procedentes dos diferentes continentes.
A Divisão realiza estudos objetivando a sobrevivência
das serpentes em cativeiro, fornece caixas e laços
para captura de serpentes, aranhas e escorpiões,
enviando aos fornecedores, em permuta, soros
antipeçonhentos . São mantidos vivos mais de
2.000 escorpiões e diversos tipos de aranhas
perigosas cujo veneno se destina à pesquisa
e à produção de soros .
Através de suas unidades, realiza atendimento
didático para diferentes níveis de escolaridade,
incluindo-se a área de pós-graduação das
universidades.
A Divisão também desenvolve estudos e pesquisas
em Genética Humana e Animal, Citogenética
Médica, Genética Bioquímica e Evolução.
A Seção de Microscopia Eletrônica é a responsável

Poisonous Stinging Animais Service is divided
in severa/ sections that carry out studies on
serpents, spiders and scorpions.
lt's responsible for the organization and maintenance
of one of the world's largest col/ections of serpents,
with about fifty thousand specimens, has severa/
organized col/ectíons of spiders, scorpions,
centipedes, and mil/epedes and it has the scarological
collection "Flavio da Fonseca". lts staff of
technicians is responsible for the systematic
identification of serpents received by the Instituto,
for the organization of scientific excursions which
collect the material, and for drawing maps,
geographically /ocatíng snakes, ali of which
contributes to adequate serum treatment. lt also
maintains, in its col/ection, ative snakes from
different continents.
lt also carries out studies to help snake survive in
captivity and supplies boxes for capturing snakes,
spiders, and scorpions, exchanging sera for
live animais.
More than 2,000 scorpions and severa/ types of
dangerous spiders are kept ative in its /aboratories,
and their venom is used in research and in the
production of sera.
The Bio/ogy Division also deve/op studies and
research in human and animal genetics, cytogenetíc
medicine, biochemica/ genetics and evolution .
The Electronic Microscope Section is responsible
for biological and experimental medicine studies
requiring this Technica/ resource .
Works on identification and orientation in
medical-sanitary procedures for dealing with
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pelos estudos no campo da Biologia e da Medicina
Experimental, aos quais exigem a utilização
deste recurso técnico.
A identificação e orientação médico-sanitária sobre
insetos nocivos , triatomíneos (vetores da
Moléstia de Chagas). identificação das larvas
urticantes de lepidópteros, estudos de predadores
de planorb ídeos , vetores da esquistossomose ,
visando um combate biológico da doença , são algumas
das várias atribuições da Seção de Paras itologia .

harmful insects , in particular with triatomíneos
(insects vector for Chagas disease) also identification
of the stinging /avrae of /epidoptera besides the
studies of predators of p/anorbideous are some of
the attribution of Parasitology Section .

DIVISÃO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS E
QUÍMICA

PHYSIOLOGICAL SCIENCES ANO
CHEMISTRY 0/V/SION

A Divisão de Ciências Fisiológicas e Química
realiza pesquisas através dos seus Serviços de
Bioquímica , Farmacologia, Fisiologia e Química
Orgânica .

The Physiological Sciences and Chemistry Division
carries out research through its Biochemical,
Pharmacologica/, Physiological and Organic
Chemistry Services .

Realiza estudos sobre enzimas e substâncias
de interesse biológico , destacando-se principalmente
os estudos de venenos de animais peçonhentos
abrangendo isolamento , purificação e caracterização .
além de desenvolver estudos sobre a ação destas
substâncias sobre os organismos vivos .

These services carring out studies on enzimes and
products of biological interest. Besides research
on the venoms of poisonous stinging animais,
which involves their isolation , purification,
caracterization, and the action of these substances.

Atualmente a Divisão vem realizando estudos
sobre os princípios ativos de diversas plantas e
também de origem animal , bem como pesquisas
visando à obtenção de compostos sintéticos de ação
medicinal , mantendo convênios com diferentes
instituições .

The Organic Chemistry Service is studying active
substances of plant and animal origin. lt is also
undertaking research to produce synthetic
compounds for medicinal purposes and it maintains
exchange agreements with different institutions .

