
 

 

 

 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

CASA DE OSWALDO CRUZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÔNIO BARBOSA 
(Entrevista) 

 
  



 

2 

 

Ficha Técnica 

 

Projeto de pesquisa – 30 Anos de Bio-Manguinhos 

 

Entrevistado – Antônio de Pádua Risolia Barbosa (AB) 

 

Entrevistadores – Wanda Hamilton (WH) e Claudia Trindade (CT) 

 

Data – 10/08/2005 e 12/08/2005 

 

Local – Rio de Janeiro/ RJ 

 

Duração – 3h30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A citação de trechos da transcrição deve ser textual com indicação de fonte conforme abaixo: 

 

BARBOSA, Antônio de Pádua Risolia. Antônio Barbosa. Entrevista de história oral 

concedida ao projeto 30 Anos de Bio-Manguinhos, 2005. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 

2021. 74p. 

 

 



 

3 

 

 

 

 

Resenha Biográfica 

 

Antônio de Pádua Risolia Barbosa nasceu em 1959, na cidade de Carmo do Rio Claro no 

Estado de Minas Gerais. Graduou-se em engenharia química, em 1984, pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Especializou-se em microbiologia superior pela Universidad de 

Buenos Aires, Argentina, em 1987, e em biological products tecnology, pela Osaka City 

University, Japão, em 1992. Concluiu o mestrado em engenharia química pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em 1990. É vinculado, desde 1989, ao Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos – Bio-Manguinhos/Fiocruz, onde foi chefe do Departamento de Produção 

de Vacinas Bacterianas. 



 

 

 

Sumário 

 

CD 1 

 

Origem familiar; a vinda para o Rio de Janeiro, em 1978, para estudar; a escolha da carreira; 

o apoio familiar à sua opção profissional; o ingresso na Escola de Química, em 1979; a 

escolha pela engenharia bioquímica como área de especialização; o primeiro projeto de 

pesquisa; o estágio no departamento de química; o mestrado em Tecnologia de Processos 

Bioquímicos, na Escola de Química; a primeira aproximação com a Fiocruz; os cargos 

assumidos na COPPE; a relação entre empresa e universidade; a criação do Pólo Bio-Rio; 

sobre o cotidiano no alojamento universitário durante a ditadura militar; a não militância em 

nenhum grupo político nos tempos do movimento estudantil; o convite para trabalhar na 

produção de vacinas bacterianas da Fiocruz;; o ingresso em Bio-Manguinhos, em 1989; as 

dificuldades encontradas nos primeiros anos de trabalho em Bio-Manguinhos; a decisão de 

descontinuar a fabricação das vacinas contra cólera e febre tifóide; as medidas para o 

crescimento da produção de vacinas bacterianas por Bio-Manguinhos; o processo de 

implantação da planta para produção de DTP; o contrato para a produção da vacina Hib, em 

1998; a precariedade das condições de trabalho verificadas na Fiocruz nos anos 1970-1980; 

a melhoria das condições de trabalho a partir de meados dos anos 90; os problemas com a 

vacina de meningite produzida pela Fiocruz nos anos 90; as dificuldades de implementação 

de mudanças no setor produtor de vacinas bacterianas, nos anos 90; o trabalho desenvolvido 

com a pesquisadora Ellen Jessouroun; as conseqüências advindas da decisão de não mais se 

produzir a vacina DTP; o contrato de Bio-manguinhos com a GlaxoSmithKline, em 1998; do 

investimento institucional para produção de DTP; o investimento em atualização dos 

equipamentos e no setor de pessoal; as dificuldades administrativas e de gestão; os cursos 

destinados ao treinamento de pessoal de Bio-Manguinhos. 

 

CD 2 

 

A reestruturação empreendida em Bio-Manguinhos em meados dos anos 90; a decisão de se 

produzir a vacina Hib; o papel de Akira Homma e de Marcos Oliveira no processo de 

negociação de transferência de tecnologia da Hib; o contrato entre Bio-Manguinhos e a GSK 

para a produção da vacina Hib; o trabalho do Instituto Butantan e do TECPAR; as mudanças 

na área administrativa de Bio-Manguinhos; a gestão de Marcos Oliveira como diretor de Bio-

Manguinhos; as dificuldades de competir com outros laboratórios produtores de vacina; a 

desarticulação de Bio-Manguinhos com outros institutos de pesquisa; a saída de Marcos 

Oliveira e a entrada de Akira Homma na direção de Bio-Manguinhos; a influência de Akira 

Homma na instituição; o investimento institucional em novas lideranças para Bio-

Manguinhos; a implantação de programas matriciais na área de desenvolvimento 

tecnológico; o processo de avaliação da viabilidade técnico-econômica de um projeto; as 

prioridades de Bio-Manguinhos na área de produção e desenvolvimento tecnológico; o 

projeto sobre pneumococos; a necessidade de construção de uma planta de protótipos; a 

reestruturação da produção e a criação de vice-direções; o projeto dos biofármacos; o contrato 

de transferência de tecnologia com Cuba; a discussão do planejamento estratégico de Bio-

Manguinhos para os anos vindouros; a expectativa otimista para os próximos anos; a 



 

5 

 

formação profissional dos membros do departamento de vacinas bacterianas; o mestrado 

profissional de Bio-Manguinhos; o curso de doutorado na Escola de Química da UFRJ.



 

 

 

Data: 10/08/2005 

 

CD 1 

 

WH – Vou me apresentar primeiro. Hoje é dia 10 de agosto de 2005, estamos fazendo a 

primeira entrevista com Antonio Barbosa, Cláudia Trindade e eu, Wanda Hamilton. Antonio, 

a gente começa geralmente as nossas entrevistas perguntando para a pessoa onde nasceu, 

quando nasceu, para falar um pouco dos pais, da família, até para gente situar qual é a origem 

dessa pessoa. Onde estudou, que colégios, onde morou, aspectos da sua infância. 

 

AB – Na verdade eu sou, gostaria de esclarecer, Antonio Barbosa. Existem alguns outros 

“Antonios Barbosas” na instituição, mas o meu nome completo é Antonio de Pádua Risolia 

Barbosa. Eu nasci em Carmo do Rio Claro, numa pequena cidade do sudoeste de Minas. 

Precisa dizer a data? 1959, em 5 de julho. E vim de uma família basicamente pobre. Meu pai 

era um pequeno comerciante e, na verdade, eu conheci o meu pai muito pouco tempo. Ele 

morreu quando eu tinha quatro anos e ficou minha mãe. 

 

WH – Você tem irmãos? 

 

AB – Tenho cinco irmãos, dois irmãos e três irmãs. 

 

WH – São mais velhos que você. 

 

AB – São todos mais velhos. 

 

WH – Você é o caçula da família. 

 

AB – A diferença entre eu e minha irmã mais velha são sete anos. Bom, e minha trajetória 

foi... O ingresso em escolas públicas... 

 

WH – Agora, seu pai faleceu... 

 

AB – Faleceu. 

 

WH – ...quando você tinha quatro anos. 

 

AB – Isso. 

 

WH – E aí sua mãe ficou como chefe de família. 

 

AB – Exatamente. E meus irmãos mais velhos assumiram o comércio que a gente tinha. 

 

WH – Comércio de quê? 

 

AB – Era um bar, era um pequeno bar, um botequim na cidade do interior. Minha mãe 

costurava para fora. Quer dizer, meus dois irmãos foram tocando o negócio, depois um deles 
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conseguiu um emprego num banco, se alternava com o outro nesse trabalho. Posteriormente 

esse segundo irmão foi trabalhar em Furnas, então ficaram as minhas irmãs tomando conta 

desse boteco. 

 

WH – Trabalhando lá? 

 

AB – Trabalhando no boteco. 

 

WH – Sua mãe nunca trabalhou lá. 

 

AB – Minha mãe trabalhava também. Mas ela fazia muito mais... cuidava da casa. 

 

WH – Porque uma mãe com cinco filhos, precisou todo mundo se mobilizar. 

 

AB – Foi uma situação bastante difícil. Bom, nesse meio tempo esse bar foi transferido de 

local, foi transformado numa espécie de boate. Aí já era um barzinho, as moças, as pessoas 

do sexo feminino já podiam freqüentar. Foi o primeiro bar nesse estilo da região. 

 

WH – Por quê? No boteco não iam as mulheres? 

 

AB – Você imagina 20, 30 anos atrás numa cidade do interior... 

 

WH – 1960, OK. 

 

AB – É. No interior de Minas onde, puxa vida, o transporte era difícil, poucas pessoas tinham 

televisão... Quer dizer, a tradição mineira... 

 

WH – Conservadora... 

 

AB – Conservadora. 

 

WH – Muito religioso o povo lá naquela região? 

 

AB – Exatamente. Então não freqüentavam o bar, as mulheres. E esse foi [inaudível]. 

 

WH – Devia ser uma situação até inédita, sua mãe e suas irmãs trabalhando ali? 

 

AB – Exatamente.  

 

WH – Uma coisa assim bastante avançada para época? 

 

AB – Foi. Foi avançada. Esse bar fez um sucesso muito grande, em compensação todo o 

preconceito da cidade se virava contra o bar. Então era a vizinhança vigiando quem ia ao bar, 

quem não ia, filhas de quem iam, as de que não iam... Foi uma situação muito interessante. 

 

WH – Teve alguma conseqüência para as suas irmãs, por exemplo?  
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AB – Não. 

 

WH – O preconceito da cidade com o bar? 

 

AB – Não, porque a nossa família foi sempre muito respeitada e tinha naquilo uma forma de 

sobrevivência. Eles estavam muito mais preocupados em quem freqüentava o bar e não em 

quem tomava conta do bar. Foi uma espécie de revolução social na cidade. Isso ao longo de 

muito tempo. No início, claro, tinha uma resistência muito grande, mas aos poucos essa 

resistência foi diminuindo e o bar era conhecido na região toda.  

 

WH – Como era o nome do bar? 

 

AB – Bar 15. 

 

WH – Bar 15. 

 

AB – 15 por dois motivos: o boteco ficava na Rua 15 de novembro e meu pai se chamava 

Quinzinho. Chamavam ele de Quinzinho. Então era “Bar 15”.  

 

WH – Mas não era o nome dele. Quinzinho por causa do bar. 

 

AB – É Joaquim, mas era chamado de “Quinzinho”. E esse bar durou muitos anos e ele foi 

responsável... 

 

WH – Transformado em boate depois. 

 

AB – É, boate entre aspas. Não era bem uma boate, era um recinto com umas 20 ou 30 mesas, 

uma luz ambiente, não era luz clara. O bar ficava atrás das mesas onde você servia. Então era 

um bar com uma luz não muito clara, digamos assim. E tinha luz negra, o que era o terror da 

cidade. 

 

WH – Porque o pessoal ia namorar? 

 

AB – Exatamente. Era o pensamento geral. 

 

WH – As “boas moças” não podiam entrar lá porque iam para namorar, não é? 

 

AB – No início não, mas depois acabaram tendo...  

 

WH – É, aí você tem toda a transformação... 

 

AB – Exatamente. E o bar foi acompanhando toda essa transformação. Quer dizer, o bar não, 

a sociedade carmelitana foi acompanhando esse bar. 

 

WH – Você é de uma família muito religiosa? 

 

AB – Muito religiosa, bastante. Minha mãe era fervorosíssima. E minhas irmãs também são. 
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WH – Até hoje. 

 

AB – Até hoje. Foi interessante... Mas enfim, esse bar foi responsável pela sobrevivência da 

família. Ao mesmo tempo, minhas irmãs... uma se casou, as outras duas que ficaram tomando 

conta do bar conseguiram também se formar, ingressaram no magistério e... Também devido 

à condição de uma cidade pequena onde se compra muito fiado, etc., etc., acabou falindo. Eu 

sei que pelos idos de 74, se não me engano, foi definitivamente fechado. Mas nessa época eu 

já estava... Porque eu era o caçula, já estava no Rio de Janeiro, minhas duas irmãs 

estabelecidas, na época... 

 

WH – 15 anos você tinha em 74, não é isso? 

 

AB – É, 15 anos? 

 

WH – Você é de 59. 

