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Curriculum	Vitae	do	Dr.	Mauricio	Rocha	e	Silva	

	

De	1923	a	1927.	Curso	de	humanidades,	parte,	até	o	3º	ano	no	Colégio	Pedro	II,	Rio	de	Janeiro,	
e	parte	em	regime	de	exames	parcelados.	

De	1928	a	1933.	Curso	médico	na	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	do	Rio	de	Janeiro.	

De	1931	a	1933.	Interno	voluntário	do	Serviço	do	Prof.	Eduardo	Rabello,	sob	a	direção	do	Prof.	
Olympio	da	Fonseca.	

Em	1933.	Interno	do	Serviço	do	Prof.	Silva	Mello,	na	Policlínica	de	Botafogo,	tendo	sido	
nomeado	assistente	do	Serviço,	cargo	que	abandonou	em	Julho	de	1934,	por	
ter	mudado	residência	para	São	Paulo.	

Em	1934.	Assistente	de	Química	Biológica	da	Faculdade	de	Farmácia	de	São	Paulo	

De	1935	a	1936.	Assistente,	em	regime	de	tempo	integral,	da	Cadeira	de	Biologia	Geral	da	
Faculdade	de	Filosofia,	Ciências	e	Letras,	sob	a	direção	do	Prof.	André	
Dreyfus.	

Em	1934.	Assistente	voluntário	do	Instituto	Biológico	de	São	Paulo,	onde	trabalhou	com	o	Dr.	
Oto	Bier.		

Em	1936.	Assistente	voluntário	do	Instituto	Butantan,	na	Secção	de	Endocrinologia,	sob	a	
direção	do	Dr.	Thales	Martins.	

De	1936	a	1941.	Assistente	auxiliar	do	Instituto	Biológico	de	São	Paulo	

Em	1937.	Assistente	de	Fisiologia	da	Escola	Paulista	de	Medicina,	sob	a	direção	do	Prof.	Thales	
Martins.	

De	1941	a	1943.	Assistente,	sob	regime	de	tempo	integral,	do	Instituto	Biológico	de	São	Paulo.	

De	1943	até	agora.	Chefe	da	Secção	de	Bioquímica	e	Farmacodinâmica	do	Instituto	Biológico	
de	São	Paulo.	

De	1940	a	1942.		Fellow	da	John	Simon	Guggenheim	Memorial	Foundation.	Departamento	de	
Fisiologia	e	Farmacologia,	Northwestern	University,	Chicago	(Profs.	A.C.	Ivy	e	
C.A.	Dragstedt).	
Institute	for	Medical	Research,	Mayo	Foundation,	Rochester,	Minnesota	(Drs.	
H.E.	Essex	e	C.F.	Code).		
Departamento	de	Quimica,	Instituto	Rockfeller	de	New	York	(Prof.	Max	
Bergmann).	

Em	1946.		Curso	sobre	Histamina	e	Anafilaxia,	na	Escola	de	Altos	Estudos,	na	Casa	do	
Estudante,	Rio	de	Janeiro,	a	convite	do	Prof.	Carlos	Chagas.	

Em	1946.		Fellow	do	Brazil-Canada	Fund.	Departamento	de	Fisiologia,	Universidade	de	Toronto	
(Profs.	C.H.	Best,	L.B.	Jaques	e	E.	Fidlar).		



Conferencia	na	Chicago	Medical	School,	na	Physiological	Society	de	Toronto	e	
no	Departamento	de	Medicina	Experimental	da	Universidade	de	Montreal	
(Prof.	H.	Selye).	

De	1946	a	1947.	Fellow	do	Conselho	Britânico.	Departamento	de	Chemical	Pathology,	
University	College,	Londres	(Prof.	Claude	Rimington).		
Departamento	de	Farmacologia	do	University	College	de	Londres	(Profs.	
Winton	e	H.O.	Shield).	

Em	1947.	Michael	Foster	Lecture,	Physiological	Laboratory,	em	Cambridge,	a	convite	do	Prof.	
W.	Feldberg.	Seminário	do	University	College	de	Londres,	a	convite	do	Dr.	
H.O.	Shild.	

Em	1947.	Convidado	pelo	Governo	Francês	para	visitar	a	França.	Conferencia	na	Faculté	de	
Médicine	de	Paris	a	convite	do	Prof.	Léon	Binet.		

Em	1947.	Convidado	pela	Universidade	de	Liège.	Conferencia	na	Faculdade	de	Medicina	da	
Universidade	de	Liège,	a	convite	dos	Profs.	Van	Beneden	e	Bacq.	Medalha	da	
Universidade	de	Liège.	

Em	1947.	Membro	do	XVII	Congresso	Internacional	de	Fisiologia,	em	Oxford.		

Em	1947.	Claude	Bernard	Professorship	no	Departamento	de	Medicina	Experimental	da	
Universidade	de	Montreal,	a	convite	do	Prof.	Hans	Selye.	

Em	1947.	Simpósio	sobre	histamina	e	anti-histamínicos,	na	Academia	de	Ciências	de	Nova	
York.	Convidado	para	relatar	um	dos	temas	principais:	“Papel	dos	leucócitos	
e	plaquetas	nos	choques	anafilático	e	peptônico”.	

Em	1948.	Representante	do	Brasil	na	Conferencia	de	Peritos	Científicos	realizada	em	
Montevideo,	sob	o	patrocínio	da	UNESCO,	da	qual	resultou	a	creação	do	
Centro	de	Cooperação	da	UNESCO	em	Montevideo.	

Em	1947.	Participante	da	II	Reunião	Conjunta	das	Sociedades	de	Biologia	do	Brasil.	

	Em	1949.	Participante	da	III	reunião	Conjunta	das	Sociedades	de	Biologia	do	Brasil,	realizada	
em	Salvador,	Estado	da	Bahia.	

Em	1948.	Co-fundador	da	Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência	e	seu	primeiro	vice-
presidente.	

De	1949	a	1950.	Participante	da	I	e	da	II	Reunião	Anual	da	Sociedade	Brasileira	para	o	
Progresso	da	Ciência,	realizadas	em	Campinas	e	Curitiba,	respectivamente.	

Em	1950.	Membro	da	XXVIII	Congresso	Internacional	de	Fisiologia	realizado	
em	Copenhagen.	Conferencias	em	Madri	(Serviço	do	Prof.	L.	Velasquez),	no	
Instituto	Pasteur	de	Paris	(convite	do	Prof.	J.	Trefouel),	em	Roma,	no	Instituto	
Superiore	di	Sanitá	(convite	do	Prof.	D.	Bovet),	nos	Departamentos	de	
Farmacologia	da	Ciba	S.A.,	em	Basileia,	Suiça	(Serviço	dos	Profs.	Rolf	Meier	e	
Miescher),	no	Departamento	de	Fisiologia	(convite	do	Prof.	G.	Kahlson)	em	



Lund,	Suécia;	no	National	Institute	for	Medical	Research,	em	Mill	Hill,	Londres	
(convite	do	Prof.	W.	Feldberg).	

Em	1950.	Participou	como	representante	da	Soc.	Bras.	para	o	Progresso	da	Ciência	na	I	
Conferencia	Internacional	das	Associações	para	o	Progresso	da	Ciência,	
realizada	em	Paris,	sob	os	auspícios	da	UNESCO.	

Em	1950.		Recebe	incumbência	da	Casa	Editora	Thomas,	de	Springfield	de	traduzir	para	o	
inglês	o	livro	sobre	Histaminas	e	Anafilaxia,	publicado	em	1946.	Essa	
monografia	que	será	publicada	na	Série	“American	Lectures”	terá	por	título:	
“Histamine,	its	Role	in	Anaphylaxis	and	Allergy”.	

	 	 	 	 	 __________________	

	

Sociedades	a	que	pertence	

Membro	da	Sociedade	de	Biologia	de	São	Paulo	(1934)	

Membro	Eleito	da	Society	Sigma	Xi	de	Chicago	(1941)	

Membro	Society	for	Experimental	Biology	and	Medicine	(1941)	

Membro	Eleito	da	Biochemical	Society	de	Londres	(1947)	

Membro	Honorário	da	Sociedade	Argentina	de	Alergia	(1949)	

Co-Fundador	da	Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência	(1948)	

Presidente	da	Sociedade	de	Biologia	de	São	Paulo	(1946)	

Vice-Presidente	da	Sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciência	(1948	e	1951)	

Membro	da	Societé	Philomatique	de	Paris	(1949)	

Membro	Correspondente	da	Sociedade	Argentina	de	Biologia	(1950)	

Membro	Correspondente	da	Academia	de	Ciências	Naturales	y	Exatas	da	Argentina	(1950)	

Membro	Correspondente	da	Academia	Brasileira	de	Ciências	(1951)	

	

	

	

	

	

	



Atividades	profissionais,	Trabalhos	e	Pesquisas	

Do	

Dr.	Mauricio	Rocha	e	Silva	

	

	 Seria	 impossível	 dissociar,	 como	 sugere	 a	 lei,	 os	 trabalhos	 de	 pesquisa	 da	 atividade	
profissional.	 Em	 Julho	 de	 1934,	 tendo	 terminado	 o	 meu	 curso	 médico,	 na	 Faculdade	 de	
Medicinada	 então	 Universidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 mudei-me	 para	 São	 Paulo,	 tendo	 desde	
então	dedicado	todas	as	minhas	atividades	à	pesquisa	científicas.	

Em	1934,	 fiz	um	estagio	de	6	meses	nos	Laboratórios	do	 Instituto	Biológico,	 tendo	aí	
realizado,	 em	 colaboração	 com	 o	 Dr.	 Oto	 Bier,	 3	 trabalhos	 sobre	 hemólise	 fotodinâmica	
(publicações	 1,	 2	 e	 3),	 bem	 como	uma	 revisão	do	 fenômeno	da	hemólise.	 Esse	 aprendizado	
serviu	de	base	para	estudos	futuros.	