É ainda atribuição da Divisão o desenvolvimento
de estudos em colaboração com outras áreas que
exijam pesquisas de Química , Físico-Química
e Química Biológica .

DIVISÃO DE PATOLOGIA

PATHOLOGY 0/VISION

A Div isão de Patologia possui como atividades de
pesquisas biomédicas tradicionais os temas sob re
acidentes humanos ocasionados por animais
peçonhentos e ação dos venenos sobre os tecidos
vivos . Nesse campo , contribuiu decisivamente no
desenvolvimento de protocolos para o tratamento dos
acidentes humanos por serpentes, aranhas e
escorpiões . Também foi marcante a contribuição
científica na produção experimental em cães da
nefrose hemoglobinúrica por veneno de cascavel

The Patho/ogy Division of INSTITUTO BUT ANT AN
does traditional biomedical research on human
injuried by poisonous stinging animais and on the
effect of venom on living tissues. lt has contributed
decisively in the development of procedures for
treatment of human suffering from snakebite and
scorpion stings. One remarkable scientific
contribution has been the experimental production
in dogs of Hemoglobinu ric nephrosis and acute
hemorragic pancreatitis by scorpion's venom .

32

e na pancreatite aguda hemorrágica por
veneno de escorpião .
Importantes trabalhos foram também realizados sobre
a ação dos venenos na coagulação sangüínea .
Recentemente, esta Divisão tornou-se sede da
Comissão Nacional de Linfomas Malignos do
Ministério da Saúde, junto ao seu Centro de Estudos
dos Linfomas Malignos, onde importantes trabalhos
de pesquisa sobre o assunto são desenvolvidos
por equipe de pesquisadores que mantém intercâmbio
com Institutos de pesquisa da França e da Alemanha .
Além das suas pesquisas básicas e aplicadas, a
Divisão de Patologia, através do Hospital Vital
Braz i I, presta relevantes serviços à comunidade no
atendimento altamente especializado concernentes
ao tratamento dos acidentes humanos por
animais peçonhentos.

lmportant work on the effect of venoms in blood
coagulation have also been carried out.
This Division recently became the headquarters of
Ministry of Health 's " Comissão Nacional de Linfomas
Malignos " and its "Centro de Estudos de Linfomas
Malínos ". And its research staff maintains a
constant interchange with French and German
research institutes.
Apart from its basic and applied research, the
Pathology Division, through the Vital Brazil Hospital,
provides the community with highly specialized
assistance in treating humanas injuried by
poisonous stinging animais .

DIVISÃO DE EXTENSÃO CULTURAL

CULTURAL EXTENSION 0/V/S/ON

As atividades da Divisão de Extensão Cultural é
uma das mais tradicionais do INSTITUTO BUTANTAN
e teve suas origens, quando no início do século,
Vital Brazil realizava campanhas para divulgação do
uso do soro antiofídico pelo interior do Brasil e
ministrava cursos e palestras , divulgando noções de
higiene e saúde para o povo .

The Cultural Extension Division is one of the most
traditional of INSTITUTO BUT ANT AN, and it began
in the beginning of the century, when Vital Brazil
promote the use of antisnakebite serum throughout
the countryside, ministering courses and seminars,
teaching the people basic notions of hygiene
and health.
The activities of this Division are carried out in
four major areas: promotion of specialized
knowledge, health education, graduate training in
the biomedical and public health areas, and
documentation, open to the public, relative to
INSTITUTO BUT ANT AN.

As atividades dessa Divisão são realizadas em
quatro áreas: Divulgação do conhecimento
especializado, Educação para a Saúde, Formação na
área biomédica e de Saúde Pública e Documentação
referente à instituição, abertos a consultas
para o público .
A Biblioteca possui um acervo de mais de dez mil
livros e cerca de quarenta e quatro mil periódicos,
sendo considerada, na área de Hepertologia a mais
completa e na área de Imunologia, Microbiologia ,
Patologia e Farmacologia, entre as melhores
de São Paulo .
Desde 1918, têm sido publicadas sistematicamente
as "Memórias do Instituto Butantan" e as "Coletâneas
dos Trabalhos do Instituto Butantan ".
O INSTITUTO BUT ANT AN possui dois museus .
O Museu de Saúde Pública e de Animais Peçonhentos
que mantém , em exposição permanente, animais
vivos e conservados (serpentes , aranhas,
escorpiões ... ), painéis educativos , modelos em
ceroplastia e, em sua programação , inclui a