 

AB – Então foi um pouco depois, porque eu já estava no Rio de Janeiro quando esse bar foi 

fechado. Eu vim para o Rio de Janeiro em 1978. 

 

WH – Para estudar? 

 

AB – Foi. É, foi nesse período. Logo depois que eu vim para cá, 78, 79, o bar fechou. Minhas 

irmãs já estavam... 

 

WH – Aí já eram todos adultos. 

 

AB – Todos adultos, todos lecionando... 

 

WH – E sua mãe? 

 

AB – Minha mãe continuou como prendas do lar. Já estava com idade bem avançada, e 

ficaram somente duas irmãs fazendo companhia a ela e moram lá até hoje. Minha mãe faleceu 

tem alguns anos, seis anos se não me engano, e continuamos lá com somente duas irmãs. E 

a casa agora cheia de sobrinhos que vão fazer as eventuais visitas, ou freqüentes visitas. 

 

WH – Mas essa cidade, qual é a localização dentro de Minas? Ela vive de quê? De 

agricultura? De que tipo de agricultura? 

 

AB – Ela situa-se no sudoeste de Minas, é uma cidade bem conhecida ali por perto da 

Varginha. Fica a cento e poucos quilômetros de Varginha, cento e pouco de Poços de Caldas, 

mais para o oeste. A gente tem já o início da cidade de São Paulo, Franca, também com cento 

e poucos, no máximo 200 quilômetros. Ela vive basicamente de agricultura e pecuária. Na 

agricultura, o forte é o café e a pecuária é a pecuária leiteira. 

 

WH – Café-com-leite. 
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AB – É. Atualmente teve um boom na questão do artesanato. Então se expandiu muito nessa 

questão do artesanato. Muitas famílias, hoje, sobrevivem do artesanato, confecções de tear, 

doces cristalizados, doces bordados e chegaram até a exportar esses produtos. 

 

WH – Sua mãe trabalhava com isso? 

 

AB– Não, não. 

 

WH – Não chegou a fazer isso. 

 

AB – Não chegou a fazer. 

 

WH – E eu ia te perguntar: você fez o 1º e o 2º Grau lá? 

 

AB – Fiz. 

 

WH – Na cidade tinha escolas? 

 

AB – Sim, até o 2º Grau, depois do 2º Grau era a questão de o que fazer, numa cidade sem 

emprego. Então o êxodo da cidade era muito grande. 

 

WH – De jovens, né? 

 

AB – Os jovens faziam até o 2º Grau, ou aqueles que tinham mais posses saíam um pouco 

antes, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Muito mais Belo 

Horizonte, um pouco São Paulo e pouquíssimos para o Rio de Janeiro. Então o objetivo dos 

jovens era encarar a cidade-grande, trabalhar e estudar à noite. 

 

WH – É, para pagar os estudos. 

 

AB – Exatamente.  

 

WH – E me diz uma coisa, quais foram os fatores que te levaram a escolher essa faculdade, 

e no Rio de Janeiro? 

 

AB – Bom, eu almejava uma faculdade pública, pelas condições financeiras, óbvio. E eu fui 

muito influenciado por um professor de química que existia na cidade. Ele era de uma 

congregação, Congregação de Irmãos Montfort. Era um cara muitíssimo inteligente, era 

professor de química e freqüentava muito a minha casa. E nesse bar, levava durante o dia 

discos para aprender inglês. Então ele ficava lá a tarde toda ouvindo esse disco. Eu 

aproveitava a carona e ia estudar com ele. Então teve uma influência muito grande. Eu sempre 

falei: “Bom, eu vou sair e vou fazer Química”. E por que Rio de Janeiro? Bom, a maioria dos 

meus colegas de turma foram para Belo Horizonte, alguns poucos para São Paulo e nenhum 

para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu ia ter, como todos eles, que ir para alguma 

república. No Rio de Janeiro eu tinha uma vantagem: eu tinha um primo que tinha uma 

república aqui. Ele já estudava Medicina, estava se formando e era uma perspectiva. E por 
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outro eu achei que se eu fosse para onde foi a maioria dos meus amigos, eu ia ficar naquela 

turma, não ia buscar outras amizades, outras... 

 

WH – Ia ficar fechado naquele grupo. 

 

AB – Ia ficar muito fechado. E eu também sempre tive fascínio pelo Rio de Janeiro. Era 

criança, na televisão sempre mostra isso, né? Eu sempre fui fascinado. Antes de vir morar 

aqui só tinha vindo uma única vez, rápido, de passagem, e pensei sempre, era um sonho morar 

aqui. 

 

WH – E como é que você fez para concretizar esse sonho? 

 

AB – Bom, vamos prestar o vestibular no Rio de Janeiro [risos]. 

 

WH – Teve apoio da família? 

 

AB – Sim, claro, né? Eles se reuniram, a gente viu quanto é que poderiam mandar para mim. 

Naquela época a gente ainda tinha o bar como forma de sustento.  Falaram: “Bom, tem que 

sair. Vamos sair para algum lugar e vamos ver”. 

 

WH – Teus irmãos já tinham feito esse caminho? 

 

AB – Não. Meus irmãos não fizeram esse caminho. Um foi trabalhar no banco, seguiu 

carreira como bancário, depois foi gerente, trabalhou em Financeira, etc., acabou saindo... 

 

WH – Mas isso já em Belo Horizonte.  

 

AB – Não, ele nem morava em Belo Horizonte. Ele saiu, andou muito pelo interior de Minas, 

porque o banco o transferia de uma cidade para outra. Ele acabou depois, já há muitos anos, 

saindo do banco e montando um negócio próprio, uma loja de material elétrico em São 

Sebastião do Paraíso, que é perto dali. O outro como funcionário de Furnas foi transferido 

para Foz do Iguaçu. É claro que os dois constituíram família bem mais numerosa que a minha. 

Cada um tem três filhos, um tem quatro. E, quer dizer, então o que eles ganhavam era 

basicamente para sustentar a família. Eventualmente, se precisava de alguma coisa eles 

mandaram. Minha irmã também casou. Ah, um detalhe, ela casou com... O marido dela 

morava no Rio de Janeiro nessa época. Mas já estava mirando voltar para o interior. Quando 

eu cheguei aqui, em 78, ela ainda morava aqui. É. Ela morou aqui em 78, início de 79, depois 

ela foi embora. Então nessa questão de eu me sustentar aqui, teria de procurar 

necessariamente um emprego em qualquer lugar que eu fosse. Então vamos ver quanto é que 

vai dar, vamos ver. Eu vim inicialmente, exclusivamente para fazer esse vestibular de 1978 

até muito mais como experiência, testar conhecimento, ver o que é que ia dar. Vim, fiz 

vestibular, obviamente não passei... e já que estava aqui, comecei a procurar emprego. Aí no 

final de 78, no início... Isso foi em 77, final de 77 que eu vim fazer isso como experiência, 

né? Fiz o vestibular para entrar em 78. No início de 78 eu vim morar definitivamente aqui. 

 

WH – Aí já tinha uma proposta de trabalho aqui? 
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AB – Procurei muito em jornal durante esse tempo. Aí consegui. 

 

WH – Andou a cidade toda, não é? 

 

AB – Andei. Botava um terninho, uma gravata e ia ver o serviço. 

 

WH – Procurava fazer o quê? 

 

AB – Era na área de técnico de contabilidade. Porque o meu 2º Grau eu fiz paralelamente, 

era auxiliar de contabilidade. 

 

WH – Mas você diz o quê? Naquele esquema do profissionalizante? 

 

AB – Isso, na época tinha esse esquema de profissionalizante.  

 

WH – Tinha, eu fiz também. 

 

AB - Então eu procurava na área de auxiliar de contabilidade. Mas o primeiro que eu consegui 

não foi de auxiliar de contabilidade, foi de vendedor de seguros. Foi uma experiência horrível 

de uma semana. Aquela história de que você não sabe de nada, é muito inocente ainda, o cara 

vem, te bota numa sala toda bonita, te fala um monte de coisa: “Olha, você tem que vender 

três. Depois de vender três, você vai passar a ser supervisor da área”. Aí você vende três, né? 

Para o primo, para o cachorro do primo, para não sei quem... [risos] E fiquei tentando vender 

até na rua. Porque durante a minha infância também costumava vender as coisas na rua, 

engraxava sapato, né? Então não tinha esse pudor, que saía oferecendo alguma coisa. E 

depois de uma semana falei: “Poxa, não posso ficar fazendo isso. Ficar na esquina parado 

tentando vender seguro para desconhecidos, é um absurdo!” Mas nessa última semana eu já 

procurava outras coisas, lógico. E rapidamente eu consegui um emprego como experiência 

de auxiliar de contabilidade numa empresa área que já faliu, era a VOTEC na época. E 

comecei a trabalhar durante o dia e fazer cursinho à noite.  

 

WH – O pré-vestibular. 

 

AB – O pré-vestibular. Era ali na cidade. Na época essa república em que morava, era na 

Lapa, na rua do Riachuelo. Então era tranqüilo. O emprego era na Franklin Roosevelt e o 

cursinho era ali perto. Era o Miguel Couto-Bahiense ali perto da Pedro Lessa, por ali. Então 

fiquei seis meses nesse trabalho, trabalhava de dia e durante a noite fazia o cursinho. 

 

WH – E conseguia se sustentar com esses recursos? 

 

AB – Olha, mais ou menos. Eu conseguia pagar o meu cursinho, mas recebia um pouco para 

ajudar a pagar a república. Dava até. Você fazia aquele almoço lá no balcão daqueles botecos 

lá (ruído), um bife à milanesa com batata frita, não me esqueço disso. 

 

CT – Um PF, né? 

 



 

13 

 

AB – Nunca mais comi bife à milanesa! [risos]. À noite você fazia um lanche antes do 

cursinho, era normalmente um leite, um pão, alguma coisa e depois que chegava do cursinho, 

11 horas, comia alguma coisa, fazia alguma coisa em casa. E assim eu levei durante seis 

meses. Nesse meio tempo houve um simulado do cursinho e nesse simulado fiquei 

razoavelmente bem colocado. E ao contar isso ao meu cunhado, que nessa época ainda estava 

no Rio, quando cheguei em julho... Eu tirei um final de semana para voltar a Minas, aí já 

tinha conversado com meus irmãos, minhas irmãs e tal. Ele falou: “Manda esse cara parar de 

trabalhar, bota ele para estudar esses outros seis meses. Quem sabe ele tem mais chance de 

passar para uma universidade federal?”. E aí eles mais ou menos se cotizaram para pagar o 

meu cursinho. Foi quando eu retornei, pedi demissão... Quer dizer, já comecei em agosto 

fazendo cursinho e estudando, fiquei só por conta de estudar os outros seis meses e felizmente 

deu certo, passei para Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

WH – Escola de Química? 

 

AB – Escola de Química. 

 

WH – Isso foi em 79 já? 

 

AB – 79. Isso. Só que eu passei para o 2º semestre, 6.79-2. Nos outros seis meses não tinha 

o que fazer aqui, fiquei em Minas, trabalhava no bar e ficava estudando. Fiquei seis meses 

parado, aguardando o início da universidade. Nesse meio tempo também me inscrevi, óbvio, 

imediatamente para ir morar no alojamento e fui selecionado em 80. Fiquei seis meses ainda 

morando na república até aguardar a vaga no alojamento do Fundão. Aí fui morar no 

alojamento em 1980. 

 

WH – Eu ia te perguntar: teve um professor de Química que te abriu, vamos dizer assim, o 

interesse por esse campo. Quando você entra na faculdade, você tinha alguma área específica 

dentro da química que particularmente atraía mais? Você entra com alguma idéia já... 

 

AB – Não. Na verdade, enquanto fazia cursinho, eu também questionava muito os 

professores de química. Porque existia Química e Engenharia Química. Qual era a vantagem? 

Qual era a desvantagem? O que é que oferecia um e o que oferecia ao outro? Por indicação 

de dois professores do cursinho, optei pela Engenharia Química e não pela Química. E aí a 

área, quando você entra também na universidade, você não tem idéia exatamente do que tem 

ali dentro. Você vai trabalhar num projeto, numa parte não muito de bancada... Mas você não 

tem essa idéia porque você faz disciplinas básicas. Cálculo, que todo mundo na Engenharia, 

matemática, na época até farmácia fazia cálculo junto, física, algumas cadeiras de química 

que também eram compartilhadas para os cursos de química, engenharia química, farmácia... 

