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Cruz (Fiocruz), pesquisadores brasileiros, vacinas e soros 

Nome: _____________________________________________________Turma:____________ 

 

Em 21 de maio de 1900, há 120 anos, foi declarada uma epidemia de peste bubônica no Rio de 

Janeiro. O mundo ainda se lembrava, com temor, da maior pandemia da história que durou dez anos (de 

1343 a 1353), matando 50 milhões de pessoas na Europa. No Rio de Janeiro, os primeiros casos foram 

observados em janeiro de 1900, principalmente entre moradores da zona portuária e trabalhadores de 

armazéns. 

Vinda da China para a América do Sul, a peste chegou ao Brasil em outubro de 1899 pelo porto 

de Santos (SP). Nesta emergência, o governo federal designou Oswaldo Cruz para verificar a causa da 

epidemia de Santos junto com Adolpho Lutz e Vital Brazil. Com a confirmação oficial de que se 

tratava da peste bubônica, as autoridades sanitárias decidiram instituir laboratórios para a produção 

de vacina e soro contra a peste. 

Foi neste cenário que o prefeito do Rio de Janeiro, José Cesario de Faria Alvim, determinou a 

criação de um laboratório soroterápico. O laboratório foi instalado na fazenda de Manguinhos, 

propriedade pertencente à prefeitura, bem distante da cidade devido ao receio de contágio de 

doenças por parte da população. Em 25 de maio de 1900, foi inaugurado, então, o Instituto 

Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro com a importante missão de fabricar soros e vacinas contra 

a peste bubônica. Em 1901, passou para o governo federal, com o nome modificado para Instituto 

Soroterápico Federal. Através dos anos, o instituto recebeu outros nomes: Instituto de Patologia 

Experimental (1907); Instituto Oswaldo Cruz (1908); Fundação Instituto Oswaldo Cruz (1970) e por 

fim Fundação Oswaldo Cruz (1974). 

Na mesma época em que foi criado o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro, 

também foi construído o Instituto Butantan, em São Paulo, com o mesmo propósito de combater a 

peste bubônica. 

O Pavilhão Mourisco, ou simplesmente Castelo, símbolo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi 

construído entre 1905 e 1918. É possível realizar um tour virtual pelo endereço: 

https://portal.fiocruz.br/castelo-patrimonio-da-ciencia 

 

Caso não consiga acessar os vídeos pelos links nos textos, você pode acessá-los por aqui:  

 Vital Brazil 

https://www.youtube.com/watch?v=fZwoVLXH-m8 

 Oswaldo Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=wpgsxBOPpLI 

 Adolfo Lutz 

https://www.youtube.com/watch?v=0upSOONMPNw 

 Vacina e Soro 

https://www.youtube.com/watch?v=ra_ebPTgzzw 
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Cruzadinha 

1. Médico e cientista empreendeu uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital 

federal: febre amarela (causada por vírus), peste bubônica (causada por bactéria) e varíola (causada 

por vírus). Utilizando o Instituto Soroterápico Federal como base de apoio técnico-científico, 

deflagrou campanhas de saneamento vencendo a peste bubônica que assolava o Brasil.  

2. Médico e cientista, conhecido como o pai da medicina tropical, que desvendou o ciclo da 

esquistossomose (causada por verme).  

3. Foi pioneiro nas pesquisas e na produção de soros específicos contra veneno de animais 

peçonhentos. Seu método de neutralização do veneno é até hoje o mais eficaz e usado em todo o 

mundo. Em 1901, fundou o Instituto Butantan, em São Paulo, e em 1919, o Instituto de Pesquisas que 

leva seu nome, no Rio de Janeiro.  

4. Mistura de antígenos (substância estranha ao nosso corpo) que é inoculada no indivíduo com o 

objetivo de promover imunização contra determinado vírus ou bactéria.  

5. Substância terapêutica contendo anticorpos específicos.  

6. Doença causada por uma bactéria transmitida pela picada da pulga do rato.  

7. Doença viral conhecida como febre _____________, cujo vetor é o mesmo mosquito que transmite 

a dengue (causada por vírus). 
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