The INSTITUTO's library has over 10,000 books
and 44,000 periodicals. lt is considered the most
complete in the area of the study of reptiles, and is
the best in São Paulo in Microbiology,
Pathology and Pharmacology.
Cince 1918 the " MEMóRIAS DO INSTITUTO
BUTANTAN " and the "COLETÂNEAS DO INSTITUTO
BUT ANT AN ", have heen systematically published.
INSTITUTO BUT ANT AN has two museums. The Public
Health and Poisonous Stinging Animais Museum
which permanently exhibits alive and preserved
animais ( serpents, spiders, scorpions . .. },
educational panels, wax models . The museum also
includes the extraction of venom from snakes in
its program, as we/1 as the exhibition of films on
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extração de veneno de serpentes e a exibição de
filmes sobre o Instituto e relacionados
à Saúde Pública.
O Museu Histórico, inaugurado em 1981, foi instalado
em prédio especialmente restaurado, onde Vital Brazil
iniciou seus trabalhos em 1899. Reconstituindo o
ambiente simples onde foram produzidos os primeiros
soros e vacinas, o Museu Histórico pretende
mostrar as diferentes fases do desenvolvimento
do Instituto.

the INSTITUTO and on public health.
The Historical Museum, inaugurated in 1981, in the
originallaboratory, where Vital Brazil began his work
in 1899. In a reconstruction of the simple
environment where the first sera and vaccines were
produced, the Historical Museum illustrates
various phases of development of Instituto Butantah .
The museums annually receive 250,000 visitors and
are tourist attractions in São Paulo.

Os Museus recebem anualmente cerca de 250.000
visitantes e se constitui numa especial
atração turística de São Paulo.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRA TIVE DIVISION

Devido às características especiais do Instituto,
possui aspectos particularmente aplicáveis a
indústrias , mantendo para isso os registros exigíveis
a empresas referentes aos sistemas tributários,
patronais, de importação, exportação e outros.

Because of the special nature of INSTITUTO
BUT ANTAN the Administrative Division is similar
to its counterparts in industry, in spite of the
institutions being directly controlled by the state
government. lt runs the type of bureaucracy required
of companies, looking after taxes, employee
benefits, and the problems o f import/ export
among other things.

Trata-se de um órgão de infra-estrutura de apoio,
administrando os sistemas financeiro, de pessoal ,
de material, de comunicações, de transportes
internos, patrimonial além de outros serviços como
os de manutenção e conservação, desenvolvidos
por oficinas especializadas em serralheria,
marcenaria, carpintaria, eletricidade , pinturas,
obras, parques, jardins e os de vigilância .
Esta Divisão promove, em suas funções
administrativas, um esforço cooperativo em todos
os níveis, interligando os vários departamentos
técnico-científicos do INSTITUTO BUTANTAN .
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lt is a important supporting infrastructure department,
which administers the financiai systems, personnel,
service and materiais, communications, internai
transport, and also contrai the operations of
specialized maintenance and repair in metalwork,
carpentry, electrical services, painting,
landscaping, and vigilance .
These Oivision promotes an special cooperation
efforts in ali levei among different departments
of to Instituto Butantan.

Produção de Soros

Production of Sera

NÚMERO DE AMPOLAS

400.000
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Produção de Vacina Antivariólica

Production of Antivariolic Vaccine

NOMERO DE OOSIES

60.000000
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Contribuição do Instituto Butantan para a erradicação da varíola
do mundo .
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Contribution of Instituto Butantan to eradicate the sma/1 pox in
the world.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
INSTITUTO BUTANTAN

ORGÃOS
ASSESSORES
CONSELHO DE
PESQUISA
CONSELHO DE
PRODUÇÃO

DIRETORIA

CONSELHO
SUPERIOR

TÉCNICA

------------,

r---------------------'