Então você fica dois anos dentro da faculdade sem ter uma visão o que tem à frente, do 

campo, né? 

 

WH – O campo profissional que se abre. 

 

AB – Exatamente. Na época todo mundo pensava e se falava em petroquímica. Petroquímica, 

petroquímica, porque era a atividade, vamos dizer, que mais atraía empregos, que mais bem 

remunerava. Então todo mundo queria fazer petroquímica. E eu descobri, no meio do 
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caminho, que eu não tinha nenhuma afinidade com petroquímica. [risos]. Que aí foi uma 

determinada disciplina também que começou a me despertar para outras áreas afins dentro 

do curso de Engenharia Química. Primeiro foi a microbiologia industrial, que nem todas as 

escolas de Química do Brasil tem, são poucas. Depois eu fiz a cadeira optativa de Tecnologia 

das Fermentações. Aí de fato comecei realmente a me envolver mais. A seguir veio a cadeira 

de Engenharia Bioquímica, onde eu fui... Quer dizer, nesse meio tempo já passei a ser 

monitor da disciplina de tecnologia, durante o curso de... 

 

WH – De tecnologia de fermentação. 

 

AB – É. Durante... 

 

WH – Quem era o professor dessa cadeira? 

 

AB – Professora Norma, o sobrenome agora não me lembro. 

 

WH – Norman?    

 

AB – Norma. 

 

WH – Norma, professora. 

 

AB – É, professora Norma. Depois veio a Engenharia Bioquímica. Foi aí que eu realmente 

descobri: bom, tenho que seguir essa área, área de engenharia bioquímica. Já comecei nesse 

período a fazer estágios dentro do departamento de Engenharia Bioquímica e ali foi onde eu 

realmente tracei minha... 

 

WH – Ali tinha pesquisa para desenvolvimento? 

 

AB – Tinha. 

 

WH – Você entrou atrás de... 

 

AB – Em projetos de pesquisa. O primeiro projeto de pesquisa na época de estudante foi uma 

seleção de leveduras para fermentação alcoólica. Era um projeto encomendado por uma 

empresa privada, que envolvia a professora dessa cadeira de tecnologia das fermentações... 

 

WH – A norma. 

 

AB – ...a Norma e os professores de Engenharia Bioquímica. Na época era a professora Daisy 

Meireles e o professor Vitalis Moritz que foi assim outra pessoa que profissionalmente me 

ensinou muito. E foi assim, eu acho que devo muita coisa a ele. Era uma pessoa extremamente 

rígida e tudo, eu tinha um medo... e é uma pessoa que é super doce. Quando você entra no 

convívio ele passa a ter um respeito por você... Eu devo muito a ele, até hoje. Então eu 

comecei a estagiar nessa época. 

 

WH – Ainda não formado. 
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AB – Ainda não formado. 

 

WH – Quer dizer, você era monitor da cadeira e trabalhava... 

 

AB – E trabalhava no estágio. Durante a disciplina eu fazia o estágio. Depois que terminei a 

disciplina, além do estágio, eu era monitor dessa disciplina, fui por uns dois anos. Bom, 

durante esse tempo todo como é que eu me mantive? Morando no alojamento do Fundão, 

sempre precisa de alguma coisa, né? Eu sempre trabalhei na universidade com bolsa de 

serviços prestados, passei por vários estudos. Fiz todo tipo de trabalho, inclusive grampear 

prova até botar jaleco, ir para o laboratório com o galpão cheio de reagentes que vieram da 

Praia Vermelha, que estava entulhado lá para gente selecionar, classificar... E sobrevivi 

assim, de bolsas, estágios. Depois desse estágio, outros projetos surgiram porque nessa época 

a fermentação alcoólica também teve um boom no Brasil, combustível à álcool. Então 

surgiram muitas pesquisas encomendadas e aí não mais parei de trabalhei no departamento. 

Só um breve período depois que eu fui trabalhar na COPPE, mas voltei para esse 

departamento, isso depois de formado e até 89, quando eu vim para cá. 

 

WH – Você fez mestrado ali? 

 

AB – Fiz mestrado. Eu fiquei lá até... 

 

WH – Nesse departamento. 

 

AB – Nesse departamento. 

 

WH – Porque o seu mestrado é em 86, não é? 

 

AB – Começa em 86. Mas eu fiz um mestrado muito longo, porque além das condições do 

laboratório não propiciarem, você demorava muito tempo para comprar um reagente que 

faltava, alguma coisa assim, e eu precisava sobreviver. Então passei algum tempo sem bolsa 

de mestrado e trabalhava nesses projetos. E só defendi a tese depois que eu estava aqui, em 

90, agosto de 90. 

 

WH – Aqui. Na própria escola, aí você fez mestrado em Engenharia Química? 

 

AB – Não, na verdade não. Na verdade, é mestrado em Tecnologia de Processos 

Bioquímicos, na Escola de Química. 

 

WH – A gente tem a informação errada aqui no seu currículo. 

 

AB – Esse currículo é novo? 

 

CT – Não sei, está no seu Lattes lá. 
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AB – Tem que corrigir isso. Ah! Eu já sei por quê! Porque não te dão essa opção! Quando 

você abre lá você não pode digitar os mestrados. Ele te dá a área geral. A área geral é 

Engenharia Química. A sub-área é Tecnologia de Processos Químicos.  

 

WH – Você fez mestrado em tecnologia de processos bioquímicos, na Escola de Química. 

 

AB – Isso. 

 

WH – Quer dizer, quando você entrou para esse campo de trabalho na química você ficou 

nele.  

 

AB – Fiquei nele, não saí mais. Hoje esse curso se chama Pós-Graduação em Tecnologia de 

Processos Químicos e Bioquímicos, já ampliou.  

 

WH – Nessa época então você já estava fazendo mestrado, você estava trabalhando, 

acompanhando o projeto trabalhando como bolsista no próprio laboratório. 

 

AB – Bolsista foi até o momento de formar. Fiquei como bolsista até formado, depois eu 

passei a trabalhar com RPA nos projetos. 

 

WH – E como é que surgiu, nesse contexto, teu contato aqui com Bio-Manguinhos, a sua 

aproximação com essa área aqui de produção? 

 

AB – Na verdade eu jamais imaginei na minha vida que trabalharia na Fiocruz. E não esqueço 

também uma brincadeira que fizeram quando a gente teve de fazer uma pesquisa aqui. Era o 

pessoal de mestrado, tinha uma menina de Recife, uma de Maceió, tinha entrado aqui, isso 

aqui era uma maravilha, né? Você adentrar o campus aqui, tudo verde: “Poxa, Antonio, você 

bem que podia vir trabalhar aqui!”, “Ah, quem me dera! Mas não tem também muito a ver 

comigo”. Eu desconhecia a Fiocruz. 

 

WH – Mas não tem muito a ver contigo por quê?  

 

AB – Não tinha grandes informações da Fiocruz, era do outro lado da rua, ali, e não sabia 

que tinha, que a produção de vacinas era um negócio em que poderia trabalhar, achava que 

fosse muito mais relacionado à pesquisa básica, não tinha essa visão. Mas como é que foi o 

contato? Bom, nesse tempo, de 84, quando eu me formei, até 89, quando eu entrei aqui, 

trabalhei em vários projetos dentro da Escola de Química e da COPPE. E com esse tempo 

você vai adquirindo experiência e você vai passando a ter algumas posições. Cheguei à 

supervisão de projetos, gerenciamento de projetos. Lá dentro da COPPE fiz um grande 

projeto de uma empresa, quando o projeto saiu da bancada e foi para escala industrial, eu 

passei a dar consultoria nesse projeto. 

 

WH – Que projeto é esse? 

 

AB – São vários. Olha só... 
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WH – Ligados à questão do álcool? Porque para nós é muito interessante, quando a gente 

fala em biotecnologia, na verdade você está trabalhando com processos biotecnológicos. Vou 

introduzir um assunto aqui, quase que mudando radicalmente, mas é a nossa curiosidade 

também. Quer dizer, a dificuldade de desenvolver biotecnologia no Brasil, e, principalmente, 

em função de um modelo que é um modelo dos países desenvolvidos, dos países 

industrializados, que é essa relação justamente entre empresa e universidade. Pelo que você 

está me dizendo isso acontecia na Escola de Química, não sei se até de uma maneira 

incipiente. Como é que eram esses contatos? Você tem como mapear um pouco melhor? 

 

AB – Tenho uma idéia. Porque a Escola de Química, o departamento de Engenharia 

Bioquímica, sempre foi muito conceituado na área de fermentações industriais. E através de, 

por exemplo, o professor Vitalis Moritz junto com o professor Borzani e depois veio o 

Vilibaldo, são os três... 

 

WH – Como? 

 

AB – Vilibaldo Schmid. Àquela época, depois mais o Professor Hoka. Eram os expoentes da 

engenharia bioquímica no Brasil. As pessoas são muito conceituadas no Brasil e no Exterior. 

Então o nome deles atraía, participavam de congressos, as publicações da professora Daisy 

também eram muito fortes nessa área e a forma de como se dava esse mecanismo realmente 

na época eu não sei, não sabia. Mas tudo se passava através da Fundação José Bonifácio. 

Existiam os contratos, na COPPE eu acho que... Eu não sei como é que se passava esse 

mecanismo na COPPE, também era através da Fundação José Bonifácio, se não me engano. 

Mas enfim, o grande... primeiro... eu trabalhei não só na fermentação alcoólica, mas também 

na produção de ácido cítrico. Uma indústria que produzia – já fechou – ácido cítrico aqui no 

estado do Rio de Janeiro teve alguns problemas na produção e pediu auxílio à escola para 

desvendar o que estava acontecendo. Foi um projeto curto, três meses, que deu certo, depois 

eles voltaram. O grande projeto que apareceu na Escola de Química foi com leveduras 

imobilizadas usando uma tecnologia nova que pegava as leveduras e com...  

 

[30 MINUTOS] 

 

AB - ...transformava com gel de alginato de cálcio e imobilizava essas células. Podia se 

trabalhar com reatores contínuos, uma tecnologia muito estudada à época e que parecia 

promissora, porque você tem uma produtividade altíssima. Então esse projeto durou muitos 

anos na Escola de Química. Num determinado momento, eu saí desse projeto. Esse projeto 

foi uma encomenda – eu posso estar falhando aí nos tempos, porque já faz alguma coisa – de 

uma empresa italiana que tinha subsidiárias no Brasil. Chamava-se Montedson. E foi um 

projeto que envolveu muita grana. Nesse meio tempo, eu saí, fui para o laboratório da 

COPPE, da área de química, o orientador era o Geraldo Lippel. Era laboratório de processos, 

para montar uma estrutura de fermentação alcoólica de um projeto grande que ele tinha 

também, encomendado pela White Martins. Porque a White Martins tinha interesse de ver 

outras aplicações para os gases dela, no caso o nitrogênio. Então a gente desenvolveu toda 

uma estrutura para você, durante a fermentação, injetar nitrogênio, para ver se esse nitrogênio 

aumentava a produtividade nas indústrias. E nesse caso a gente usava exatamente o que se 

usa na indústria, substrato de substâncias. Era um negócio mais ou menos artesanal, claro 

que tinha todos os controles mais sofisticados. E esse projeto foi tão bom que chegamos a 
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fazer propagação de escala. Foi nesse momento que passamos a fazer... A White Martins 

conseguiu uma empresa em Campos que nos cedesse uma dose de fermentação diária 20 mil 

litros para fazer o scale up. Eu vou lembrar o nome da usina. Bom, mas aí tinha que ficar em 

Campos, fixo, e eu não topei. Aí um colega meu foi para Campos fazer essa parte e eu fiquei 

como consultor desse projeto. E retornei para Escola de Química no projeto Montedson. E 

permaneci nesse projeto até o contato com uma pessoa da Fiocruz. 

 

WH – Estou te perguntando porque nessa época eu acho que foi criado um pólo Bio-Rio não 

foi? 

 

AB – Foi, foi no início do Bio-Rio. 