Com	a	creação	da	nova	Universidade	de	São	Paulo,	fui,	em	janeiro	de	1935,	convidado	
para	 o	 cargo	 de	 Assistente	 cientifico,	 sob	 regime	 de	 tempo	 integral,	 da	 Cadeira	 de	 Biologia	
Geral	da	Faculdade	de	Filosofia,	Ciências	e	Letras.	Ao	 lado	de	atividades	didáticas,	a	que	era	
obrigado	 pelas	 necessidades	 do	 curso,	 realizei	 ainda	 pesquisas	 originais	 sobre	 ação	
fotodinâmica	(publicações	7,	10	e	12),	hemólise	e	permeabilidade	do	eritrócito	(publicações	4,	
5,	6,	8,	11).	Durante	essa	época	foi	trocada	assídua	correspondência	com	o	Dr.	Harold	F.	Blum	
da	Universidade	da	Califórnia,	conhecida	autoridade	em	questões	de	fotofisiologia.	

Em	 1936,	 graças	 ao	 beneplácito	 do	 Prof.	 Jayme	 Pereira,	 no	 laboratório	 de	
Farmacologia	 da	 Faculdade	 de	 Medicina	 de	 São	 Paulo,	 levei	 a	 termo	 pesquisas	 sobre	 a	
influencia	 da	 catalase	 na	 oxidação	 do	 iodeto	 de	 potássio	 pelos	 corantes	 fluorescentes	
irradiados	e	ainda	pesquisas	complementares	sobre	a	hemólise	fotodinâmica	(publicações	14,	
15	e	16).	A	ação	da	catalase	na	oxidação	produzida	pelos	corantes	fluorescentes	irradiados,	tal	
como	foi	abordada	nas	publicações	citadas,	era	então	problema	completamente	novo.	

De	 Março	 a	 Outubro	 de	 1936,	 obtive	 do	 então	 diretor	 da	 Faculdade	 de	 Filosofia,	
Ciências	e	Letras	de	São	Paulo,	Prof.	Almeida	Prado,	permissão	para	acompanhar,	no	Instituto	
Butantan,	trabalhos	do	Prof.	Thales	Martins,	sobre	a	fisio-patologia	das	glândulas	de	secreção	
internas,	 tendo	então	me	 familiarizado	 com	as	 técnicas	 correntes	 nesse	 campo	da	medicina	
experimental.	

Em	 1936,	 como	 assistente	 da	 Cadeira	 de	 Fisiologia,	 da	 Escola	 Paulista	 de	Medicina,	
auxiliei	o	então	catedrático,	Prof.	Thales	Martins,	na	realização	do	curso	prático.	

Em	Março	de	2937	fui	contratado	assistente	do	Instituto	Biológico.	Sob	as	vistas	do	Dr.	
Paulo	Galvão,	 cujos	 trabalhos	 sobre	 respiração	 tissular	 eram	 já	 bem	 conhecidos,	 realizei	 um	
trabalho	complementar	 sobre	o	mecanismo	da	oxidação	produzida	pela	eosina	em	presença	
de	luz	(publicação	18).	Verifiquei	então	a	existência,	no	soro	fresco	de	cavalo,	de	um	principio	
de	natureza	enzimática,	capaz	de	inibir	parcialmente	a	oxidação	do	solo	complexo	eosina-luz.	



A	adição	de	HCN,	sem	influencia	na	oxidação	pela	eosina	irradiada	do	soro	inativado,	aumenta	
de	maneira	nítida	a	foto-oxidação	do	soro	fresco.		

Com	 a	 volta	 do	 Dr.	 Oto	 Bier,	 que	 se	 achava	 em	 viagem	 de	 estudos	 pela	 Europa	 e	
Estados	Unidos	da	A.	do	Norte,	fui	designado	para	trabalhar	no	seu	laboratório.	Os	primeiros	
meses	foram	empregados	na	prática	de	métodos	de	dosagem	de	precipitinas.	Em	companhia	
de	O.	Bier	realizei	então	um	método	de	purificação	das	precipitinas	do	soro	anti-carbunculoso	
(publicação	17).			

Em	1938,	no	Instituto	Biológico,	iniciei	uma	serie	de	pesquisas	sobre	o	mecanismo	do	
aumento	 de	 permeabilidade	 capilar	 na	 inflamação,	 com	 especial	 referencia	 ao	 papel	 da	
histamina.	As	investigações	que	realizei,	em	compania	de	O.	Bier,	foram	conduzidas	no	sentido	
de	 verificar	 a	 conhecida	 teoria	 de	 Sir.	 Th.	 Lewis,	 sobre	 o	 papel	 da	 histamina	 na	 inflamação,	
teoria	que	tinha	sido	posta	em	duvida	por	conhecido	pesquisador	da	Universidade	de	Harvard,	
Dr.	 Valy	 Menkin.	 Os	 resultados	 obtidos	 publicados	 em	 revistas	 nacionais	 e	 estrangeiras	
(publicações	 20,	 22,	 23,	 26,	 27,	 28,	 33,	 34,	 35,	 44)	 foram	 apresentados	 de	 maneira	 global	
diante	 do	 3º	 Congresso	 Internacional	 de	Microbiologia,	 reunido	 em	 Nova	 York	 de	 2	 a	 9	 de	
Setembro	de	1939	(publicação	38).	

Especial	atenção	mereceu	o	estudo	dos	métodos	de	extração	e	dosagem	da		histamina	
dos	 líquidos	 e	 tecidos	 orgânicos	 (publicações	 17,	 36).	 Realizei,	 em	 companhia	 de	 O.	 Bier,	
dosagens	de	histamina	nas	 lesões	da	pele	de	coelhos	 submetidos	ao	 fenômeno	Shwartzman	
(publicações	 24	 e	 29)	 e	 desenvolvi	 um	 método	 para	 concentrar	 extratos	 histamínicos	 de	
líquidos	orgânicos	(publicações	25,	40).	Esse	método	foi	comentado	pelo	Dr.	Charles	F.	Code,	
conhecido	 especialista	 em	 questões	 de	 dosagem	 de	 histamina,	 da	 seguinte	 maneira:	 “The	
method	you	used	for	concentrating	the	histamine	extracts,	referred	to	in	Arqu.	Inst.	Biol.	vol.	
9,	pg.	145,	sounds	very	sensible.	It	avoids	the	loss	of	histamine	which	inevitably	occurs	as	the	
result	of	alcoholic	extraction	of	dried	 residue”	 (comunicação	pessoal,	 carta	de	1	de	Maio	de	
1939).	

Em	meados	de	1938,	 iniciei	uma	serie	de	pesquisas	sobre	a	farmacologia	da	tripsina.	
Descrevi	ainda	em	1938	as	propriedades	da	tripsina	de	excitar	a	musculatura	lisa	do	intestino	e	
útero	isolado	de	cobaya,	cem	como	de	libertar	histamina	do	pulmão	de	cobaia	(publicações	25,	
30,	31,32,	36,	37).	Em	Janeiro	de	1939	recebi	do	Prof.	John	H.	Northrop,	do	Instituto	Rockfeller	
de	 Princeton,	 pequenas	 quantidades	 de	 tripsina	 e	 quimotripsina	 cristalina.	O	 Prof.	Northrop	
enviou	os	seus	produtos	cristalinos	com	a	seguinte	frase:	“I	know	of	no	one	who	has	studied	
these	preparations	from	the	pharmacological	point	of	view,	and	I	shall	be	interested	to	hear	of	
your	 results”.	 (comunicação	 pessoal,	 carta	 de	 3	 de	 Janeiro	 de	 1939).	 Assim,	 foram	 esses	 os	
primeiros	 resultados	 definidos	 sobre	 a	 farmacologia	 de	 uma	 substancia	 biologicamente	 tão	
importante	como	a	tripsina	(publicações	39,	42,	43,	52).	

Ainda	 nessa	 época	 tive	 a	 oportunidade	 de	 trabalhar	 em	 colaboração	 com	o	 Prof.	Q.	
Mingoja	sobre	a	especificidade	sorológica	de	azoproteinas	sulfamidicas	(publ.	46).		

	

	



Doença	de	Fotosensibilização	produzida	pelo	Holocalyx	glaziovii	

Em	 1938,	 intensa	 mortandade	 de	 bovinos	 era	 novamente	 registrada	 na	 Fazenda	
Guanabara,	em	Adradina,	Estado	de	São	Paulo.	O	fenômeno	repetia-se	anualmente,	nos	meses	
de	 Outubro	 e	 Novembro,	 cessando	 bruscamente	 logo	 depois	 das	 primeiras	 chuvas	 de	
primavera.	 A	 sintomatologia	 tinha	 algo	 de	 desconcertante:	 hemorragias	 generalizadas,	 mas	
predominantes	 nos	 tecidos	 subcutâneos,	 derrame	 biliar,	 edemas	 generalizados,	 inflamações	
oculares	e	lesões	do	pelo	do	tipo	descamativo	e	necrótico.	Doenças	contagiosas	comuns	foram	
excluídas	 pelo	 exame	 cuidadoso	 realizado	 pelos	 técnicos	 do	 Instituto	 Biológico.	 Foi	 então	
aventada	a	possibilidade	de	se	tratar	de	envenenamento	por	plantas	tóxicas	e	uma	comissão	
integrada	 por	 veterinários	 e	 botânicos	 inspecionou	 a	 Fazenda	 Guanabara,	 tendo	 o	 botânico	
chefe	da	comissão	concluído	 tratar-se	de	um	envenenamento	do	 tipo	ergotínico,	em	virtude	
da	 contaminação	 do	 capim	 pelo	 Claviceps	 purpurea.	 A	 improcedência	 dessa	 hipótese	
apareceu-me	 quase	 que	 instantaneamente,	 quando,	 no	 ano	 seguinte	 (1939)	 me	 foi	 dado	
examinar	a	questão	in	 loco,	e	 isso	por	dois	motivos:	a)	a	doença	desaparecia	quando,	depois	
das	 primeiras	 chuvas	 da	 primavera,	 o	 capim	 se	 desenvolvia	 de	 maneira	 exuberante,	 o	 que	
aumentaria	as	possibilidades	de	um	envenenamento	por	algum	parasita	do	capim;	b)	as	lesões	
da	pele,	pela	sua	localização,	nada	tinham	das	lesões	produzidas	pelo	Claviceps.	A	análise	dos	
sintomas	e	a	localização	das	lesões	da	pele	nas	partes	claras	e	mais	expostas	à	luz,	levou-me	à	
suposição	de	que	se	tratava	de	uma	doença	de	foto	sensibilização,	produzida	pela	ingestão	de	
alguma	planta	que	sensibilizasse	os	animais	à	luz	do	sol.	As	experiências	realizadas	em	grande	
número	 de	 plantas	 e	 a	 reprodução	 da	 doença	 com	 o	 Holocalix	 glaziovii	 vêm	 descritas	 nas	
publicções	47,	55,	61,	63	e	70.		