I
I

I

I

LABORATÓRIOS
ESPECIAIS

CENTRO DE PESQ.
E FORMAÇÁO EM
IMUNOI,.OGIA
CONVENIO
OMS SSP USP

DIVISÃO -DE
MICROBIOLOGIA
E IMUNOLOGIA

DIVISÃO
DE
BIOLOGIA

DIVISÃO
DE CIÊ.NCIAS
FISIOLOGICAS
E QUIMICA

Seção de OUimica
Toxmo logica

Seção de Fisiologia Ge ral

Seção de OUimica
Medicina l

Seção de OUimica de
Produt os Natu rais

Seção de Farmacologia
Bioquímica

Seção de Farmacodi nâmica

Seção de Biofísica

Seção de Enzi mologia

Seção de M icroscopia
Eletrônica

Seção de Genética Anima l

Seção de Genética Hu mana

Seção de Parasitologla
Setor de Cadastro
e Regist ro

Seção de Venenos

Seção de Artrópodos
Peçonhentos

Setor de Agronomia

Seção de Veterinária

Seção de Herpetologia

Setor Ofic:. Mecinica
de Preclsio

Setor de Ofic:. Vidraria
Especializada

Seção de Soros

Setor de Imunização

Centro de Convivência
Infantil

Seção de Concent ração e
Fracionamento de Soros
Setor de Anareóbios

Seção de Toxinas e
Ana toxinas

Seção de Cursos
Setor de Aeróbios

Seção de Riquétsias

Secao de Biblioteca
e Divulgação

Seção de Cultura de
Tecidos e Controle

Seção de Museu

Seção de Virus
Neurotrôpicos

Seção de Virus
Epidermo-Dermotroptcos
Setor de liofilização

Seção de Téc . Auxiliares

Setor de 015tribuição
e Acondicionamento

Seção de Biotério

Setor de lt~vaymn Estcril
e Mcws de Cuhuro

Seção de Controle

Setor Controllt OUimlc:o

Seção de Anatomia
Patológica

Seção de Fisiopatologia
Experimental
Setor Controle Biológico

Seção Tuberculose e BCG

Seção Vacinas Bacterianas

Setor de Grific:a
e Encadernação

SOROS ESPECíFICOS
1 -SORO ANTIBOTRúPICO

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
do gênero Bothrops (jararaca , jararacuçu,
cotiara , caiçaca , urutu) .

2-

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
do gênero Crotalus (cascavel) .

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
dos gêneros Crotalus (cascavel) ou Bothrops
(jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca e cotiara) .
quando não souber qual dos dois gêneros
pertencer a espécie causadora do acidente .

SORO ANTICROT Á LI CO

3 - SORO ANTIOFíDICO (POLIVALENTE)

-

4-

SORO ANTIELAPíDICO

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
do gênero Micrurus (coral verdadeira) .

5 - SORO ANTILAQUÉTICO

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
do gênero Lachesis (surucucu , surucutinga).

6 - SORO ANTIBOTRúPICO-LAOUÉTICO

-

para tratamento de pessoas picadas por serpentes
do gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu , urutu ,
caiçaca e cotiara) , ou por serpentes do gênero
Lachesis (surucucu , surucutinga).'

7 - SORO ANTIARACNfDICO (POLIVALENTE)

-

para tratamento de pessoas picadas por aranhas
dos gêneros Phoneutria, Lycosa e Loxosceles
(armadeira, aranha de grama e aranha marron) ou
por escorpiões brasileiros do gênero Tityus.

8-

SORO ANTIESCORPIONICO

-

para tratamento de pessoas picadas por
escorpiões do gênero Tityus (escorpiões
brasileiros) .

9-

SORO ANTILOXOSCELICO

-

para tratamento de pessoas picadas por aranhas
do gênero Loxosceles (aranha marron) .

1O -

SORO ANTIDIFTÉRICO

-

para prevenção e tratamento da difteria .

11 -

SORO ANTITET ANICO

-

para prevenção e tratamento do tétano .

12 -

SORO ANTITETÊNICO - VETERINÁRIO

-

para tratamento de animais com tétano .

13- SORO ANTIGANGRENOSO

-

para prevenção e tratamento de pessoas com
gangrena gasosa .