 

WH – Pois é. A Escola de Química entrava de alguma maneira? 

 

AB – Não diretamente. Muitos colegas meus foram para o pólo Bio-Rio. Mas eu não tive 

muito contato com esse pólo não. 

 

WH – Não sabe em que deu todo esse projeto? 

 

AB – Não, eu hoje sei que existe ainda muita coisa acontecendo, mas eu perdi contato. Porque 

eu vim para cá e perdi todo contato. Inclusive, conheci uma pessoa que foi para Campos 

nessa usina hoje e trabalha no Bio-Rio. Ele voltou de Campos, ainda pegou a continuidade 

do projeto que eu deixei, ele chegou... Porque aí já eram células imobilizadas. Eu cheguei até 

a etapa de projeto do reator. Mas não o vi em funcionamento. Quer dizer, via porque eu ia lá 

visitar, mas não acompanhei o trabalho mesmo. Mas não tive grandes contatos com o pólo 

Bio-Rio não. 

 

WH – Não sabe como é que se... 

 

AB – Não. Perdi o contato... 

 

WH – Enfim, os resultados dessa criação, a participação da Escola de Química nisso? 

 

AB – Eu não sei se teve participação direta. 

 

WH – É, porque eles tinham vários contratos com empresas privadas, né? 

 

AB – É, mas a Escola de Química, pelo que eu saiba, o departamento de Bioquímica onde eu 

tive maior vivência, acho que não teve assim um envolvimento direto. 

 

WH – Uma participação na criação desse polo. 

 

AB – Eu creio que não. 

 

WH – Bom, então falemos sobre a sua vinda para cá, conte-nos como foi isso. 

 

AB – Bom... 



 

19 

 

 

CT – Deixa só perguntar para gente fechar as datas do currículo, porque aqui está como 86, 

você está relatando para gente como 89. 

 

AB – 86 que é? 

 

WH e CT – A sua vinda para cá, para Fiocruz. 

 

AB – Nossa, mas está errado, gente! Foi 89. Foi 7.7.89. 

 

WH – 7 de julho de 1989 que você veio para Fiocruz? 

 

AB – É. É isso.  

 

WH – Ótimo. 

 

AB – Deixa anotar aqui: corrigir o Fio-Lattes. (risos)  

 

WH – É bom. 

 

AB – A gente na área de produção não dá muita bola para o currículo não. É uma besteira, 

numa instituição como essa... 

 

WH – Tem que estar lá, né? 

 

AB – É. Mas falávamos da minha vinda. 

 

WH – Da sua vinda para cá. Como foram os contatos? Você estava contando que você achava 

que não...  

 

AB – É, não tinha mesmo... 

 

WH – ...nada do que... 

 

AB – Na época, em 89, eu estava muito bem na Escola de Química, numa posição boa, um 

salário que não era dos melhores, mas era um salário de iniciante no mercado. Formado... 

 

WH – Você tinha casado, nessa época? 

 

AB – Boa pergunta. Acho que já. 

 

WH – Então já estava pensando em montar uma família.  

 

AB – Já, já tinha uma família. Já tinha uma companheira que depois se tornou minha esposa, 

está comigo até hoje. 

 

WH – E Movimento estudantil, a gente não falou sobre isso.  
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AB – É verdade. 

 

WH – Você participou? Porque é uma época movimentada... 

 

AB – Olha... 

 

WH – ...de redemocratização, da volta dos exilados, da criação do PT. 

 

AB – Até o próprio alojamento em si! Todo esse movimento, vamos dizer, ferveu dentro do 

alojamento, né? Porque o alojamento era uma estrutura bastante rígida que vinha também 

dos militares, que eles tinham alguma influência na nomeação de reitores, alguma coisa assim 

que o valha... e administração em si. Se não me engano o reitor naquela época era um coronel. 

Então era muito rígido ali dentro. Tinha o bloco masculino, o bloco feminino. A época mais 

rígida da minha vida foi essa época que eu morei no alojamento. E naquela rigidez e até o 

livre trânsito era proibido. Você não podia ir ao bloco feminino e vice-versa. Isso foi 

incorporando, aos poucos, mudaram a administração... e todo aquele movimento que existia 

na rua existia dentro do alojamento. As facções se formaram naquela época. A comissão 

comunitária que era quem passou a gerir o alojamento consegue reivindicações de melhores 

condições de ensino, aqueles chavões todos e para gente, principalmente, era melhor 

alimentação, melhoria das instalações... 

 

WH – Poder visitar o bloco das meninas... 

 

AB – Isso foi sendo rompido na marra, [risos] na surdina. 

 

WH – Sua namorada era do bloco feminino? 

 

AB – Era. 

 

WH – Sua atual mulher? 

 

AB – Era. 

 

WH – Vocês se conheceram? 

 

AB – Na faculdade. 

 

WH – Ela também é da mesma área? 

 

AB – Não, ela é enfermeira. Ela é da Escola de Enfermagem. Mas isso foi bem posterior à 

minha entrada no alojamento. Eu entrei em 80. Então esse movimento que eu falo das 

barreiras terem sido rompidas gradativamente, na surdina, foram ocorrendo ao longo desse 

ano. Quando a conheci, a gente podia... Já havia famílias morando em alguns módulos. 

Porque aí foi deteriorando também, não é? Uma série de relações sociais ali dentro. E a gente 

podia freqüentar festinhas no módulo feminino e vice-versa, quer dizer, já estava estabelecida 

a democracia. Como é que se diz? O livre trânsito. 
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WH – A integração. 

 

AB – É, a integração. E o movimento estudantil foi muito forte. Já existiam, dentro dessa 

comissão comunitária, várias facções que brigavam... 

 

WH – Você participava dessa comissão? 

 

AB – Não. O máximo que eu participei foi no departamento sócio-cultural. 

 

WH – Você militava em algum grupo ou algo que você queria contar para nós? 

 

AB – Não, não militava, mas também ... Na época me consideravam de direita, coisa que 

absolutamente eu acho que não era, porque eu participava de um grupo também apolítico, 

mais ou menos, que pensava muito mais na preservação do  alojamento e nas nossas 

necessidades enquanto estudantes carentes, de se ter uma biblioteca digna ali dentro, se ter 

uma sala de cinema, um cineminha, diversões, festas, alguma coisa assim, do que a militância 

propriamente dita, de estar falando sobre Marx, sobre as lutas de classes sociais, esse tipo de 

coisa. Então a gente criou um jornal de parede, chamado Squizo, dando alusão àquelas coisas 

que existiam na China onde a gente botava notícias: “Ó, a facção do PC do B vai dar uma 

festa no restaurante daqui amanhã sem ter convidado ninguém”. Coisas desse tipo. Aí fazia 

o maior alvoroço. E as notícias assim... Porque era mais ou menos um jornal anônimo, entre 

aspas, mas todo mundo sabia quem fazia o jornal porque você tinha que ir lá pregar, quem 

era do grupo. A minha participação era por aí só. E depois a gente foi se afastando um pouco 

e depois das Diretas Já, a gente pegava o ônibus, ia para Presidente Vargas, ia... Inclusive na 

época da dona Leda Monteiro, meus irmãos saíram de onde estavam, vieram aqui com uma 

preocupação imensa sobre mim, porque num determinado momento, quando a gente passava 

num cordão em frente ao Hotel Glória, foi fotografado e foi capa da Veja, o cordão onde eu 

estava na frente. Aí ficou aquela preocupação geral. 

 

WH – Foi, lembro, teve uma passeata que, inclusive, foi reprimida, não é? 

 

AB – Foi. 

 

WH – Eu fui também. Fui até o cemitério, até o São João Batista. 

 

AB – Até o São João Batista. Depois foi a Diretas Já, que a gente também ia para rua, sentava 

na Presidente Vargas. Foi muito interessante isso, muito rico. Mas aos poucos também foi 

retomando a democracia, esses grupos também, foram... A geração de estudantes também foi 

mudando ao longo desse tempo. Porque eu fiquei muito tempo no alojamento. Eu fiquei lá 

até 87. Mesmo depois de formado ainda fiquei algum tempo legalmente ali. Legalmente, 

entre aspas, muitas pessoas ficavam. Como eu estava fazendo pós-graduação fiquei ali um 

tempo. E a própria geração de estudantes que participava desse movimento foi se formando, 

foi saindo, foi indo embora e foi sendo substituída gradativamente por estudantes que não 

tinham esse grau de politização. E o movimento foi se esvaindo, não é? A própria comissão 

comunitária passou por um período de transição, chegou num momento em que praticamente 

acabou. Nesse tempo também houve uma desagregação muito grande em termos dessa união 
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de comissão. Houve alguns problemas relacionados com drogas lá dentro... Enfim, eu saí de 

lá, deixei o alojamento numa situação muito ruim. Hoje eu não sei como é que está. Mesmo 

depois que eu saí, eu voltava algumas vezes porque tinha os amigos. Tinha um trailer lá, 

tomava uma cerveja esporadicamente... Mas me parece que hoje em dia não tem nada mais 

a ver com aquilo. O que eu vejo lá é um monte de carro, de alunos que moram por perto. No 

final de semana vai todo mundo embora. Não é o que era na época, quando eram pessoas 

realmente carentes que vinham de lugares distantes do Brasil e faziam daquela a sua casa.  

 

WH – E efetivamente moravam ali. 

 

AB – E moravam ali. 

 

WH – Mas voltemos a sua vinda para cá. 

 

AB – Ah, sim. Em 1989, trabalhando nesse projeto da Montedson, na Escola de Química, me 

apareceu numa determinada hora da manhã lá um professor, Júlio Silva Araújo Neto, que era 

do departamento, mas era de outra área, com uma pessoa para apresentar ao laboratório. E 

eu fui apresentar o laboratório a essa pessoa, porque na ausência dos professores titulares 

quem tomava conta do laboratório era eu. Eu era o responsável por isso. Apresentei o 

laboratório a essa pessoa, o que é que a gente fazia, o que não fazia, conversamos, tomamos 

café. Daí uma semana voltou essa pessoa. Eu estranhei aquela pessoa marcante, e me chamou 

para conversar. Aí me ofereceu um emprego aqui, era o Fernando Lopes.  

 

WH – Fernando Lopes quem era? 

 

AB – Fernando Lopes, à época, era chefe do DEPRO 1, que cuidava de bacterianas e 

liofilização e envase, e de pólio também. Então após essa visita, ele apareceu lá numa semana. 

A visita foi informal. Basicamente apresentei o que fazíamos, mais nada. Sabia que ele era 

da Fiocruz e mais nada. Aí uma semana depois ele... A gente saiu até do laboratório, fomos 

conversar no corredor num banco. Ele disse que estava precisando de uma pessoa aqui com 

as características que eu tinha, e se eu não estaria interessado. 

 

WH – Para fazer o quê? 

 

AB – Ele disse que era para trabalhar na produção de vacinas bacterianas. Eu falei: “Olha, 

podemos conversar melhor, mas não aqui porque estou com o tempo contado. Tenho outras 

coisas para fazer. Podemos marcar um encontro na Fiocruz ou outro lugar que você queira”. 

Aí marcamos, acho que no dia seguinte, aqui no Pavilhão Rocha Lima, no escritório dele. Aí 

vim conversar com ele, achei muito esquisito porque o escritório era um monte de gente 

também estudando, cada um fazendo uma coisa e não fiquei muito confortável ao entrar ali. 

Ele já veio me dando um monte assim de livros: “Ó, você tem que saber isso, isso e isso!” 

Do estilo dele. Naquele momento ele já achou que tinha conseguido a pessoa e: “Olha, tem 

que fazer isso, e isso e isso!”, “Poxa, peraí, me explica direito como é que é”. Aí me levou 

para [inaudível], achei um negócio completamente diferente do que eu fazia; “É uma 

fermentação, é só uma questão de estudar”. Nesse meio tempo ele falou: “Ó, vou te trazer 

para cá. Estou precisando de uma pessoa com suas características para gerenciar a parte de 

fermentação ali no outro lado, você viu. E aqueles livros que eu te dei, não se assuste não, 
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mas você tem que saber aquilo, nós estamos envolvidos em outros projetos”. E eu falei: “Tá”. 