A	analogia	da	doença	de	foto	sensibilização	observada	nos	bovinos	intoxicados	com	o	
Holocalix	 glaziovii,	 com	 a	 doença	 humana	 designada	 como	 Pênfigo	 foliáceo,	 levou-me	 a	
admitir,	como	possível,	na	etiologia	desta	ultima,	um	fator	de	sensibilização	à	luz	(publ.	70).	A	
anatomia	patológica	das	 lesões	cutâneas	produzidas	em	macacos	Rhesus	pela	administração	
do	rose	bengala	e	exposição	à	luz,	apresenta	fundas	analogias	com	as	dos	pênfigo	folea	(publ.	
70).	

	

Viagem	aos	Estados	Unidos,	como	fellow	da	Fundação	Guggneheim	(1940-42)	

Em	 1940,	 fui	 contemplado	 com	 uma	 bolsa	 da	 Fundação	 Guggenheim,	 entre	 os	 seis	
que,	pela	primeira	vez,	receberam	no	Brasil	essa	significativa	distinção.		

De	 Outubro	 de	 1940	 a	 Maio	 de	 1941,	 estagiei	 no	 Departamento	 de	 Fisiologia	 e	
Farmacologia	 do	 Prof.	 A.	 C.	 Ivy	 na	 Northwestern	 University,	 associado	 ao	 grupo	 que	 então	
trabalhava	com	o	Prof.	C.A.	Dragstedt.	Nessa	época,	o	Prof.	Dragstedt	estudava	intensamente	
vários	 aspectos	 do	 problema	 da	 liberação	 de	 histamina	 e	 foi,	 no	 seu	 Departamento,	 que	 o	
nosso	 trabalho	sobre	as	propriedades	 farmacológicas	da	 tripsina	e	 sua	capacidade	de	 liberar	
histamina	 encontrou	 eco	 imediato,	 tendo	 sido	 objeto	 de	 uma	 publicação	 confirmatória,	 nos	
Proc.	Soc.	Exp.	Biol.	and	Med.	43,	360	(1940).	Em	colaboração	com	o	Prof.	Dragstedt,	estudei	o	
fenômeno	da	permeabilidade	capilar,	 com	o	 teste	do	azul	 tripan,	na	pele	de	coelho,	usando	
diferentes	substancias	 liberadoras	de	histamina,	no	 intuito	de	demonstrar	que	a	positividade	



daquele	 teste	 poderia	 ser	 explicado	 pela	 liberação	 de	 histamina	 contida	 na	 própria	 pele	 do	
coelho.	Verificamos	ainda	que	o	efeito	capilar-ativo	de	extratos	de	órgãos	estava	em	relação	
direta	com	seu	conteúdo	histamínico	(publicações	51	a	58).	Prosseguindo	nos	estudos	sobre	os	
efeitos	 farmacológicos	 da	 tripsina,	 estudamos	 a	 sua	 capacidade	 de	 liberar	 histamina	 dos	
elementos	 figurados	do	sangue	do	coelho	(publicações	53	e	64)	e	heparina	do	fígado	do	cão	
(publ.	57).	As	experiências	realizadas	nessa	época	sobre	a	tripsina	vêm	descritas	na	publ.	59.				

De	Maio	a	Outubro	de	1941,	fiz	um	estágio	no	Instituto	for	Medical	Research	da	Mayo	
Foundation,	em	Rochester,	Minnesota,	sob	a	direção	do	Prof.	F.C.	Mann.	Trabalhei,	então,	em	
estreita	cooperação	com	os	Drs.	C.F.	Code	e	H.E.	Essex.	Nesse	estágio,	tive	a	oportunidade	de	
aprender	 inúmeros	detalhes	da	técnica	cirúrgica	em	cães	e	coelhos,	tais	como	fístula	do	Eck,	
remoção	do	fígado	pela	técnica	em	2	estágios	de	Merkowitz	e	Mann,	implantações	de	cânulas	
de	 London,	 implantação	 da	 câmara	 transparente	 na	 orelha	 de	 coelhos,	 para	 observação	 da	
circulação	 capilar,	 sistemas	 de	 perfusão	 pulmão-rim,	 perfusão	 do	 fígado,	 inscrição	 de	
movimentos	 do	 tubo	 intestinal,	 pela	 exteriorização	 permanente	 de	 alças	 intestinais,	 etc.	 A	
técnica	 cuidadosa	do	Dr.	 Code,	 de	extração	e	 dosagem	de	histamina,	 foi	 também	objeto	de	
aprendizado	rigoroso.	Publiquei,	então,	com	o	Dr.	Essex,	trabalho	sobre	o	efeito	dos	venenos	
de	 cobra	 sobre	 o	 conteúdo	 histamínico	 do	 sangue	 do	 coelho	 (publ.	 60).	 Com	 o	 Dr.	 Code,	
experiências	sobre	os	novos	anti-histamínicos	que	tinham	sido	descritos	por	Staub	e	Bovet,	o	
929F	e	1570F,	foram	realizadas	mas	não	publicadas.	

De	outubro	de	1941	a	Maio	de	1942,	fizemos	u	estagio	no	Departamento	de	Quimica	
do	 Instituto	 Rockfeller	 de	 Nova	 York,	 sob	 direção	 do	 Prof.	 Max	 Bermann.	 Sucessor	 do	
eminente	Fisher,	no	estudo	de	proteínas,	amino-ácidos	e	enzimas	proteolíticas.	A	organização	
e	 excelência	 das	 instalações	 do	Departamento	 de	Química	 sob	 a	 direção	 do	 Prof.	 Bermann,	
permitiram-me	 desenvolver	 rapidamente	 um	 programa	 de	 aprendizado	 das	 técnicas	
fundamentais	 de	 microdosagem	 da	 atividade	 proteolítica	 e	 síntese	 de	 substratos	 sintéticos	
(péptidos	e	polipéptidos),	que,	em	seguida,	eram	usados	para	caracterizar	a	especificidade	das	
enzimas	 proteolíticas.	 A	 ideia	 que	 me	 moveu	 ao	 procurar	 o	 Prof.	 Bergmann	 era	 estudar	 a	
possibilidade	de	preparação	de	um	modelo	químico	para	a	histamina	ligada.	Sendo	esta	ultima	
liberada	pela	tripsina	e	não	pela	quimo	tripsina,	parecia	haver	diferença	especifica	em	relação	
ao	tipo	de	 ligação	da	histamina	com	as	proteínas	celulares.	Sendo	a	benzoil-l-argininamida	o	
substrato	especifico	da	tripsina,	achava	que	seria	de	interesse	a	síntese	da	benzoil-l-arginina-
histamina.	 Quimicamente,	 o	 problema	 foi	 considerado	 de	 difícil	 solução	 e	 sintetizamos	
diversos	 compostos	de	histamina	 com	aminoácidos	naturais,	os	quais	 sendo	completamente	
inativos	 farmacologicamente	 liberam	 histamina	 pela	 hidrólise	 (publicações	 56,	 67).	
Interessante	 é	 que	 tais	 compostos,	 além	 de	 inativos	 farmacologicamente,	 inibem	 a	 ação	 da	
histamina,	quando	adicionados	ao	banho	contendo	a	musculatura	lisa,	provavelmente	por	um	
fenômeno	de	inibição	por	competição	(publ.	77).	

Durante	 os	 18	 meses	 que	 passei	 nos	 Estados	 Unidos,	 nessa	 época,	 graças	 à	 bolsa	
renovada	da	Fundação	Guggenheim,	tive	oportunidade	de	entrar	em	relações	com	eminente	
cientistas	e	personalidades	da	vida	cultural	dos	Estados	unidos,	em	Institutos	e	Universidades	
e	não	poderei	fazer	ais	do	que	mencionar	alguns	deles,	como	mais	representativos	dentre	os	
que	visitei	naquele	país:	



Primeiramente,	 deverei	 citar	 a	 própria	 Fundação	 Guggenheim	 e	 o	 seu	 eminente	
Secretario,	 Dr.	 Henry	 Allen	 Mos.	 A	 simplicidade	 e	 seriedade	 de	 sua	 organização	 deveriam	
constituir	inspiração	constante	para	todos	aqueles	que	desejam	estabelecer	organizações	que	
visem	ao	fomento	da	investigação	cientifica	ou	da	atividade	criadora	no	seu	sentido	mais	geral.	
Como	me	 explicou	 o	Dr.	Mos,	 tudo	 corre	 facilmente	 por	motivos:	 a)	 a	 Fundação	 escolhe	 os	
melhores	candidatos	e	pelo	método	mais	simples	de	consulta	aos	indivíduos	mais	apropriados	
para	darem	as	informações	e	b)	a	Fundação	não	tem	ideias	preconcebidas	deixando	aos	seus	
bolsistas	a	mais	inteira	liberdade	de	movimentação	e	de	pesquisa.	