14- SORO ANTIRÁBICO

-

Para prevenção e tratamento da raiva .

15- SORO ANTIBOTUUNICO "A "

-

para tratamento de pessoas com botulismo
do tipo A .

16 - SORO ANTIBOTULINICO " B "

-

para tratamento de pessoas com botulismo
do tipo B.

17- SORO ANTIBOTULíNICO " AB "

-

para tratamento de pessoas com botulismo
do tipo A ou B.
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Produtos fabricados pelo Instituto Butantan

VACINAS
18- TOXúiDE TETÂNICO

para prevenção do tétano .

19- TOXúiDE DIFTÉRICO

para prevenção da difteria.

20- VACINA PERTUSSIS

para prevenção da coqueluche.

21 -VACINA DUPLA (dT) USO ADULTO

-

para prevenção da difteria e do tétano, ao mesmo
tempo .

22- VACINA DUPLA (DT) USO INFANTIL

-

para prevenção da difteria e do tétano , ao mesmo
tempo . (Crianças até 6 anos) .

23- VACINA TRfPLICE (DTP)

-

para prevenção da difteria , do tétano e da
coqueluche ao mesmo tempo.

24 -

-

para tratamento das infecções estafilocócicas
localizadas - furunculose , piodermatite, sicose ,
conjuntivite , otite , osteomielite crônica , etc .

ANATOXINA ESTAFILOCúCICA

25- VACINA BCG CONCENTRADA ORAL
(ONCO BCG)

para tratamento coadjuvante nas neoplasias .

26 -

VACINA BCG ORAL

-

para prevenção da tuberculose .

27 -

VACINA BCG INTRADÉRMICA

-

para prevenção da tuberculose .

28 -

VACINA CONTRA A FEBRE TIFOIDE

-

para prevenção da febre tifóide .

29 -

VACiNA CONTRA A COLERA

-

para prevenção da cólera .

30- VACINA CONTRA A VARfOLA
(virus atenuado)
31 -

VACINA CONTRA A FEBRE MACULOSA

32 -

VACINA CONTRA A RAIVA
USO HUMANO (virus inativado)

para prevenção da varíola .
para prevenção da febre maculosa . A vacinação é
indicada aos habitantes de regiões em que a
febre maculosa é endêmica .
para prevenção da raiva .

33- VACINA CONTRA A GRIPE
(virus inativado)

para prevenção da gripe .

34 -

para prevenção da coqueluche e do tétano .

ANTfGENO PERTUSSIS -

TETÂNICO

TESTE DIAGNóSTICO
35 -

TOXINA PARA O TESTE DE SCHICK

-

para saber se o indivíduo está imune à difteria ou
se é alérgico à vacina diftérica .
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SPECIFIC SERA
1 -SORO ANTIBOTRóPICO

-

2-

-

SORO ANTICROT Á LI CO

for treatment of people bitten by snakes
of the Bothrops type (jararaca, jararacuçu, cotiara.
caiçaca, urutu}.
for treatment of people bitten by snakes

o f Crotalus type (cascavel}.
3 - SORO ANTIOFíDICO (POLIVALENTE)

-

for treatment of people bitten by snakes

o f Crotalus ty pe (cascavel} o r Bothrops
(jararaca, jaracuçu, urutu, caiçaca e cotiara}.
When which genera mentioned above that
caused the injury is unknown .

4-

SORO ANTIELAPíDICO

-

for treatment of people bitten by snakes
of Micrurus type (true coral} .

5 - SORO ANTILAOUÉTICO

-

for treatment of people bitten by snakes
o f Lachesis type ( surucucu, surucutinga} .

6 - SORO ANTIBOTRóPICO-LAOUÉTICO

-

7 - SORO ANTIARACNíDICO (POLIVALENTE)

-

for treatment of people bitten by snakes
of Bothrops type (jararaca, jararacuçu, urutu,
caiçaca and cotiara}, or by serpents of
Lachesis type (surucucu, surucutinga).
for treatment of people stung by spiders
of Phoneutria, Lycosa and Loxosceles type
banana spider, wool spider and brown spider
or by 8razilian scorpions of Tityus type.