Aí fomos ver a questão salarial. Na época era mais ou menos o que eu ganhava lá, mas foi 

uma argumentação que eu usei com ele. E ele falou: “Poxa, mas eu não posso dar mais - 

porque era Plano de Cargos e Salários. Você vai entrar como tecnologista 3. Mais do que isso 

eu não posso te oferecer”. Eu falei: “Ta. Vamos tentar”. E eu fiquei não sei precisar quanto 

tempo, uma semana, um mês... Não, uma semana não foi não, foi muito mais que um mês. 

Eventualmente passando aqui de manhã. Ainda não estava oficializado. 

 

WH – Você não disse nem que sim nem que não? 

 

AB – Não. Naquele momento não. Eu fiquei muito dividido. Porque depois de muitos anos 

na Escola de Química, eu tinha aquilo como meu objetivo de vida, de trabalhar ali, de fazer 

um concurso para professor, ser pesquisador da casa. E foi um processo interno muito... 

 

WH – Uma mudança de rumo, não é? 

 

AB – É. E muito sofrido. Eu discutia isso muito com a Tereza. 

 

WH – Tua mulher. 

 

AB – É. Então levei muito tempo para tomar uma decisão. E a decisão só veio de fato quando 

num determinado dia eu passei por lá e aí tinha um recado: “Procurar Fernando Lopes na 

Casa Amarela”. Eu nem sabia onde era a Casa Amarela. Cheguei à casa amarela, ele já foi 

me perguntando em inglês: “Você já tem passaporte? Você vai para o Japão mês que vem”. 

Aí eu: “Poxa” Ele é meio bombástico. 

 

WH – A gente viu que é uma constante. Porque já fizemos outras entrevistas e as pessoas 

contam: “Não, você vai daqui a um mês, vai viajar”. 

 

AB – É, ele é bombástico. Aí eu falei: “Puxa vida!” para mim... não tinha saído ainda do país. 

Tinha sim, minto, em 96 eu fui para Argentina, fiquei 40 dias lá, fiz um curso lá de 

Microbiologia. 

 

CT – Em 86. 

 

AB – 86, exatamente. Eu estou em 89. Mas me assustei com a idéia, que também foi algo 

extremamente atraente, né? Foi aí que eu tomei a decisão: “Bom, vou para Fiocruz”. E aí 

procurei aqui o RH e aí no dia 07.07 a gente assinou um contrato e eu passei a trabalhar no 

2º andar da Rockefeller, setor de fermentação. 

 

WH – Pavilhão Rockefeller. 

 

AB – Pavilhão Rockefeller. 

 

WH – Para fazer o quê? Que tipo de atividade você desenvolvia lá? 
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AB – Olha, ali também estava um laboratório em efervescência. Porque na época se chamava 

“chefe”. O chefe do setor havia saído por causa de alguns problemas relacionados ao 

Fernando. O Fernando chegou para ser chefe de departamento e queria, vamos dizer, abrir o 

laboratório, democratizar o laboratório, colocar procedimentos e houve um desentendimento 

e o chefe saiu. 

 

WH – Quem era, você sabe? 

 

AB – Silvio Vale. E ele me trouxe para ocupar o lugar do Silvio Vale. Bom, fiquei ocupando 

informalmente, porque não houve a nomeação até o momento de eu ir para o Japão. Quando 

eu fui para o Japão eu ainda não tinha sido nomeado. Isso foi em 91. Voltei em 92. 92. Mas 

informalmente a gente ficava...  

 

WH – Você tinha um contrato com RPA, CLT? 

 

AB – Não, eram os famosos PDs, CLT. Era celetista. A função era gerenciar a fermentação, 

a produção de biomassa, que na época era de meningites soro-grupos A e C, tinha cólera e 

febre tifóide, algumas produções esporádicas. Era um negócio novo para mim porque o 

gerenciar aqui, naquela época, era um pouco diferente do que eu conhecia. Lá também metia 

a mão na massa. Aqui os técnicos faziam tudo, você está chegando de fora, está conhecendo 

e tinha que tomar decisões. Não eram muitas, mas eram decisões operacionais e tentar 

corrigir alguns procedimentos que você via que estavam errados. Porque naquela época esse 

laboratório ficou muito tempo relegado, sem uma gerência formal ou mais presente. Ele era 

chefe de departamento, mas estava em outro prédio, no Rocha Lima. Eu acho que também 

por falta de conhecimento dos procedimentos, alguns se mantinham, desde a época da 

transferência da tecnologia da vacina de meningite. Eram coisas muito arcaicas. Os cultivos 

se contaminavam muito. Os rendimentos eram baixos, se perdia muita matéria-prima. Então 

você tentava contornar, implantando os procedimentos. Isso foi uma coisa extremamente 

difícil. 

 

WH – Tinha muita resistência, é isso? 

 

AB – Existiam técnicos que ali estavam desde o início da produção, desde 1976, fazendo a 

mesma coisa daquele jeito. No laboratório de meio de cultura, ao lado, havia senhores à beira 

da aposentadoria. Um fumava enquanto o outro trabalhava, preparava meio de cultura. É 

claro que não havia o rigor das regulamentações que existem hoje, mas tinha um mínimo que 

você tinha que obedecer. As fermentações ocorriam praticamente de janela aberta. E os 

técnicos com pouco conhecimento teórico. 

 

WH – Pouca formação? 

 

AB – Sem informação. Sem. Que executava aquela rotina de produção. Então você imagina 

você querer mudar um cara de 60 anos! Pô, primeiro não pode fumar aqui. A gente só 

resolveu o problema quando esse setor específico de meio de cultura saiu dali, quando dois 

se aposentaram. E lá dentro, na outra parte, você tentar introduzir procedimentos, tentar 

entender determinadas coisas que faziam, porque algumas coisas... “Por que fazia?”, “Não, 

o cálculo é esse e acabou”. A gente tentava entender, mas não tinha fonte também. Porque 
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essa transferência de tecnologia, transferiu no livro, sem procedimento, quer dizer. Apesar 

de ser um processo simples, mas foi um negócio transmitido sem os book printers, né? Os 

procedimentos formais existiam, mas ninguém preenchia, ninguém lia, só tinha o resultado 

final. Você não tinha como buscar um histórico. Então foi muito difícil isso.  

 

WH – Foi uma barra, não é? E a mudança de campo de atuação? Foi uma coisa difícil para 

você? Quer dizer, sair de uma coisa mais de fermentação na área de química de petróleo, 

álcool – estava trabalhando em engenharia química, praticamente – para uma área 

imunobiológica? 

 

AB – Mas, veja bem, nós não estamos falando de coisas muito diferentes não. Dentro da 

Engenharia Química uma das novas áreas é Engenharia Bioquímica. A Engenharia 

Bioquímica envolve os processos bioquímicos, a fermentação, a purificação de produtos 

biológicos. Eu estava aqui fazendo... Quer dizer, naquele momento eu não fazia engenharia 

em si, mas estava trabalhando nos processos. Isso aqui é um ramo da biotecnologia, da 

engenharia bioquímica, os conhecimentos de engenharia bioquímica se aplicam aqui.  

 

WH – Não teve que mudar de campo. 

 

AB – Não, eu tive que incorporar outros conhecimentos: um pouco de imunologia, um 

pouco... Trabalhava muito mais com leveduras e passei a trabalhar com bactérias, mas até aí 

tudo bem, e com outros procedimentos, vamos dizer, de trabalho como assepsia melhorada, 

que na época ela não era tão melhorada assim, fluxo laminar. Basicamente, se resumia a isso. 

Então não foi tão grande a diferença. Eu passei a ter um trabalho mais específico, um 

conhecimento mais específico aqui. Com a diferença que na universidade, naquela época, eu 

tinha muito mais contato com outras pessoas. As pesquisas, outras tantas, eram muito mais 

abrangentes. Aqui, por ser uma área de produção, eu não sei se está fechada a esse trabalho, 

você tinha muito menos contato com outras pessoas. Então fechou mais na área de 

imunobiológicos, mas os conhecimentos aprendidos na Escola de Química são, até hoje, 

muitíssimo bem aproveitados. Tanto é que depois que eu vim para cá e quando eu tive a 

oportunidade de começar a contratar com outras pessoas para determinadas partes do 

processo são os bioquímicos que eu trago para cá. 

 

WH – Eu queria te fazer várias perguntas, mas eu vou começar fazendo uma delas. Você 

falou que nessa época, quando você veio, tinha, na área de bacterianas tinha meningite... 

 

AB – A e C, cólera e febre tifóide. 

 

WH – Cólera e febre tifóide foram descontinuadas, não é? 

 

AB – Foram. 

 

WH – Por que foram descontinuadas? Conta um pouquinho para nós. Que decisão foi essa 

de descontinuar a fabricação dessas vacinas. 

 

AB – Essas vacinas à época eram recomendadas pela OMS para viajantes para áreas 

endêmicas. O pessoal das Forças Armadas que ia a determinadas áreas... Então quem ia para 
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Índia, por exemplo, existia uma determinada obrigação de tomar essa vacina. E ela também 

não era... Marinheiros que passavam por aqui, que iam se deslocar para Ásia, tomavam essa 

vacina aqui, que era muito mais barata aqui do que fazer lá fora. Eu acho que culminou com 

dois fatores a interrupção dessa vacina: primeiro, pela vacina de má qualidade, cuja eficácia 

imunológica muito baixa. 

 

WH – Por quê? 

 

AB – Porque era vacina de células inteiras. Era uma condição muito rudimentar. 

 

WH – Uma tecnologia antiga? 

 

AB – Uma tecnologia muito antiga. Ela simplesmente cultivava os microorganismos, 

retoxicava e fazia a formulação. Então você inativava esses microorganismos. Você estava 

injetando uma suspensão de bactérias nas pessoas, com toda aquela carga de toxinas que ela 

tem. Então dava reações adversas. O antígeno não era um antígeno purificado como são as 

vacinas hoje que a gente busca. Então dava uma baixíssima imunidade.  

 

WH – Reações adversas. 

 

AB - Reações adversas e, paralelamente a isso, acho que, nessa época também, a OMS parou 

de recomendar esse tipo de vacina, quando já se buscavam outras. Logo também, a partir de 

95, a gente começou a trabalhar mais na área de desenvolvimento com a febre tifóide a partir 

de polissacarídeos, tentando produzir polissacarídeos. Quer dizer, começou-se a buscar essa 

vacina. Mas são projetos que não foram adiante. Então eu acho que foi por esses dois fatores. 

 

WH – E quando você vem, um ano depois, em 90 começa a se construir a planta industrial, 

aqui onde nós estamos fazendo a entrevista hoje. E eu queria te fazer duas perguntas, na 

verdade que estão um pouco articuladas: se a tua vinda, além da coisa específica de trabalhar 

com fermentação, tinha a ver também com essa previsão de crescimento nessa área de 

produção de bacterianas, com perspectivas de implantação da planta industrial? E se você 

acompanhou, por você estar nessa área de produção de bacterianas, esse processo da planta? 

 

AB – Com certeza esse também foi o motivo, talvez até o motivo principal. Porque quando 

eu te falei que o Fernando me deu aquele monte de livros, esses livros tratavam de DTP, que 

era algo que a gente ia implantar. Então eu participei muito de perto desse processo, 

conhecendo como é que se produziam naquela época as vacinas. Naquela época também 

participei lendo e discutindo com ele e outras pessoas algumas propostas de transferência de 

tecnologia para a produção da vacina aqui. Alguns laboratórios ofereceram tecnologia. Então 

a gente analisava esses relatórios para ver qual a tecnologia que mais se aplicava ou não. 

Nesse momento também, um pouco depois que eu entrei, os projetistas da empresa àquela 

época... hoje eles fundaram a COPREST, há pouco tempo... Naquela época era a COBRAP 

que foi quem projetou toda essa planta, ficava exatamente na sala que eu ocupava, no 2º andar 

do [Pavilhão] Rockefeller. Depois eles desceram para o térreo do Rockefeller, mas toda a 

concepção básica desse projeto foi feita ali na sala com a minha participação. Inclusive o 

Fernando era o gerente de projeto à época e todas as discussões eram feitas ali naquela sala. 