Segundo,	 deverei	 citar	 o	 Instituto	 Rockfeller	 de	 Nova	 York,	 onde	 entrei	 em	 contato	
com	grandes	personalidades	da	ciência	universal:	K.	Landsteiner,	L.	Michaelis,	M.	Bergmann,	F.	
Sabin,	 D.	 van	 Slyke,	 H.S.	 Gasser,	 seu	 diretor.	 A	 organização	 magnifica	 e	 as	 facilidades	 do	
material,	 bem	 como	 o	 contacto	 constante	 com	 os	 melhores	 da	 sua	 especialidade,	
impressionaram-me	 como	 um	 dos	 mais	 perfeitos	 institutos	 de	 Pesquisa	Médica	 que	 já	 tive	
oportunidade	de	visitar,	só	comparável	ao	National	Institute	for	Medical	Research	de	Mill	Hill,	
em	Londres.	

Terceiro,	a	Northwestern	University,	 cujo	departamento	de	Fisiologia	e	Farmacologia	
contava	com	de	50	pesquisadores	em	trabalho	ativo,	entre	alunos,	assistentes	e	professores.	
Foi	aí	que	adquiri	a	consciência	nítida	da	importância	da	pesquisa	em	associação	estreita	com	
o	ensino.	Mas,	afora	a	influência	formativa	da	pesquisa	sobre	a	mentalidade	dos	professores	e	
assistente,	a	pesquisa	na	Faculdade	de	Medicina	constitui	o	instrumento	mais	potente	para	o	
progresso	 da	 medicina.	 Sem	 os	 laboratórios	 universitários,	 só	 as	 indústrias	 de	 produtos	
farmacêuticos	 e	 institutos	 de	 finalidades	 varias	 poderão	 constituir	 elementos	 de	 progresso	
para	 a	 medicina,	 o	 que	 tem	 sido	 feito	 em	 larga	 escala;	 mas	 a	 importância	 da	 pesquisa	 na	
Faculdade	de	Medicina,	por	onde	passam	os	indivíduos	mais	interessados	no	progresso	de	sua	
profissão,	não	pode	ser	esquecida	ou	subestimada	e	aparece	com	toda	clareza	nessas	colmeias	
exuberantes	 que	 são	 os	 departamentos	 de	 ciências	 básicas	 nas	 Universidades	 americanas,	
inglesas,	francesas	ou	alemãs.	

Quarto,	a	eficiente	colaboração	entre	a	famosa	Clinica	Mayo	e	o	Instituto	de	Pesquisas	
Médica,	 em	Rochester,	Minnesota.	Não	dispondo	de	uma	escola	médica	associada,	 a	Clínica	
Mayo	decidiu	fundar	o	Instituto,	a	três	milhas	de	distancia	da	cidade	e	é	nele	que	o	trabalho	de	
cooperação	 entre	 os	 fisiologistas,	 farmacologistas,	 patologistas	 e	 químico	 e	 os	 médicos	
dedicados	 aos	 problemas	 práticos	 da	 medicina	 encontra	 o	 common	 ground	 onde	 são	
discutidos	 os	 mecanismos	 das	 doenças	 e	 submetidos	 ao	 teste	 experimental	 as	 dúvidas	 e	
problema	s	surgidos	na	clínica	humana.	

Em	 quinto	 lugar,	 devo	 citar	 os	 dois	 congressos	 da	 Federação	 de	 pesquisadores	 em	
ciências	biológicas	a	que	assisti,	realizados	em	Abril	de	1941,	em	Chicago,	e	em	Março	de	1942,	
em	Boston.	É	indescritível	o	movimento	observado	em	tais	congressos,	aos	quais	comparecem	
3	a	5	mil	biologistas,	e	as	oportunidades	de	trocas	de	pontos	de	vista	com	os	pesquisadores	do	
País.	

Finalmente,	queria	mencionar	a	oportunidade	que	me	foi	dada	de	colaborar,	embora	
por	 curto	 prazo,	 com	 o	 eminente	 imunoquímico,	 Prof.	 Michael	 Heidelberger,	 de	 College	 of	
Physicians	 and	 Sugeons,	 da	 Columbia	 University	 de	 Nova	 York.	 Durante	 o	 estágio	 no	 seu	



laboratório,	tive	a	oportunidade	de	acompanhar	os	trabalhos	que	realizava	no	momento	sobre	
a	dosagem	química	de	anticorpos,	pela	conhecida	técnica	da	determinação	do	nitrogênio	total	
nos	precipitados	específicos,	bem	como	colaborar	numa	das	 fases	do	 trabalho	do	 seu	grupo	
sobre	a	natureza	do	complemento	(publ.	56).	

	

Seção	de	Bioquímica	e	Farmacodinâmica	do		
Instituto	Biológico	(1942)	

	
Deixei	para	este	ponto	salientar	a	cooperação	e	estimulo	que	sempre	recebi	do	Prof.	

Henrique	da	Rocha	Lima,	então	diretor	do	 Instituto	Biológico	de	São	Paulo.	Com	sua	elevada	
sabedoria	 e	 conhecimentos	 profundos	 do	 método	 experimental	 e	 importância	 da	 pesquisa	
cientifica	 para	 o	 progresso	 de	 um	país,	 o	 Prof.	 Rocha	 Lima	 criou,	 no	 Instituto	 Biológico,	 um	
centro	 harmonioso	 de	 pesquisa	 e	 colaboração	 dificilmente	 igualado	 ou	 superado	 em	 toda	 a	
America	Latina.	No	que	diz	respeito	ao	desenvolvimento	dos	meus	trabalhos,	o	apoio	do	Prof.	
Rocha	Lima	culminou	com	a	criação	da	Seção	de	Bioquímica	e	Farmacodinâmica,	em	1942,	por	
ocasião	da	reforma	do	Instituto	Biológico.	Entregue	primeiro	ao	Prof.	Dorival	Macedo	Cardoso,	
logo	depois,	com	sua	saída	do	Instituto,	ficou	a	nova	seção	sob	minha	direção.	

De	volta	dos	Estados	Unidos,	iniciei	imediatamente	o	trabalho	de	transformar	a	seção	
em	 centro	 de	 estudos	 e	 de	 pesquisa	 no	 campo	da	 toxicologia,	 farmacologia	 e	 bioquímica.	 E	
desde	 o	 começo	 dessa	 nova	 fase	 pude	 contar	 com	 a	 cooperação	 inteligente	 e	 dedicação	
absoluta	de	minha	assistente,	a	química	Sylvia	O.	Andrade,	recém-formada	e	cujo	espírito	de	
pesquisa	foi	formado	na	Seção	de	Bioquímica	e	Farmacodinâmica	do	Instituto	Biológico.	

Tinha,	 como	 programa	 inicial,	 continuar	 os	 estudos	 que	 me	 levaram	 aos	 Estados	
Unidos	e	ainda	o	estudo	das	inúmeras	plantas	que	me	eram	enviadas	para	exame	toxicológico.	
Dessas,	estudamos	uma	meia	dúzia	que	apresentava	 interesse	 farmacológico	e	os	resultados	
foram,	em	parte,	publicados	nos	Arquivos	do	Instituto	Biológico	(publ.	71).	

Os	 compostos	 sintetizados	no	 laboratório	do	Prof.	Bergmann	 foram	ainda	estudados	
do	 ponto	 de	 vista	 farmacológico,	 bem	 como	 o	 mecanismo	 de	 liberação	 de	 histamina	 pela		
papaína	(publicações	65,	67	e	77).	

Além	de	minha	assistente	Sylvia	O.	Andrade,	cuja	colaboração	foi	certa	e	permanente,	
desde	então	 contamos	 ainda	 com	a	 colaboração	de	pesquisadores	brasileiros	 e	 estrangeiros	
que	 nos	 procuraram	 e	 procuram	 para	 a	 solução	 de	 problemas	 de	 caráter	 experimental.	 Em	
1943,	tive	no	meu	laboratório	o	Dr.	F.	Eichbaum,	com	o	qual	realizei	trabalho	sobre	os	efeitos	
do	acido	ascórbico	no	choque	anafilático	do	coelho	(publ.	66).	

Em	fins	de	1944	e	começo	de	1945,	estagiou	no	meu	laboratório,	o	Dr.	Alfonso	Graña,	
de	Montevideo,	falecido	tragicamente	em	1948.	O	Dr.	Graña	estava	empenhado	no	estudo	do	
mecanismo	de	produção	do	choque	com	o	liquido	hidátido.	Particularmente	a	possibilidade	de	
liberar	histamina	e	heparina	do	fígado	do	cai	foi	estudada	no	nosso	laboratório	(publicações	81	
e	82).	 Lembramo-nos,	então,	de	estudar	o	efeito	do	extrato	de	Ascaris,	quando	 injetado	em	
animais	 de	 laboratório,	 em	 vista	 dos	 resultados	 descritos	 por	 Macheboeuf	 e	 Mandoul,	 em	
Franca	 e	 por	 Bier,	 no	 nosso	 Instituto.	 Verificamos	 que,	 no	 co	 extratos	 de	 Ascaris	 suum	



produzem	choques	idênticos	ao	choque	anafilático,	com	a	única	diferença,	que	se	poderia,	em	
elevada	porcentagem	de	animais,	produzir	choque	de	violência	extrema,	que	levasse	o	animal,	
rapidamente	 `a	 morte.	 Quantidade	 de	 extrato	 correspondente	 a	 um	 único	 Ascaris	 pode	
produzir	 choque	 extremamente	 grave	 ou	 fatal.	 Quantidades	 enormes	 de	 histamina	 e	 de	
heparina	aparecem	no	sangue	circulante	do	cão,	como	se	este	fosse	inundado	pela	histamina.	
Tais	condições	favoreciam	o	estudo	do	mecanismo	de	descarga	de	histamina	e	de	heparina	no	
fígado	do	cão.	E	realmente	nos	levaram	`a	analise	cuidadosa	dos	múltiplos	aspectos	do	choque	
produzido	pelo	Ascaris.	 Particularmente,	o	papel	que	desempenham	os	elementos	 figurados	
do	 sangue	 (leucócitos	 e	 plaquetas),	 foi	 então	 estudado	 e	 os	 resultados	 apresentados	 nas	
publicações	83,	89,	90,	91	e	95.	