8 - SORO ANTIESCORPiôNICO

-

for treatment of people stung by scorpions
of Tityus type (8razilian scorpions).

9 - SORO ANTILOXOSCELICO

-

for treatment of people stung by spiders of
Loxosceles type (brown spider).

10- SORO ANTIDIFTÉRICO

-

for prevention and treatment of diphtheria

11 -

-

for prevention and treatment of tetanus .

12- SORO ANTITETÊNICO- VETERINÁRIO

-

for treatment of animais with tetanus .

13- SORO ANTIGANGRENOSO

-

for prevention and treatment of persons
with gaseous gangrene .

14- SORO ANTIRÁBICO

-

for prevention and treatment of rabies .

15 -

-

for treatment of people with 8-type botulism.

-

for treatment of people with A or 8-type botulism.

SORO ANTITETÂNICO

SORO ANTIBOTULíNICO "A "

16- SORO ANTIBOTULíNICO "B"
17 - SORO ANTIBOTULíNICO "AB "
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Products of Instituto Butantan

VACCINES
18- TOXóiDE TETÂNICO

-

for tetanus prevention .

19- TOXóiDE DIFTÉRICO

-

for diphtheria prevention.

20- VACINA PERTUSSIS

-

for whooping couyh prevention .

21 -VACINA DUPLA (dT) USO ADULTO

-

for diphtheria and tetanus prevention .

22- VACINA DUPLA (DT) USO INFANTIL

-

for diphtheria and tetanus
( children up to 6 years o/d) prevention .

23- VACINA TRíPLICE (DTP)

-

for diphtheria , tetanus and whooping cough
prevention .

24- ANATOXINA ESTAFILOCóCICA

-

for treatment of /ocalized staphylococcal
infections- boils, pyodermatitis, sycosis,
conjunctivitis, otits, chronic osteomyelitis, etc.

25- VACINA BCG CONCENTRADA ORAL
(ONCO BCG)

-

for auxiliary treatment in neoplas fa .

26- VACINA BCG ORAL

-

for tuberculosis prevention .

27 -

-

for tuberculosis prevention .

28- VACINA CONTRA A FEBRE TIFóiDE

-

for typhoid fever prevention .

29- VACINA CONTRA A CóLERA

-

for cholera prevention.

30- VACINA CONTRA A VARíOLA
(vírus atenuado)

-

for sma/1 pox prevention .

31 -VACINA CONTRA A FEBRE MACULOSA

-

for of rickettsia prevention .
The vaccination is indicated to the inhabitants
of regions where rickettsia is endemic .

32 -

-

for rabies prevention .

33 -VACINA CONTRA A GRIPE
(vírus ínatívado)

-

for influenza prevention .

34 -

-

for whooping cough and tetanus prevention.

-

to find out if an individual is immune to diphtheria
ar if he is a/lergic to diphtheria vaccine .

VACINA BCG INTRADÉRMICA

VACINA CONTRA A RAIVA
USO HUMANO (vírus ínatívado)

ANTíGENO PERTUSSIS -

TETÂNICO

0/AGNOS/S TEST
35- TOXINA PARA O TESTE DE SCHICK
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Atividades de Pesquisa, Produção Research, Production and Medicai
Care Activities
e Assistência Médica
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Liofilização da Vacina BCG lntradérmica .

44

Lyophilization of l ntradermal BCG Vaccine.

Processo de fechamento de ampolas

Sealing macchine.
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Biotério de animais de laboratório .

Animal house

47

As pesquisas realizadas no
Instituto Butantan estão
voltadas , em grande parte, ao
constante aperfeiçoamento
técnico e científico da produção
de soros e vacinas .

The researchs carried out
in tire Instituto Butantan is
largely oriented towards
improving the production of
vaccines and sera .

Biotério

Animal house

48

Câmara fria (2 a s•CJ para estocagem de soros e vacinas .

Co/d room

49

Bothrops insularis (jararaca ilhoa) . Serpente encontrada somente na ilha
da Queimada Grande, litoral sul do Estado de São Paulo .

50

Bothrops insularis. Founded only in Ilha da Queimada Grande,
São Paulo .