Não só comigo, mas com outros técnicos. Inclusive os técnicos do laboratório. E dali saiu a 
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concepção do prédio que era destinado à produção de DTP, que hoje é o CEPAB, Centro de 

Produção de Antígenos Bacterianos, só que com uma série de adaptações que depois a gente 

pode falar. Então a construção naquela época desses prédios levou muito tempo. Isso esteve 

relacionado, porque se terminou o CPFI [Centro de Processamento Final de 

Imunobiológicos] e não o prédio de bacterianas, foi mais ou menos no final do PASNI, não 

é isso? As verbas passaram a ser mais escassas. O [instituto] Butantan saiu à frente e a 

produção deles já era suficiente para cobrir todo o Brasil em termos de DTP, porque na 

realidade o que se previa era ter três produtores de DTP no Brasil: Butantan, Bio-Manguinhos 

e TECPAR. 

 

[1 HORA] 

 

AB – Inclusive houve algumas reuniões desses institutos para padronização dos 

equipamentos, para que no Brasil os equipamentos fossem de um determinado fabricante. É 

claro, seguindo critérios e selecionando de acordo com a qualidade técnica e o preço. E se 

iniciou pelos fermentadores. E aí eu acho que o Butantan conseguiu comprar na frente esses 

fermentadores, porque me parece que à época o projeto deles não era um projeto global como 

o de Bio-Manguinhos, onde se desenvolvia a infra-estrutura de utilidades, uma planta de 

processamento final, a deles parece que foi apenas uma adaptação de um prédio e que com 

uma quantidade muito menor de dinheiro conseguiu fazer a DTP ali. Mas era uma estrutura 

completamente diferente. 

 

WH – O PASNI financiou tanto a planta aqui, quanto... 

 

AB – Financiou os três, TECPAR, Butantan... 

 

WH – É. 

 

AB – ...e Bio-Manguinhos. 

 

WH – Na verdade ele criou uma concorrência, não é? 

 

AB – Não. Pois é, criou uma concorrência que na verdade não era, me parece, o pensamento 

de ser concorrência. O que eles temiam era que por um determinado problema ficasse sem o 

insumo. Então eles queriam a garantia de que os três participariam desse processo e não 

faltaria vacina. 

 

WH – Só que super dimensionaram. 

 

AB – É.  

 

WH – ...a necessidade? 

 

AB – Foi super dimensionado... 

 

WH – Porque todo esse processo de instalação da planta aqui foi um processo difícil, 

inclusive internamente. Você acompanhou isso aqui dentro da Fiocruz? 



 

28 

 

 

AB – Dentro da Fiocruz não. Porque minha esfera naquele momento não era a esfera de 

decisão. Eu estava acompanhando a opção de projeto, a questão mais técnica. Do que vinha 

acima disso eu realmente não tive conhecimento. Eu sei também que teve um determinado 

momento aí que mudou a gerência. Saiu o Fernando Lopes, na época do João Quental, veio 

o Eduardo Leser. 

 

WH – Para o DEPRO1? 

 

AB – Foi, Eduardo Leser. Aí teve um desmanche no DEPRO. Eu não me lembro bem. Mas 

ele não veio para o DEPRO, ele veio para gerenciar a planta, se não me engano. 

 

WH – Porque quem já gerenciava a planta era o Fernando Lopes. Era ele que gerenciava?  

 

AB – Era ele que gerenciava. 

 

WH – Isso era a gestão do Otávio Oliva que é quando você entra? 

 

AB – Isso. Entrei com Otávio Oliva, depois o João Quental e o Fernando ficou até um 

determinado momento da gestão do João Quental. Ele saiu e veio o... Na verdade, o Eduardo 

Leser já estava aí como assessor, não é? 

 

WH – É. O Otávio Oliva que trouxe ele para pensar a questão do desenvolvimento 

tecnológico. 

 

AB – Ele acabou depois se envolvendo diretamente na planta. Na implementação da planta. 

Então a finalização e até a inauguração do CPFI foi coisa do Leser. Bom, o que eu sei é que 

num determinado momento, tudo aquilo que eu falei, se optou, e também com a escassez de 

recursos no caso – eu não posso afirmar seguramente – mas internamente se optou para se 

concentrar esforços na finalização do Centro de Processamento Final. E o DTP ficou de lado, 

o prédio, um elefante branco, ficou aí até 1989, com a nova transferência de tecnologia. 

 

WH – De 89?! Não, 99. 

 

AB – Em 99. 

 

WH – Quer dizer, na verdade eu não sei, eu queria te perguntar: qual o impacto que causou? 

Ou seja: tenta-se uma planta para produção de DTP, depois não se produzirá DTP porque o 

Butantan já dá conta da demanda pública para DTP. Bem, o que se fez diante de uma planta 

programada para produzir uma coisa que não ia mais produzir? Qual foi... 

 

AB – Se buscou... 

 

WH – ...o impacto que isso teve sobre Bio-Manguinhos?  

 

AB – Veja bem, a inauguração do CPFI, Centro de Processamento Final, teve um impacto 

muito positivo e estrondoso que eu acho que abafou isso. Ou seja, o elefante estava ali pronto 
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para entrar em ação e nunca entrava. Mas aqui houve, no meu modo de ver, a inauguração 

da planta industrial que realmente é um negócio grandioso. Naquela época se pensava: “Puxa 

vida, isso aí está super dimensionado”. Hoje está um sufoco! 

 

WH – Pois é, já vimos isso, que não está dando conta? 

 

AB – Não dá. Mais adiante a gente pode falar sobre isso. [risos] 

 

WH – Pois é, vamos. 

 

AB – Então eu acho que esse impacto positivo da planta sobrepujou um pequeno pedaço. 

Porque se você comparar o prédio é um pequeno pedaço, não é o efeito negativo que ele teria. 

A partir daí, Bio-Manguinhos buscou outros produtos que pudessem ser produzidos aqui. Até 

encontrar o primeiro que foi a vacina contra Haemophilus influenzae.  

 

WH – A Hib. 

 

AB – A Hib. Isso já, no contrato foi assinado em 1998, outubro/novembro de 1998 e que há 

pouco tempo saíram os três primeiros lotes para testes clínicos. 

 

WH – Vocês já estão produzindo aqui?  

 

AB – Já. Eu não sei se eu respondi à sua pergunta, mas tem alguns detalhes que a gente 

esquece e vai lembrando. O que é que houve também com a produção de meningite [ruído] 

no Pavilhão Rockefeller? Aquelas instalações absolutamente precárias não se prestavam mais 

a produzir vacina. Porque novas regulações mais rigorosas vinham exigindo melhores 

condições ambientais. Então, em 1996 o laboratório foi fechado para obras. Esse prédio aqui, 

que hoje é o CPAB, tinha um espaço... 

 

WH – CPAB é o quê? 

 

AB – Centro de Produção de Antígenos Bacterianos. Tinha um espaço destinado à 

purificação de DTP. E lá nós fazíamos a purificação de meningite A e C num espaço fora das 

condições. Então transferimos todo o setor de purificação aqui para baixo. Então ele não 

ficou todo abandonado, tinha um setor funcionando aqui dentro, que passou a funcionar eu 

acho que a partir de 87 e assim o foi até 90. Em 99 ou 2000, início de 2000, foi fechado aqui 

novamente para obras, para adaptação para vinda da vacina Hib. Em 97 houve reformas no 

Rockefeller, de tal forma que a gente pudesse fazer a fermentação em condições ambientais 

mais apropriadas. E uma coisa importante aí foi a aposentadoria do famoso fermentador bola. 

Não sei se vocês sabem a história dele... 

 

CT – Não, do Mérieux? 

 

AB – Que vem do Mérieux. Ele está exposto ali na frente do CPAB. Era um fermentador 

completamente sem controle, com uma geometria totalmente diferente. Aliás, todas as 

pessoas que vêm aqui da área de Engenharia Química e da área de trabalho de fermentação, 
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jamais viram um fermentador desses. A não ser aqueles que trabalhavam no Instituto Mérieux 

e um outro instituto lá na Holanda, o Rijks institut, se não me engano. 

 

WH – Como? 

 

AB – Acho que é Rijks institut, Instituto da Holanda. É porque lá também existia esse 

fermentador. Então era com isso que se trabalhava lá. E em 96 para 97 nós pusemos, pela 

primeira vez, um fermentador digno de uma produção de vacinas, que era um fermentador 

de geometria convencional, com controles eletrônicos e os parâmetros de processo. Então 

isso foi importante também. 

 

WH – Quer dizer, quando você veio trabalhar aqui, o que está me dando a impressão, é que 

apesar de já ter a produção da meningite que é de 76... 

 

AB – 76. 

 

WH – Quer dizer, já naquele momento se encontrava numa situação precária, não é? E o que 

você está me dizendo é que em função, principalmente, das práticas dos técnicos e das 

demandas por controles maiores e qualidade maior no produto. É isso? 

 

AB – Já estavam precárias e continuavam precárias. Não só em termos de instalações, mas 

as práticas realmente eram as mesmas. E eu acho que era algo que foi encarado como: “Está 

funcionado, está servindo”. Não era uma vacina, vamos de dizer, de campanha, era uma 

vacina para estoque estratégico, foi sendo deixada um pouco de lado. Eu lembro de algumas 

coisas que se necessitava à época, de equipamento: “Ah, não, isso tudo a gente vai comprar 

para nova planta”. Então eu vivi muitos anos na ilusão da nova planta. Que demorou muito 

mais do que se imaginava a chegar. 

 

WH – É, demorou oito anos praticamente? 

 

AB – Pois é.  

 

WH – Para inaugurar o envasamento. Oito anos para inaugurar a parte de... 

 

AB – E mais outros que foi agora em 2005 ..Inaugurou em 2004... 

 

WH – Para começar... 

 

AB – Para começar realmente a planta nova, então 2000. Então se foi até o ano 2000 se 

esperando para se comprar esse equipamento. A exceção foi esse fermentador que a gente 

implantou lá porque ele veio no bojo da época de... Isso foi comprado em 84, que era quando 

ainda se achava que ia produzir DTP. 

 

CT e WH – 94. 

 

AB – 94, claro.  Eu estou com um problema sério das décadas de 90 e 80... 
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WH – Está trocando as décadas. Então na verdade começa a se investir em melhorias efetivas. 

Porque você falou da coqueluche... 

 

AB – A DTP, coqueluche... 

 

WH – Não, não, não! Eu estou confundindo, aquelas outras duas que... 

 

AB – Meningite, Cólera e febre tifóide. 

 

WH – Cólera e febre tifóide foram descontinuados. 

 

AB – Foram descontinuados e nós ficamos somente com a meningite A e C. 

 

WH – Até? 

 

AB – Até 96. Em 96, se faz a reforma do laboratório, porque não tinha mais como continuar 

naquelas condições. Mesmo porque 96 foi a época em que houve aquele surto de meningite 

no estado de São Paulo e teve um problema de algumas vacinas lá. 

 

WH – Daqui. 

 

AB – Daqui. Vacina nossa. Nós fomos a campo recolher os lotes para analisar os problemas. 

Sofremos investigação do Ministério da Saúde com um monte de gente, com o Ministério da 

Saúde veio uma comissão internacional fazer uma auditoria, processo... 

 

WH – E tinha ANVISA nessa época, inclusive. 

 

AB – Tinha. Tinha? Não, eu acho que não. Não. Tanto é que não veio ninguém da ANVISA. 

Veio uma comissão nomeada pelo Ministério da Saúde composta por pessoas da USP, do 

[Instituto] Adolfo Lutz, se não me engano, fazer uma primeira investigação aqui. 

 

WH – Que problemas estava dando? 

 

AB – Teve muito problema de reação alérgica lá.  

 

WH – Não se chegou... 

 

AB - Não se chegou à conclusão alguma. Porque os dados não foram enviados, acho que essa 

história está mais ou menos escrita em algum lugar. Mas o que eu sei é que não se chegou à 

conclusão alguma, porque tinha de alguma forma um problema político envolvendo a 

Secretaria de Saúde de São Paulo e os relatórios de ocorrência que a gente precisava, que o 

pessoal da ENSP precisava para fazer análise, que acho que não chegaram. 

 

CT – Mas foi uma reação adversa assim grave? 