Logo	 se	 associaram	 a	 esses	 trabalhos	 o	 Dr.	 Ananias	 Porto	 e	 a	 licenciada	 Rachel	 M.	
Teixeira,	 com	os	quais	 analisamos,	 sempre	 com	a	 colaboração	da	minha	 assistente	 Sylvia	O.	
Andrade,	algumas	das	faces	do	mecanismo	de	produção	do	choque	pelos	extratos	de	Ascaris,	
pela	peptona	e	pelo	antígeno	 (no	animal	sensibilizado).	Verificamos	que	o	poder	 fibrinolítico	
do	plasma	e’	ativado	nos	choques	pela	peptona	e	pelo	antígeno,	usando	a	técnica	que	recebeu	
o	 nome	 	 de	 “teste	 fibrinolítico	 com	 a	 protamina”	 (publicações	 92,	 96,	 97,	 98	 e	 100).	 Em	
colaboração	 com	 os	 Drs.	 Graña	 e	 Porto,	 verificamos	 ainda	 que	 o	 glicogênio	 hepático	 e	 o	
glicogênio	 extraído	 de	 Ascaris,	 produzem,	 além	 leucopenia,	 fato	 conhecido	 naquela	 época,	
forte	 redução	de	plaquetas	circulantes	 (trombocitopenia).	As	plaquetas	que	desaparecem	da	
circulação	 vão	 se	 aglomerar	 nos	 capilares	 dos	 pulmões	 e	 do	 fígado,	 formando	 enormes	
grumos,	nos	quais	ficam	encerrados	os	leucócitos.	Tais	aglomerados	de	plaquetas	e	leucócitos	
podem	ser	observados	pelo	emprego	de	uma	 técnica	de	 impressão	em	 lamina,	desde	que	o	
fragmento	do	órgão	seja	recolhido	em	solução	de	citrato	a	3,8%.	No	coelho,	ao	mesmo	tempo	
que	produz	forte	leucopenia	e	trombocitopenia,	o	glicogenio	produz	redução	considerável	da	
histamina	que	pode	ser	extraída	do	sangue.	E,	fato	curioso,	aumento	da	histamina,		que	pode	
ser	extraída	do	pulmão,	sem	que	concomitantemente	se	observe	qualquer	variação	da	pressão	
arterial	 (publicações	 84	 e	 113).	 Entretanto,	 quando	os	mesmos	 aglomerados	de	plaquetas	 e	
leucócitos	se	formam	na	intimidade	do	parênquima	hepático,	pela	injeção	de	peptona,	ou	pelo	
antígeno,	 ou	 extratos	 de	 Ascaris,	 sofrem	 tais	 aglomerados	 lise	 de	 caráter	 explosivo,	
precedendo	imediatamente	a	descarga	de	histamina	e	de	heparina,	dai	a	suposição	aventada	
de	 que	 tais	 descargas	 dependeriam	 de	 um	 fator	 trombocitário,	 posto	 em	 liberdade	 no	
momento	da	explosão	das	plaquetas	(publicações	91,	92,	101	e	113).*		

*Nessa	época,	com	o	auxilio	dos	Fundos	Universitários	de	Pesquisa,	publiquei	uma	monografia	
sobre	 “Histamina	 e	 Anafilaxia”,	 de	 340	 pgs,,	 onde	 discuti	 o	 problema	 da	 participação	 da	
histamina	na	etiologia	das	manifestações	alérgicas.	

	

Estagio	no	Departamento	de	Fisiologia	da	Universidade	de	Toronto	(1946)	

Tais	estudos	sobre	o	mecanismo	de	liberação	de	histamina	e	heparina,	envolvendo	um	
fator	 trombocitário	 e,	 possivelmente,	 um	 outro	 agente	 existente	 no	 plasma	 sanguíneo,	 nos	
levaram	 a	 procurar	 a	 cooperação	 de	 um	 dos	 mais	 afamados	 centros	 em	 estudos	 sobre	
coagulação	de	sangue	e	fisiologia	das	plaquetas:	o	Departamento	de	Fisiologia	da	Universidade	
de	 Toronto,	 sob	 a	 direção	do	Prof.	 C.H.	 Best	 e	 em	 colaboração	 com	os	Drs.	 L.B.	 Jaques	 e	 E.	



Fidlar.	Graças	 `a	cooperação	do	eminente	Embaixador	do	Canada,	 Jean	Desy,	por	 intermédio	
do	 Brazil-Canada	 Fund,	 foi-me	 dada	 a	 oportunidade	 de	 realizar	 estagio	 de	 4	 meses	 em	
Toronto,	de	Junho	a	Setembro	de	1946.	

O	que	me	 levou	então,	mais	 especificamente	a	 Toronto	 foi	 a	discrepância	que	havia	
observado,	 nas	 experiências	 realizada	no	 cão	 intacto,	 ou	por	perfusão	do	 fígado	 isolado.	Ao	
passo	que	no	choque	anafilático	ou	no	choque	pela	peptona	ou	pelos	extratos	de	Ascaris	sāo	
liberadas	grandes	quantidades	de	histamina	e	de	heparina,	o	que	se	pode	verificar	dosando		a	
histamina,	antes	e	depois,	em	fragmentos	de	fígado;	quando	se	perfunde	o	fígado	de	cao	com	
a	 solução	 de	 Tyrode,	 ou	 mesmo	 co	 o	 sangue	 total	 citratado,	 as	 quantidades	 de	 histamina	
liberadas	são	insignificantes	(	publicações	90,	91,	95,	101	e	113).	Em	Toronto,	o	Dr.	L.B.	Jaques	
desenvolvera	 a	 técnica	 de	manter	 o	 sangue	 total,	 sem	 coagular,	 durante	 1	 ou	 2	 horas,	 em	
recipientes	 recobertos	 com	 uma	 camada	 de	 silicone,	 técnica	 essa	 que	 se	 tornou	
posteriormente	 de	 uso	 corrente	 nos	 laboratórios	 que	 usam	 o	 sangue	 como	 material	 de	
experiência.	Usando	esse	material	foi	possível	perfundir	o	fígado	do	cāo,	usando	como	veiculo	
o	 	 sangue	 total	 mantido	 em	 condições	 fisiológicas	 perfeitas,	 sem	 a	 adição	 de	 citrato	 ou	
heparina.	Se	a	experiência	e’	realizada	nessas	condições,	quantidades	enormes	de	heparina	e	
de	histamina	sao	 liberadas	prontamente	do	 fígado	 isolado;	numa	das	experiências	 realizadas	
em	Toronto,	nada	menos	de	8	mg	de	histamina	e	25	mg	de	heparina	foram	descarregadas	do	
fígado	pela	peptona	(publ.	93).	

Em	 Setembro	 de	 1946,	 visitei	 o	 Prof.	 H	 Selye,	 da	 Universidade	 de	 Montreal,	 onde	
realizei	uma	conferencia	sobre	o	mecanismo	de	liberação	de	histamina	e	tive	oportunidade	de	
visitar	ainda	a	Mc	Gill	University,	onde	presenciei	os	trabalhos	dos	Profs.	Elliot,	Browne	e	Rose.	
Nessa	época	estagiavam	no	Departamento	do	Prof.	Selye	os	Drs.	J.	Leal	Prado	e	Eline	S.	Prado.	
Com	o	primeiro,	 tive	 a	 oportunidade	de	 realizar	 experiências	 preliminares	 sobre	o	 efeito	de	
anti-histamínicos	no	edema	produzido	no	rato	pela	injeção	intra	peritoneal	de	ovo-albumina.	
Foi	essa	a	primeira	demonstração	(nâo	publicada)	daquele	efeito	dos	anti-histamínicos,	depois	
estudada	mais	detalhadamente	por	 Leal	 Prado,	 Leger	 e	Mason,	 em	Montreal	 e	Halpern,	 em	
França.		

	

Estagio	na	Inglaterra	(1946-1947)	

	

Com	 uma	 bolsa	 de	 estudos	 do	 Conselho	 Britânico,	 em	 Setembro	 de	 1946,	 fui	 do	
Canada	para	a	 Inglaterra,	onde	permaneci	11	meses	em	Londres	e	pouco	mais	de	1	mês	em	
Cambridge.	

Foi	 a	 ideia	 de	 estudar	 mais	 profundamente	 o	 mecanismo	 de	 ativação	 da	 enzima	
proteolítica	do	plasma	que	me	 levou	a	estagiar	no	Departamento	de	Chemical	Pathology	da	
University	 College	 Hospital	 Medical	 School,	 em	 Londres,	 soba	 direção	 do	 Prof.	 Claude	
Rimington.	Do	intenso	trabalho	de	purificação	que	então	realizei,	foi	publicado	o	essencial	no	
Biochemical	Journal	(publ.	104).	