Micrurus frontalis (coral verdadeira) .

Micrurus irontalis (t rue coral).

Crotalus durissus (cascavel).

Crotalus durissus (Rattle snake)
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O Instituto Butantan mantém
a tradição de pesquisa sobre
animais peçonhentos , iniciada
por Vital Brazil, atualizando
e ampliando os estudos ,
principalmente sobre serpentes ,
aranhas e escorpiões .
The Instituto Butantan
continues the tradition of
research into poisonous
animais , begun by Vita l Brazil,
using the most modem
t echniques to examine snakes,
spiders and scorpions .

Corallus caninus ( periqui tambóia).

Coleção de se rpentes A lphonse Richard Hoge , com
cerca de 54 .000 exe mpl ares .
Alphonse Richard Hoge snake 's collection specim ens .
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54.000

Extração de veneno· por pressão das glândulas
secretoras. obtém·se o veneno necessario para
a pesquisa e produção de soros .
Extraction o/ venom

Veneno cristalizado
Crysta/lized venom
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Extração de veneno da aranha armadeira (Phoneutria nigriventer) .
Extraction of venom

Aranha marron Loxosceles gaucho , possui veneno muito ativo podendo
provocar acidentes graves . Seu corpo pequeno não ultrapassa 10 mm .
Loxosceles gaucho (brown sptder). The most dangerous spiderbody 's size not more then 10 mm
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Avicularia sp (aranha caranguejeira) . Pertence a este grupo as maiores
aranhas conhecidas . No Brasil a maioria apresenta veneno
pouco ativo. não havendo necessidade de tratamento especializado
em caso de acidente .

Extração de veneno de escorpião por impulso elétrico .
Extraction of venom

Escorpião amarelo : Tityus serrulatus. Animais utilizados para obtenção
de veneno . matéria prima para a elaboração do soro.
Tityus serrulatus (yel/ow scorpion)
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Sala de reumoes do Centro de Estudos dos Linfomas Malignos
da Divisão de Patologia .
Estudo da ultraestrutura dos Linfomas Malignos .
Meeting-ha/1 oi the "Centro de Estudos dos Linlomas Malignos ·
da Divisão de Patologia

Ultrastructure oi Malignant Lymphoma

Equipamento para cromatografia .

Analisador de aminoácidos .

Equipment for cromatograph.

Aminoacid
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analyser.

Fotomicrografia de linfócitos humanos normais de sangue periférico
na metáfase somática obtida de cultura.

Cavalos para a produção de soros imunes . na
Fazenda São Joaquim em São Roque.

Photomicrography oi human ce/1 in somatic metaphase.

Horses for the production of immunisera at
S. Joaquim's Farm, São Roque.

Chegada de paciente no Hospital Vital Brazil.
Arrival of a patient at the Hospital Vital Braz/1
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Cultura e Lazer

Museu de Animais Peçonhentos e Saúde Públi ca. instalado em edifício
construido em 1920.
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Culture and Leisure Activities

Constructed in 1920 -

Museu de Animais Peçonhentos e Saúde Públic

AQUI-ou
0 lm:tiO.ItO 8uU.nti: n

Museu Histórico.
History Museum

59

Serpentário
Snake pit

Caprinos e ovinos destinados a trabalhos expe rim entais

Colônia de Macacos Rhesus

Goats and sheep

Colony of Rhesus monkeys.
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for experimental research

Vistas parciais do Parque
Partia/ views of the Park

61

Lagos

Lakes

O Instituto Butantan oferece
aos visitantes várias opções de
lazer cultural: dois museus,
biblioteca especializada,
serpentários, restaurante além
da criação, ao ar livre, de
animais de experimentação
como macacos, caprinos, ovinos,
cobaios e outros.
The lnstitute offers visitors
many opportunities for
recreation. There are two
museums, a library, a restaurant,
landscaped grounds and an
animal collection that includes
aside from snakes, monkeys,
· goats, sheep, guinea-pigs and
many other beasts.

Mirante

Look-out ooint

Antigos equipamentos pertencentes ao acervo do Instituto Butantan .

Antique equipment at the Instituto .
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