 

AB – Não, acho que foi pela quantidade. Parece-me também que teve um problema. Foi uma 

vacinação muito maciça, que nunca se tinha visto até então. Uma freqüência de um número 
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muito grande de pessoas num espaço muito curto de tempo para receber a vacina. E parece 

que houve também a partir do momento que se noticiavam casos de reação adversa na mídia, 

aumentava a ocorrência de casos adversos, e por aí vai. 

 

WH – Mas era um fenômeno psicológico?  

 

AB – Não sei. 

 

WH – Ou é porque as pessoas denunciavam, notificavam, digamos assim? 

 

AB – Notificavam. E aí ia ver, ia se investigar. Muitos não tinham nenhuma relação com a 

vacina, mas naquela época em termos de documentação e de qualidade de produtos, não foi 

detectado nenhum problema. Inclusive a vacina saiu daqui, foi analisada no Instituto 

Mérieux, na França, e eles disseram: “A vacina está perfeitamente dentro das especificações”. 

 

WH – Mesmo com o fermentador bola? 

 

AB – Mesmo com o fermentador bola, mesmo com aquelas condições, que se fazia milagre 

na verdade. 

 

CT – Mas essa era meningite tipo C, porque Bio-Manguinhos não produzia mais a A. 

 

AB – É. A “A” produziu só até 90, depois parou. Não, em 97 nós voltamos a produzir a A. 

98, por aí. Aí depois a mudança da aposentadoria do fermentador bola. 

 

CT – Eu estou trabalhando aqui com dados de Bio-Manguinhos e aí estou tentando 

acompanhar sua fala... 

 

AB – Tem umas coisas quebradas aí. 

 

CT – ...junto com esses dados. E aí em 96 é descontinuada, exatamente como você falou, a 

meningite C. E aí tem uma pequena produção em 2000 e em 2002. 

 

AB – Aí quando fala produção, a gente fala... Nesse seu quadro, é a vacina final. Porque o 

polissacarídeo a gente produz muito antes e você pode estocar aquilo por cinco anos. Então 

essa produção começou justamente após... Interrompeu em 96, final de 97, com segurança 

em 98 nós já estávamos produzindo polissacarídeos e isso foi sendo estocado. Só que 

também, nessa época, a demanda do Ministério não investia ou era muito pequena e eles 

passaram a comprar um produto de melhor qualidade fora, que era a vacina contra meningite 

C conjugada. Então não havia essa demanda, esses dois anos aí foram mais ou menos 

excepcionais, tanto que não tivemos nenhuma demanda após 2000 ou 2002? 

 

CT – 2002. 

 

AB – 2002, nenhuma demanda por meningite. Temos ainda polissacarídeo estocado, mas 

está sendo usado mais para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico. 
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CT – Produto final não. 

 

AB – Não. O polissacarídeo você estoca, que é um pozinho, o polissacarídeo da bactéria 

purificado e depois, no momento que houver a ordem de produção para a vacina, você 

formula e envasa. Então esses dados se referem à entrega de vacina, à produção de vacina 

efetiva. Mas a fermentação e a purificação continuou até 2000. 

 

WH – Continuou. E está se usando para desenvolvimento tecnológico em que tipo de projeto? 

 

AB – Nos projetos ligados às vacinas conjugadas. Bio-Manguinhos já está no momento 

aumentando a escala e iniciando os testes pré-clínicos da vacina conjugada contra meningite 

C. 

 

WH – Conjugada com? 

 

AB – Com uma proteína carreadora, que no caso é o toxóide tetânico, uma anatoxina tetânica. 

Já está sendo feito no Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. 

 

WH – Quem está fazendo? 

 

AB – É o grupo da Ellen. 

 

WH – Ah, da Ellen Jessouroun? 

 

AB – Isso.  

 

WH – Nessa época, Antonio, que você entra, a gente tem ouvido os depoimentos, é um 

período que Bio-Manguinhos enfrenta uma série de dificuldades na área de produção. Muitas 

pessoas têm apontado a questão da falta de controle e de rigor na produção. Aquilo que você 

falou: eles fumavam, equipamentos ultrapassados e lotes se perdendo. E você entra 

exatamente nesse contexto. Você entra em 89, 90. Eu queria que você nos falasse um pouco 

desse período que a gente está chamando de “crise”, não sei se é exatamente uma crise, se 

você diria que é uma crise, enfim, queria que você... 

 

AB – Pois é. 

 

WH – ...refletisse um pouco sobre esse período. Em que situação estava Bio-Manguinhos 

quando você chegou? Era a gestão do? 

 

AB – Otávio Oliva. Depois se estendeu até à gestão do João e veio, no final dela, a mudança 

do sistema gerencial, onde Bio-Manguinhos deu um salto. 

 

WH – Pois é, eu queria falar um pouco antes disso. 

 

AB – Um pouco antes disso. 

 

WH – Dessa mudança gerencial. 
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AB – Pois é, tinha... 

 

WH – Do ponto de vista da produção. 

 

AB – Veja bem, de 89 a 91 que é quando eu saio, fico um ano e depois então eu vou estender 

esse período... Então de 89 a 92 foi um período em que eu tive muito pouca participação e 

conhecimento da gestão de Bio-Manguinhos e das coisas, porque eu estava muito mais dentro 

desse laboratório, tentando corrigir e trabalhando junto com a Ellen nesse processo. A Ellen 

veio junto comigo nessa época para o mesmo laboratório, só que ela trabalhava em 

desenvolvimento tecnológico dentro do laboratório de produção. Então, problemas novos 

surgiram, é claro.  

 

WH – Como assim, problemas novos? 

 

AB – Porque você não pode ter desenvolvimento tecnológico dentro da área de produção, 

mas por falta de espaço você começa a ter essa... e por necessidade de fazer esse tipo de 

interação. Isso foi muito bom, porque muitas melhorias foram incorporadas vindas do 

desenvolvimento que ela fazia na produção. Quer dizer, foi uma troca de experiência, de 

informação muito boa. A partir daí nos anos subseqüentes, muitas inovações de processos 

incrementais foram introduzidas, processo de produção de meningite... tudo isso. Então, até 

92, eu não tinha grandes conhecimentos do que se passava em outras esferas de Bio-

Manguinhos. Sabia que estava assim, estava assado, mas não tinha acesso ou não buscava ter 

acesso a essas informações. Sabia que existia, mas não sei analisar esse contexto, eu sei que 

estava muito, realmente, complicado. Não existiam gerências, por exemplo, para mim, em 

relação ao meu trabalho. Eu estava ali desenvolvendo meu trabalho junto com um pessoal 

que veio para fazer desenvolvimento tecnológico... Mas não era o gerente formal, designado. 

Não tinha. Então, acima de mim o chefe de departamento não tomava decisão... 

 

WH – Que era o Fernando. 

 

AB – Era o Fernando e depois foi a Malu. 

 

WH – O Fernando saiu nessa crise. 

 

AB – A Malu assumiu. 

 

WH – O Fernando saiu para quê?  Por que mudou a gestão? 

 

AB – Não, ele foi “saído”, o João o demitiu. 

 

WH – Ele saiu, não está mais aqui em Bio-Manguinhos. 

 

AB – Não, depois ele voltou. Ele saiu a essa época. Aí eu não sei exatamente onde ele ficou, 

foi fazer mestrado. Aí na época da transferência de tecnologia, um pouco antes, se não me 

engano, a Malu esteve um tempo na direção e ele retornou. 
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WH – Um pouco antes do Marcos Oliveira. 

 

AB – É, ele retornou. 

 

WH – 98, 99... 

 

AB – Isso. Por aí. Final de 98. 

 

WH – E agora ele está aonde? 

 

AB – Agora ele foi demitido novamente pelo Dr. Akira. Em outubro de 2003, se não me 

engano. 

 

WH – Por quê? Você pode falar?  

 

AB – Eu preferia não falar sobre isso. Mas são problemas de relacionamento, de ingerências 

onde não se deve... uma série de coisas. São inerentes ao temperamento dele. 

 

WH – Mas então, você estava me dizendo, você estava sem cargo, você veio para trabalhar, 

mexer nesse aspecto da produção, você ainda não tinha cargo. Devia ser difícil inclusive... 

 

AB – Dificílimo. 

 

WH – ...a relação com os técnicos daqui ao propor mudanças, né? 

 

AB – Exato. E os próprios técnicos não facilitavam absolutamente nada. Eram pessoas que 

já estavam aqui há muitos anos, acostumados àquela rotina e muito assim de servidor público 

na pior concepção da palavra. Até que num determinado momento saíram na hora certa, 

porque faltava um certo comprometimento – não de todos – mas de uma boa parte. 

 

WH – Estavam esperando se aposentar. 

 

AB – Exato. E não havia essa decisão. Foi um ambiente tumultuado nesse ponto. Muitas 

coisas que a gente não tinha nem... era muito mais num jogo-de-cintura que você levava o 

setor. Isso foi até 2002 quando eu voltei do Japão, onde eu fiquei um ano, 11 meses, para 

justamente absorver a tecnologia de produção da vacina DTP. 

 

WH – 2002 ou 90? 

 

CT – Não, 91 e 92. 

 

AB – Está tudo errado esse negócio aí, gente.  

 

WH – Pois é, a gente está com... [risos] 

 

AB – Não está não. Eu é que estou fazendo uma confusão tremenda. 
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WH – Você foi para o Japão em 91, 92. 

 

AB – Isso. 91, 92. 2002 é agora! Tem tempo. Isso aqui já tem uns 13 anos, não é? 

 

WH – Essa sua ida para o Japão... Eu estou abrindo uma série de janelas... 

 

AB – Podemos tomar uma água? 

 

WH – Podemos, claro!  

(pausa na gravação)  

 

WH - Antes dessa interrupção, Antonio, eu tinha te perguntado como é que estava o setor de 

produção de vacinas bacterianas quando da tua chegada. Você estava fazendo um panorama-

diagnóstico desse momento e contando para gente as dificuldades de implementar mudanças 

e transformações nessa área. Você estava falando da meningite, dos antigos funcionários e a 

gente queria que você continuasse. 

 

AB – Pois é, eu já falei bastante do panorama que a gente quando chegou aqui encontrou. 

Uma produção rotineira, basicamente igual à que foi transferida em 1976, sem procedimentos 

operacionais, com vícios de produção, com algumas coisas sendo feitas de maneira 

inapropriada, com comportamento de pessoas na área de produção também inapropriados. 

Nessa época, começou-se a fazer alguns experimentos. As pessoas que pensavam trabalhar 

em desenvolvimento tecnológico... Houve uma certa divisão de espaço da produção para que 

essas atividades fossem desenvolvidas. E isso durou até quando eu voltei do Japão. 

 

WH – A Ellen entra naquele momento... 

 

AB – Junto. 

 

WH – ...na mesma época que você, para trabalhar com desenvolvimento tecnológico. 

 

AB – Exatamente. Não se sabia ainda que seria desenvolvimento tecnológico. 

 

WH – Você teria ido trabalhar com desenvolvimento tecnológico? Não. 

 

AB – Não. Naquele momento era: vamos trabalhar na produção de meningite e trabalhar na 

implementação da nova vacina DTP. Como é que surgiu o desenvolvimento tecnológico. 

Porque houve esse embrião que foi com a Ellen e a minha estada. Eu cuidava da produção e 

junto com ela planejamos uma série de experimentos para tentar abrir a caixa-preta que era a 

tecnologia de produção de meningite, que era uma verdadeira caixa-preta. Se você falar em 

termos de cinética de fermentação, de processo fermentativo, de ciência, não tinha. Você 

tinha procedimentos, mas não sabia o que acontecia ali dentro. Porque os procedimentos 

eram ruins. Então tudo isso foi sendo levado em conta. A gente conversava no início bastante 

sobre isso e ela ficava a cargo de fazer os experimentos, que na época eram muito mais para 

melhorar e abrir o processo de produção de meningite, abrir essa caixa-preta. E essa situação 

perdurou muito. Como eu falei, muitas melhorias foram introduzidas durante esse tempo, 

apesar de o fermentador não permitir que se fizesse um acompanhamento da cinética de 
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fermentação através da tirada das amostras. Isso, ainda assim, era feito durante a produção. 