Em	Maio	de	1947,	passei	a	trabalhar	no	Departamento	de	Farmacologia	do	University	
College,	 em	 colaboração	 com	 o	 Dr.	 H.O.	 Schild,	 cujos	 trabalhos	 sobre	 histamina	 e	métodos	
estatístico	 de	 sua	 dosagem	 são	 reconhecidos	mundialmente.	 Com	 o	 Dr.	 Schild	 desenvolvi	 a	
técnica	de	usar	o	diafragma	do	rato,	como	substrato	para	a	ação	liberadora	de	histamina	pela	
D.	tubocurarina	(publ.	111).	O	interesse	que	pode	ter,	do	ponto	de	vista	pratico,	essa	liberação	
de	 histamina	 por	 preparações	 de	 agentes	 curarizantes	 esta	 ligado	 a	 efeitos	 secundários	 da	
droga	 (tais	 como	queda	de	pressão	arterial,	 crises	asmatformes,	possível	 secreção	gástrica	e	
salivar)	cujo	mecanismo	de	produção	pode	ser	explicado	pelo	efeito	de	 liberar	histamina	das	
preparações	 de	 curare	 habitualmente	 usadas	 na	 clinica	 humana.	 Foi	 dessa	 estreita	
colaboração	 com	 o	 Dr.	 H.O.	 Schild	 que	 me	 veio,	 certamente,	 o	 gosto	 pelo	 estudo	 dos	
problemas	 gerais	 da	 farmacologia.	 Especialmente,	 o	 problema	da	 inibição	 por	 competição	 e	
definição	 do	 índice	 pAx	 constituíam	 as	 cogitações	 mais	 importantes	 do	 laboratório	 do	 Dr.	
Schild,	 naquela	 época.	 Mas,	 muito	 mais	 do	 que	 o	 ganho	 imediato	 sob	 a	 forma	 de	 novos	
conhecimentos,	 foi	 o	 exemplo	 de	 profundeza	 e	 dedicação	 irrestrita	 ao	 trabalho,	 sem	
preocupações	de	ordem	monetária	ou	comercial,	o	que	mais	profundamente	me	impressionou	
entre	 os	 farmacologistas	 e	 fisiologistas	 ingleses	 e	 especialemente	 naqueles	 que,	 como	 H.O	
Schild,	W.	Feldberg,	J.H.	Burn,	J.H.	Gaddum,	Mac	Intosh,	Paton,	se	originaram	da	escola	única	
chefiada	por	Sir	Henry	Dale.	

Em	 Julho	 de	 1947,	 tomei	 parte,	 como	membro,	 no	 XVII	 Congresso	 Internacional	 de	
Fisiologia,	 realizado	 em	Oxford,	 no	 qual	 o	 trabalho	 sobre	 ativação	 do	 poder	 proteolítico	 do	
plasma	 foi	 apresentado	 e	 discutido.	 Em	 Agosto	 de	 1947,	 assisti	 a	 um	 curso	 de	 ferias,	 de	
demonstrações	em	fisiologia	e	farmacologia,	dado	em	Cambridge	pelo	Prof.	W.	Feldberg.	

Durante	esse	estagio	na	Europa,	tive	a	oportunidade	de	visitar	Liège,	onde,	a	convite	
dos	Profs.	Van	Beneden	e	Bacq	realizei	uma	conferencia	na	Faculdade	de	Medicina	(Marco	de	
1947).	Ainda,	a	convite	do	Prof.	L.	Binet,	realizei	em	Paris	(Junho	de	1947)	uma	conferencia	na	
Faculté	de	Médicine,	no	serviço	do	Prof.	Verne	(publ.	101).	Em	Londres,	no	University	College	
(seminário)	e	em	Cambridge	(Michael	Foster	Lecture0	realizei	conferencias	sobre	os	problemas	
que	 estudava	 nessa	 época.	 Devo	 ainda	 acrescentar	 a	 profunda	 impressão	 que	me	 deixou	 a	
visita	 aos	 departamentos	 de	 Farmacologia	 do	 Prof.	 J.H.	 Burn,	 em	 Oxford,	 provavelmente	
aquele	mais	 harmoniosamente	 equipado	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 pessoal	 e	 à	 aparelhagem	 e	
onde	encontrei	os	Drs.	Blascko,	Brühlbring,	Dawes,	 Ing	e	ainda	estagiários,	como	Mlle	France	
Depierre,	 Dr.	 Chou	 e	 outros;	 e	 ainda	 o	 Departamento	 de	 Farmacologia	 da	 Universidade	 de	
Edinburgh,	onde	fui	visitar	o	Prof.	J.H.	Gaddum	e	onde	trabalham	Marthe	Vogt,	Kapeller-Adler,	
Adams	e	tantos	outros.	

	

Simpósio	sobre	anti-histamínicos	na	Academia	de	Ciências	de	Nova	York		
(Outubro	de	1947)	

	

De	 volta	 da	 Inglaterra,	 a	 convite	 da	 Academia	 de	 Ciencias	 de	 Nova	 York,	 passei	
novamente	 pelo	 Canadá	 e	 Estados	 Unidos.	 O	 objetivo	 dessa	 viagem	 circular	 foi	 o	 de	 servir	
como	relator	de	um	dos	temas	principais	da	Conferencia	sobre	antihistamínicos,	realizada	em	
New	 York,	 sob	 os	 auspícios	 de	 sua	 Academia	 de	 Ciências.	 De	 passagem	 pelo	 Canadá,	 o	 Prf.	



Hans	Selye	convidou-me	para	realizar,	na	qualidade	de	primeiro	Claude	Bernard	Professorship,	
conferencias	 no	 Departamento	 de	 Medicina	 Experimental	 da	 Universidade	 de	 Montreal.	
Durante	 esse	 estagio	 em	 Montreal,	 assisti	 às	 famosas	 Laurentian	 Hormone	 Conferences,	
realizadas	nessa	época	na	pequena	cidade	de	Sainte	Adèle,	perto	de	Montreal.	

O	simpósio	sobre	anti-histamínicos,	realizado	em	Nova	York	e	recentemente	publicado	
nos	 Anais	 da	 Academia	 de	 Ciências	 de	 Nova	 York	 (vol.50,	 pgs.	 1013	 a	 1208),	 constituiu	
oportunidade	 única	 de	 encontrar	 praticamente	 todos	 aquels	 que	 trabalham	 em	 problemas	
correlatos	nos	Estados	Unido	(Dragstedt,	Code,	Meyer,	Yonkmann,	Tainter,	Subbarow	e	muitos	
outros),	além	de	dar-me	a	oportunidade	de	encontrar	novamente	Sir	Henry	Dale,	Daniel	Bovet,	
E.T.	Waters,	 Rolf	Meier,	 que	 representaram	os	 respectivos	 países	 nesse	 certame.	 Coube-me	
referir	o	tema:	“Role	played	by	Leucocytes	and	Platelets	 in	anaphylactic	and	peptone	shock”,	
recentemente	publicado	nos	Anais	daquela	Academia	(publ.	113).		

	

Estudos	sobre	venenos	de	serpentes	e	mecanismo	da	inibição	pelos	anti-histamínicos	

De	 volta	 a	 Sao	 Paulo	 ,	 em	 outubro	 de	 1947,	 iniciei	 estudos	 que	 tinham	 sido	
anteriormente	postergados,	sobre	a	farmacologia	dos	venenos	de	serpentes.	Tive	logo,	como	
colaborador	assíduo,	o	Dr.	Wilson	T.	Beraldo,	de	cuja	dedicação	dependeu	em	grande	parte	a	
sorte	dos	trabalhos	que	saíram	do	nosso	laboratório,	de	1948	a	1949.	Tínhamos	o	proposito	de	
estudar	aqueles	princípios	gerados	pelo	contacto	do	veneno	de	cobra	com	a	gema	de	ovo	–	a	
lisocitina	e	substancias	similares.	Observamos	que	a	 lisocitina	 inibe	a	ação	da	histamina	e	da	
acetilcolina	e	que	a	recuperação	da	musculatura	lisa	do	intestino	isolado	de	cobaia,	depois	da	
acao	 desse	 principio	 hemolítico	 ,	 segue	 a	mesma	 lei	 de	 recuperação	 do	musculo	 depois	 da	
inibição	pelos	anti-histamínicos	sintéticos.		A	lei	mesma	da	recuperação,	do	tipo	autocatalitico,	
foi	 estudada	 no	 nosso	 laboratório	 e	 deduzida	 a	 formula	matemática	 que	 rege	 o	 retorno	 da	
sensibilidade	do	musculo	depois	da	inibição	por	tais	agentes.	Foi	verificado	que	a	mesma	lei	e	
valida	 no	 que	 se	 refere	 a	 recuperação	 da	 sensibilidade	 a	 acetilcolina,	 depois	 da	 ação	 da	
atropina	(publicações	105,	106,	110,	e	114).	Estudamos	ainda	o	efeito	de	catiônios	e	aniônios	
sobre	o	processo	de	retorno,	depois	da	inibição	e	verificamos	o	efeito	acelerador	do	potássio	e	
inibidor	do	magnésio	(publ.	102).		

Tais	 experiências	 nos	 levaram	 naturalmente	 a	 analise	 dos	 efeitos	 fisiológicos	 dos	
venenos	de	Bothrops,	sobretudo	de	B.	jararaca.	Nessa	época	fez	um	estagio	de	curta	duração	
no	 nosso	 laboratório,	 o	 Dr.	 Gastao	 Rosenfeld,	 que	 estava	 interessado	 no	 estudo	 de	 tais	
venenos	 do	 ponto	 de	 vista	 hematológico.	 Começamos	 a	 estudar	 o	 mecanismo	 pelo	 qual	 o	
sangue	de	animais	 submetidos	ao	choque	por	 tais	venenos	 torna-se	 incoagulável.	A	 ideia	do	
aparecimento	de	heparina	no	 sangue	 circulante	 foi	 logo	abandonada,	pela	evidencia	de	que	
nenhum	poder	anti-trombinico	aparece	no	sangue	circulante	depois	da	injeção	do	veneno	da	
jararaca.	A	simples	remoção	do	fibrinogênio	circulante	poderia	explicar	a	incoagulabilidade	do	
sangue,	 mas	 não	 os	 efeitos	 hipotensores	 do	 veneno.	 Fomos	 então	 levado	 a	 investigar	 a	
capacidade	 do	 veneno	 de	 liberar	 histamina	 no	 sangue	 do	 cão	 e	 com	 a	 experiência	 que	
tínhamos	no	assunto,	 resolvemos	usar	 sangue	desfibrinado.	O	 resultado	 foi	a	observação	de	
que	a	simples	incubação	do	veneno	de	B.	jararaca	com	o	sangue	normal	do	cao	era	de	molde	a	
fazer	 gerar	 uma	 substancia	 estimulante	 da	 musculatura	 lisa	 –	 a	 bradicinina,	 cuja	 historia	 e	



propriedades	 farmacológicas	 vem	descritas	 nas	 publicações	 103,	 107,	 108	 e	 109.	 Ensaios	 de	
purificação	da	bradicinina	 foram	ainda	 realizados	no	nosso	 laboratório	e	para	 isso	contamos	
com	a	colaboração	da	Dra.	Eline	S.	Prado,	que	fez	um	estagio	em	nosso	laboratório,	em	1949-
1950	e	ainda	com	a	colaboração	sempre	persistente	de	minha	assistente	Sylvia	O.	Andrade.		Os	
resultados	obtidos,	parte	publicados	(publ.	115)	e	parte	nao	publicados,	sao	discutidos	na	tese	
de	lIvre-Docencia	(publ.	117).	

No	 ano	 de	 1950,	 tivemos	 no	 nosso	 laboratório	 o	 Dr.	 N.	 Ambache,	 do	 Instituto	 f	
Ophtalmology	 de	 Londres,	 com	 o	 qual	 estudamos	 alguns	 aspectos	 da	 farmacologia	 da	
bradicinina	e	da	histamina,	em	suas	relações	com	a	acao	da	nicotina	(publ.	116).	

	

XVIII	Congresso	Internacional	de	Fisiologia	em	Kopenhagen	(Agosto	de	1950)	

Aproveitando	 a	 oportunidade	 que	 me	 foi	 dada	 de	 comparecer	 ao	 XVIII	 Congresso	
Internacional	 de	 Fisiologia,	 realizado	 em	 Kopenhagen	 em	 Agosto	 de	 1950),	 como	
representante	 oficial	 do	 Instituto	 Biologico	 de	 Sao	 Paulo,	 visitei	 diversos	 países	 da	 Europa,	
entrando	em	contacto	com	eminentes	professores	de	fisiologia	e	farmacologia.	Em	Madri,	no	
Servico	 do	 Prof.	 L.	 Velasquez,	 no	 Instituto	 Pasteur	 de	 Paris,	 a	 convite	 do	 Prof.	 Trefouel,	 no	
Instituto	 Superiore	 de	 Sanita	 em	 Roma,	 a	 convite	 do	 Prof.	 D.	 Bovet,	 no	 Departamento	 de	
Fisiologia	da	Universidade	Lundt,	a	convite	do	Prof.	G.	Karlson,	nos	laboratórios	farmacológicos	
da	 Ciba	 S.A.	 em	 Basileia,	 a	 convite	 do	 Prof.	 Rolf	 Meier,	 no	 National	 Institut	 for	 Medical	
Research,	a	convite	do	Prof.	W.	Feldberg,	realizei	conferencias	sobre	a	bradcinina,	bem	como	
apresentei	um	filme	documentativo	do	método	de	preparação	e	propriedades	farmacológicas	
da	bradicinina.	Esse	 filme	foi	confeccionado	para	ser	apresentado	ao	Congresso	de	Fisiologia	
de	Kopenhagen.	Além	de	passa-lo	na	seção	indicada,	fui	convidado	pelo	Dr.	Astrup	a	passa-lo	
mais	duas	vezes	no	Instituto	Fischer	de	Biologia	Celular.		

Essa	viagem,	que	durou	apenas	dois	meses	e	meio,	deu-me	a	oportunidade	de	discutir	
todas	 as	 fases	 do	 problema	 com	 os	 farmacologistas	 mais	 eminentes	 do	 mundo	 atual.	
Especialmente	proveitosos	foram	os	contatos	com	os	Profs.	Velasquez,	D.	Bovet,	G.	Karlson,	N.	
Emeling,	W.	Feldberg,	H.O	Schild	e	J.H.	Gaddum	e	Sir	Henry	Dale,	com	os	quais	analisei	vários	
aspectos	dos	problemas	que	a	descoberta	da	bradicinina	poderá	suscitar.	E	não	poderia	deixar	
de	 mencionar	 o	 curso	 rápido	 que	 teve	 a	 bradicinina	 na	 literatura,	 tendo	 já	 sido	 objeto	 de	
numerosas	publicações	do	grupo	de	pesquisadores	alemães	dirigidos	por	E.	Werle	 (Biochem.	
Zeitschr.	1950).	

Nos	 dois	 últimos	 anos,	 temos	 contado	 com	 a	 colaboração	 eficiente	 dos	 Dr.	 Carlos	
Ribeiro	Diniz,	que	se	tem	especializado	em	problemas	de	cromatografia,	tendo	publicado	em	
colaboração	com	a	química	Regina	C.	Vianna,	trabalho	sobre	a	composição	química,	em	amino-
ácidos	do	quimotripsinogenio	e	ainda	um	método	de	dosagem	de	amino-ácidos	pela	técnica	de	
cromatografia	em	papel	de	filtro.	No	ultimo	ano,	minha	assistente	Sylvia	O.	Andrade,	 fez	um	
curso	 de	 especialização	 em	 cromatografia	 e	 isótopos	 radioativos,	 no	 Departamento	 de	
Química	da	New	York	University,	e,	de	volta	dos	Estados	Unidos,	trabalha	na	instalação	de	um	
laboratório	 de	 radiobiologia,	 na	 Seção	 de	 Bioquímica	 e	 Farmacodinâmica	 do	 Instituto	
Biológico,	onde	prosseguirão	com	as	novas	técnicas	de	uso	de	radioisótopos,	os	estudos	sobre	



a	 composição	 química	 da	 bradicinina	 e	 outros	 princípios	 de	 interesse	 farmacológico	 e	
bioquímico.	

	

Intercambio	com	instituições	cientificas	do	Brasil	e	do	Estrangeiro	

Nos	 17	 anos	 dedicados	 `a	 pesquisa	 cientifica,	 no	 domínio	 da	 Farmacologia	 e	
Bioquimica,	nao	poderia	deixar	de	estabelecer	fundos	contatos	com	os	cientistas	que,	no	Brasil	
e	 no	 estrangeiro,	 se	 ocupam	 do	 estudo	 cientifico	 da	 Farmacologia,	 Fisiologia	 e	 Bioquimica.	
Alguns	 foram	 especialmente	 citados	 no	 curso	 da	 analise	 das	 atividades	 profissionais,	 outros	
deverão	 ser	 especificamente	 mencionados	 nesta	 parte	 do	 Memorial.	 Dos	 meus	 colegas	 do	
Instituto	Biologico,	deverei	mencionar	mais	uma	vez	os	Drs.	Oto	Bier	e	Paulo	Galvao,	com	os	
quais	 mantenho	 o	 mais	 proveitoso	 intercambio	 de	 ideias	 e	 colaboração	 nos	 trabalhos.	 Ao	
primeiro	devo	o	encaminhamento	para	a	pesquisa	cientifica,	de	maneira	firme	e	acertada.	Ao	
segundo	devo	muitos	dos	conhecimentos	da	técnica	fisiológica	que	me	trasnitiu	nos	primeiros	
tempos	 de	meu	 trabalho	 no	 Instituto	 Biologico.	 Aos	 Profs.	 Jose	 Ribeiro	 do	 Vale	 e	 Jose	 Leal	
Prado,	 da	 Escola	 Paulista	 de	 Medicina,	 devo	 parte	 do	 estimulo	 para	 a	 dedicação	 total	 a	
pesquisa	 cientifica.	 Embora	 nunca	 tenhamos	 trabalhado	 sob	 o	 mesmo	 teto,	 a	 discussão	 de	
muitas	duvidas	surgidas	durante	o	trabalho,	equivale	certamente	a	colaboração	mais	estreita.	
Dentre	 aqueles	 que	 procuraram	 compreender	meu	 trabalho	 e	 contribuem	 com	apoio	moral	
para	 a	 sua	 continuação,	 devo	 mencionar	 os	 Drs.	 Adolfo	 Martins	 Penha	 e	 Mario	 Autuori,	
colegas	do	Institutto	Biologico.	Do	Rio	de	Janeiro,	devo	citar	Haity	Moussatche’,	Mario	Vianna	
Dias,	Walter	O.	Cruz,	Gilberto	Villela,	Paulo	de	Carvalho,	Alvaro	e	Miguel	Ozorio	de	Almeida,	os	
quais	 exerceram	direta	 ou	 indiretamente	 influencia	 profunda	 na	minha	 vida	 cientifica.	Devo	
mencionar	ainda	meus	irmãos	Olavo	e	Arnoldo,	aos	quais	nao	poderia	dizer	o	quanto	devo.	Na	
lista	de	trabalhos	que	segue	nao	foi	pequena	a	contribuição	de	minha	esposa	e	colaboradora	
de	todas	a	shoras,	Maria	Ignez	da	Rocha	e	Silva,	a	que	devo	ainda	a	possibilidade	de	trabalho	
tranquilo,	 sem	 as	 ásperas	 preocupações	 da	 vida	 quotidiana,	 niveladas	 pelo	 seu	 espirito	 de	
compreensão	 e	 cooperação.	 Ainda	 em	 Sao	 Paulo,	 deverei	 mencionar	 o	 Dr.	 A.A.	 Bitancourt,	
colega	 do	 Instituto	 Biologico	 e	 dos	 colegas	 da	 Faculdade	 de	 Filosofia,	 Ciencias	 e	 Letras,	 H.	
Hauptmann,	Paulo	Sawaya,	F.	Rawitscher,	Andre’	Dreyfus;	da	Faculdade	de	Medicina,	Franklyn	
Moura	 Campos,	 Alberto	 Carvalho,	 L.C.U.	 Junqueira,	W.T.	 Beraldo,	 Jayme	 Cavalcanti,	 Renato	
Locchi	 e	 do	 Instituto	 Butantan,	 G.	 Rosenfeld,	 Olga	 e	 Sebastiao	 B.	 Henriques,	 com	 os	 quais	
mantenho	o	mais	estreito	intercambio	de	ideias	e	deles	recebo	o	estimulo	indispensável	para	o	
prosseguimentos	dos	trabalhos.	

Entre	 aqueles	 com	 quem	 mantenho	 colaboração	 estreita	 no	 estrangeiro,	 devo	
mencionar:	Dragstedt	e	Ivy	em	Chicago,	Code	e	Essex	em	Rochester-Minnesota,	Jaques,	Best,	
Rose	 e	 Selye	 no	 Canada,	 Heidelberger	 em	 Nova	 York,	 Schild,	 Feldberg,	 Brown,	 Gaddum	 na	
Inglaterra,	Kahlson	e	Emmelin	na	Suecia,	Trefouel,	Binet,	Mlle.	Staub,	Parrot	em	Paris,	Bacq	e	
Florkin	 em	 Liege,	 Velasquez,	 Garcia	 de	 Jalon,	 Bajo	 em	 Madrid,	 Houssay,	 Braun-Menendez,	
Leloir,	Delofeu	em	Buenos	Aires,	Bovet	e	Di	Mattei	em	Roma,	Honorato	em	Santiago	de	Chile	e	
Estable	eno	Uruguay.	

	



Atividades	didáticas	

	

Se	o	ensino	numa	Universidade	nao	poderá	estar	divorciado	da	pesquisa,	também	esta	
ultima	 encontra	 o	 seu	 estimulo	 e	 orientação	 na	 apresentação,	 sob	 forma	 didática,	 dos	
resultados	 obtidos,	 a	 um	 publico	mais	 ou	menos	 especializado.	 Em	 rigor,	 qualquer	 trabalho	
cientifico	 representa	 atividade	 didática,	 no	 sentido	 mais	 alto	 do	 termo.	 Outras	 formas	 de	
apresentação	 de	 trabalhos	 em	 Sociedades	 cientificas,	 especializadas	 ou	 nao,	 em	 cursos	 de	
extensão	universitária,	em	conferencias	ou	palestras	constituem	também	atividade	didática	de	
quem	se	dedica	a	pesquisa	cientifica.	

Pela	sua	própria	natureza,	o	Instituto	Biologico	realiza,	como	órgão	complementar	da	
Universidade	de	Sao	Paulo,	trabalho	intenso	de	vulgarização	cientifica,	nos	seus	seminários	e	
reuniões	 publicas	 de	 6as.	 feiras,	 criação	 do	 Prof.	 Rocha	 Lima.	 Inumeras	 vezes	 fui	 levado	 a	
apresentar	 os	 resultados	 das	 experiências	 que	 realizava,	 bem	 como	 realizar	 palestras	 de	
divulgação	cientifica	sobre	diversos	tópicos	da	farmacologia	experimental:	acao	fotodinâmica,	
hemólise	 e	 permeabilidade	 celular;	 permeabilidade	 capilar,	 constituição	 química	 e	 atividade	
farmacologica	 da	 histamina,	 de	 aminas	 simpatomiméticas,	 dos	 curares	 naturais	 e	 sintéticos,	
sobre	a	dicoumarina,	fotosensibilizacao	de	animais	por	plantas,	etc.,	etc.	Desde	1949,	funciona	
regularmente	 o	 Seminario	 de	 Bioquimica	 e	 Farmacodinamica,	 diretamente	 orientado	 pela	
nossa	 Secao	 e	 em	 cooperação	 com	 a	 Escola	 Paulista	 de	 Medicina.	 Nesse	 Seminario	 sao	
discutidos	 frequentemente	 os	 assuntos	 mais	 interessantes	 sobre	 as	 relações	 entre	 a	
bioquímica	e	a	farmacologia	experimental.	

Em	1935,	como	assistente	da	cadeira	de	Biologia	da	Faculdade	de	Filosofia,	Ciencias	e	
Letras	da	Universidade	de	Sao	Paulo,	sob	a	direção	do	Prof.	Andre	Dreyfus,	fiquei	encarregado	
de	parte	do	 curso	pratico,	 sobretudo	aquela	parte	que	envolvia	demonstrações	de	 fisiologia	
geral	e	celular:	acao	da	temperatura	sobre	seres	vivos,	contração	muscular,	movimento	ciliar,	
hemólise,	pigmentos	sanguíneos,	acao	fotodinâmica,	fagocitose	e	imunidade	celular.	Em	1936,	
como	assistente	da	cadeira	de	Fisiologia	da	Escola	Paulista	de	Medicina,	sob	a	direção	do	Prof.	
Thales	Martins,	dei	parte	do	curso	pratico,	constante	da	acao	dos	hormônios,	secreção	salivar,	
excitação	muscular,	etc.	

Em	 1940-41,	 no	 Departamento	 de	 Fisiologia	 e	 Farmacologia	 ,	 da	 Northwestern	
University	 em	 Chicago,	 fiz	 demonstrações	 para	 estudantes	 e	 post-graduados,	 sobre	
permeabilidade	capilar	e	acao	de	drogas	sobre	a	musculatura	lisa,	cem	como	sobre	a	dosagem	
da	histamina	pelo	método	biológico.	

Em	1946,	tendo	publicado	uma	monografia	sobre	Histamina	e	Anafilaxia,	fui	convidado	
pelo	Prof.	Carlos	Chagas,	para	realizar	um	curso	sobre	o		mesmo	assunto,	constante	de	6	aulas,	
na	Escola	de	Altos	Estudos,	funcionando	anexa	`a	Casa	do	Estudante	,	no	Rio	de	Janeiro,	onde	
tive	 oportunidade	 de	 conhecer	 esse	 espirito	 brilhante	 que	 e’	 Ana	 Amelia	 Carneiro	 de	
Mendonca,	diretora	da	Casa	do	Estudante.	No	mesmo	ano,	no	Chicago	Medical	School,	realizei	
uma	serie	de	cocnferencias	que	 foram	publicada	sob	 forma	condensada	no	Quartely	 Journal	
daquela	Escola	(publ.	95).	



Outras	atividades,	sob	forma	de	conferencias	e	simpósios	estão	mencionadas	em	outro	
tópico	desst	Memorial.	

Em	1949,	sob	os	auspícios	da	Sociedade	Brasileira	de	Alergia,	realizei	um	curso	sobre	
as	 “Bases	 Fisiologicas	 da	 Alergia”	 e,	 em	 1951,	 no	 Hospital	 das	 Clinicas,	 dei	 uma	 aula	 sobre	
“Coagulacao	do	sangue”,	no	curso	de	Hematologia,	de	extensão	Universitaria.	

E,	1950,	participei	como	aluni	e	professor,	do	curso	do	III	Ciclo	de	Estatistica,	“Ensaios	
Biologicos”,	realizado	sob	os	auspícios	da	sociedade	Brasileira	para	o	Progresso	da	Ciencia.	

Em	 1948,	 participei,	 como	 representante	 do	 Brasil,	 da	 Conferencia	 de	 Peritos	
Cientificos,	reunida	em	Montevideo,	sob	os	auspícios	da	UNESCO	e	da	qual	resultou	a	criação	
do	Centro	de	Cooperacao	Cientifica	para	a	America	Latina.	Tive	então	oportunidade	de	visitar	
Montevideo	 e	 Buenos	 Aires,	 realizando	 conferencias	 sobre	 “Inibicao	 por	 competição	 em	
Farmacologia”	 e	 “Substancias	 farmacologicamente	 ativas	 do	 sangue”,	 a	 convite	 dos	 Profs.	
Varella	Fuentes	e	Rosello,	em	Montevideo	e	do	Prof.	B.	Houssay,	em	Buenos	Aires.	

Como	 um	 dos	 orientadores	 da	 revista	 Ciencia	 e	 Cultura,	 órgão	 oficial	 da	 Sociedade	
Brsileira	para	o	Progresso	da	Ciencia,	tenho	realizado	ultimamente	intenso	trabalho	editorial,	o	
qual,	se	me	rouba	parte	do	tempo	que	estaria	reservado	`a	pesquisa,	tem	a	vantagem	de	por-
me	em	contacto	coma	ciência	realmente	viva	do	Pais,	sob	a	forma	das	contribuições	daqueles	
que	trabalham	nos	mais	variados	setores	da	pesquisa	cientifica	no	Brasil.	No	julgamento	que	
faco	de	minhas	atividades,	considero	essa	uma	das	mais	produtivas	e	compensadoras.	

	

Sao	Paulo,	15	de	junho	de	1951	
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