Mas nos deu muita base para começar a entender o processo. Ao mesmo tempo, ela fazia um 

scale up do processo, ou seja, para reproduzir esse processo numa escala menor. 

 

WH – Inversão? 

 

AB – É. Isso é bastante comum para melhoria de processo. Você faz scale down, depois de 

melhorar faz scale up novamente. 

 

WH – Então ela fazia um scale down. 

 

AB – Isso. E para fazer a cinética de crescimento, para tentar entender em que momento a 

fermentação era melhor, como se comportava o Ph. E nós não tínhamos nenhuma indicação 

do fermentador de controle de Ph, de aeração, absolutamente nada, somente temperatura e 

velocidade de agitação. Então era uma fermentação às cegas, não é? Sabia-se que cortava 

num determinado momento porque era assim que foi transferido. E perdurou esse ambiente, 

eu cuidava da produção, ela fazia isso. Depois eu fui para o Japão, quando voltei, ela ficou 

um ... Eu fiquei 11 meses no Japão, aí nesse momento a Malu assumiu como chefe da 

produção e eu passei, na volta, a cuidar exclusivamente do estabelecimento dos 

Procedimentos Operacionais Padrões, os POPs, para a produção tentar implantar o sistema 

da qualidade, que já havia começado na unidade com o João Quental e depois com a Rita 

[Benedetti], na Garantia da Qualidade. Comecei a implantar isso na produção de vacina 

contra meningite. Bom, essa situação perdurou até a vinda do Eduardo Leser. A vinda não, 

quando ele assumiu a gestão da planta industrial que tinha um prazo já para concluir. Nesse 

momento fui deslocado para trabalhar junto com ele na parte que cabia ao CPFI, muito mais 

em relação ao prédio de bacterianas. Nessa vinda saí um pouco do laboratório e passei a ficar 

no Rocha Lima junto com um consultor, o Chris Driver, que era da Medida na Inglaterra. 

Veio dar consultoria na implantação dessa área da DTP. Ficamos trabalhando nisso até o 

momento que houve a decisão final que não mais produziríamos a DTP. 

 

WH – Como foi essa decisão? Em que ano? Você tem idéia? 

 

AB – Não. Não sei te precisar, mas eu tenho uma péssima memória, como você já deve ter 

notado, para essas datas mais precisas. Eu tenho uma dificuldade. 

 

WH – Foi um pouco antes de ela ficar pronta? Da planta ficar quase pronta, não é? 

 

AB – Foi, foi.  

 

WH – Isso não caiu como um balde de água fria em todo o planejamento que se tinha feito 

da planta, não gerou conflitos a nível de PASNI, Butantan? Enfim, porque tudo deve ter 

gerado uma crise, no mínimo. 

 

AB – Olha, eu não sei se essa decisão foi uma decisão tomada de um momento para o outro. 

Acho que isso envolveu muita negociação e muita negociação política. E realmente eu estava 

um pouco à margem dessa história. Estava muito mais imbuído na parte técnica, sabendo o 

que teria que fazer... 
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[1 HORA E 30 MINUTOS] 

 

AB – ...para a planta naquele momento. Então eu não sei o que dizer qual foi o impacto. Eu 

sei que isso culminou com a minha volta ao laboratório, aí sim em 96, com o João Quental. 

Houve um determinado momento em que eu saí do laboratório, pouco depois a Ellen ganhou 

um espaço próprio, saiu da produção, eu retornei ao laboratório, mas aí não mais como chefe 

de setor, mas como chefe do laboratório de vacinas bacterianas, que englobava também o 

setor de purificação. Isso foi logo depois da crise da meningite, em 96. Foi aí que a gente 

começou a empreender a reforma do laboratório, a troca de equipamento, do fermentador, a 

descida do setor de purificação para essa unidade, que não mais iria produzir DTP. Nesse 

momento também o consultor já tinha ido embora quando soube: “Não vamos produzir 

mais”, ele foi embora. Isso foi na transição da Malu, e depois houve aquela mudança. 

 

WH – E a Malu permanecia como chefe do DEPRO, você falou. 

 

AB – DEPRO. 

 

WH – DEPRO 1. Ainda era DEPRO 1. 

 

AB – Depois, com a vinda do Leser, acho que houve uma mudança aí. Quando Leser assumiu 

a planta, saiu o Fernando Lopes, houve uma reestruturação interna em que o DEPRO foi mais 

ou menos desmembrado. A Malu foi para o Departamento de Vacinas Virais e o Leser 

assumiu as bacterianas, como... As bacterianas entre aspas, não sei se era um departamento, 

mas ele assumiu o projeto e a gestão daquela área ali de bacterianas. E nesse momento, eu 

fui ser chefe de laboratório. Bom, as conseqüências políticas disso... quer dizer, não houve, 

pelo menos eu não senti a esse nível que eu atuava. Mas foi um momento que dentro da área 

de bacterianas também houve muitas mudanças, não é? Porque foi a reforma do prédio para 

área de fermentação, equipamento novo, a descida do pessoal da purificação para cá e a 

retomada da rotina buscando uma produção das meningites em melhores condições, da A e 

da C. Mas também ali já se falava em buscar outras tecnologias para se produzir outras 

vacinas na planta. Então não foi algo que, vamos dizer, foi sentido, que permeou toda a 

estrutura. Não, isso parou numa determinada esfera. O pessoal que estava do laboratório para 

baixo não sentiu, mesmo porque existiam atividades. Na parada do laboratório para obras, 

muitas pessoas foram distribuídas para outros locais até que se reiniciasse a produção. Depois 

essas pessoas foram buscadas, nem todas, algumas. E continuamos a produzir até 98, quando 

foi o marco da assinatura do contrato com a GlaxoSmithKline, à época só SmithKline. 

Buscava-se tecnologia e o parceiro que quisesse transferir a tecnologia e não aquele que não 

cedesse a tecnologia, apenas o bulk para que continuássemos a ser apenas envasadores de 

bulk. Eu me lembro que vários projetos passaram por aqui. A gente teve que estudar nesse 

momento. A própria Merck esteve aqui. O pessoal do Swiss Serum esteve aqui, um Instituto 

da Suíça. A Glaxo, na época, SmithKline, esteve aqui várias vezes. Então essa negociação já 

ocorreu na época do Marcos Oliveira. Acho que um pouco antes, quando ele estava 

assessorando o Dr. Akira na vice-presidência, já havia essa negociação. Mas ela se tornou 

mais palpável quando a gente começou a participar com a vinda dos técnicos e para ver qual 

o projeto que atendia, os rendimentos, uma série de coisas. 
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WH – Nesse período, essa área de produção de bacterianas cresceu em número de pessoal ou 

ela se manteve? Você disse que muita gente teve de ser deslocada e que tinha toda a parte de 

reforma, mudança de equipamentos. Na verdade, é uma área, não sei, estou te perguntando 

que durante um tempo ela esteve... 

 

AB – Estagnada. 

 

WH – ...parada, não é? 

 

AB – Olha só, em 89 em função da possível produção da DTP aqui, entraram, junto comigo 

na área de bacterianas, outros técnicos, para aprender. Porque o que a gente faz aqui ninguém 

mais faz, tem que fazer a pessoa e formar. E essas pessoas ficaram no laboratório, nos dois 

setores de fermentação e purificação, sendo treinadas.  

 

WH – Sua ida para o Japão foi para isso. 

 

AB – Também para isso. 

 

WH – Para treinar a produção do DTP. 

 

AB – Do DTP, também para isso. 

 

WH – Para acompanhar a transferência de tecnologia. 

 

AB – Isso. E paralelamente a Ellen ficou aqui também desenvolvendo o DTP, fazendo 

experimentos, conhecendo os microorganismos. 

 

WH – É, teve todo um investimento institucional de trazer pessoas e investir em treinamento 

nessa área de DTP. 

 

AB – Exato. 

 

WH – Por isso eu te pergunto se não teve um vácuo ali? 

 

AB – Pois é.  

 

WH – Bom, se investiu recurso, se investiu em treinamento de pessoal e o projeto não saiu. 

 

AB – Não saiu porque houve outras coisas que também abalaram a estrutura. A parada da 

meningite, do laboratório como um todo, foi um corte também nessa história. Então as 

pessoas treinadas ali também foram realocadas. E nesses novos setores, algumas até ficaram, 

não voltaram. Porque quando foi retomada a produção já se sabia que não iria se produzir 

mais DTP. Então algumas pessoas não voltaram para o laboratório. O treinamento, quer dizer, 

o que a Ellen desenvolvia embaixo, ela continuou desenvolvendo sim, mas junto com outras 

coisas... 

 

WH – Não em DTP mais. Ou ela continua trabalhando com DTP aqui? 
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AB – Eu acho que ela trabalhou mais algum tempo. Inclusive porque a Elaine, que hoje 

trabalha com Hib, chegou a trabalhar com DTP durante algum tempo. Porque você também 

não faz uma interrupção num determinado projeto em desenvolvimento. Você tem uma meta 

a alcançar. Você foi até a um determinado ponto, você quer ver aquilo concluído, tirar 

conclusões. Você não vai abandonar. Então eu acho que ela foi investir o mesmo tempo, os 

mesmos recursos nessas pesquisas - não era bem pesquisa - nesse desenvolvimento 

tecnológico. E foi aos poucos findando. Nesse meio tempo ela começou a trabalhar com 

projeto de meningite B. 

 

WH – É uma vacina que está sendo desenvolvida ali, né? 

 

AB – Que já está indo para teste clínico fase 1. 

 

WH – Você participou disso? 

 

AB – Não, essa parte ficou a cargo da Ellen. Porque, quando houve a separação do 

laboratório, a interface não foi muito bem articulada. Então a questão que hoje funciona 

muito bem, a interface de produção e desenvolvimento tecnológico na área de bacterianas, à 

época não funcionava. Eu fiquei realmente à margem do processo de meningite B. 

Recentemente, muitos experimentos depois, a produção abriu determinados espaços para que 

ela fizesse lá, por falta de equipamentos ou para ver como é que funcionava numa escala 

maior. 

 

WH – Porque, na verdade, o teu setor é o que vai fazer o scale up? 

 

AB – O scale up está sendo feito em conjunto. Em 2000, 2003 ou 2002, eu acho. Quando 

todo o pessoal que estava lá no setor de fermentação foi deslocado para implantação da 

fermentação de Hib aqui, aquele setor ficou totalmente dedicado ao desenvolvimento 

tecnológico. Mas nesse meio termo, entre 2001 e 2003, o pessoal que trabalhava comigo, 

trabalhava nesse projeto junto com ela, não é? Quer dizer, ela gerenciava o projeto, mas a 

gente tinha conhecimento do que se passava. Então a participação minha é indireta, mas 

muito mais dos técnicos que trabalham comigo hoje que ficaram envolvidos com esse 

projeto. Então a minha participação não é direta, é muito mais de... 

 

WH – Mas já está se fazendo essa transposição de escala.  

 

AB – Já, já. Até a escala de 100 litros o processo já está desenvolvido, com técnicos do 

departamento. 

 

WH – Com técnicos do? 

 

AB – Técnicos nossos e dela. Aí foi um trabalho conjunto. Mas essa interação boa veio a 

partir dos anos... final de 89... 98 [risos] até para cá. Porque até então essa interface não 

funcionou muito bem por uma série de problemas. Mas falávamos sobre? 
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WH – Estávamos falando sobre esse período. Você estava fazendo esse diagnóstico, você 

estava me dizendo que teve muitos setores praticamente paralisados... 

 

AB – É. E o impacto sobre isso, né? 

 

WH – ...em função de mudança de equipamentos. E eu ia te perguntar sobre uma coisa que a 

gente tem visto nas outras entrevistas. Eu queria saber como é que foi o impacto na sua área 

de toda essa discussão e toda essa problemática da qualidade, do controle, dos POPs? Como 

foi nessa área de bacterianas? 

 

AB – Como em todas as outras, muito difícil. Primeiro porque você não tem a cultura de 

elaboração de procedimentos e trabalhar com esses procedimentos é muito difícil. Então vale 

muito mais você tentar implantar primeiro a cultura, ou as pessoas se acostumarem com o 

novo. É uma coisa bastante burocrática você seguir normas de procedimentos. Então você 

teve que inserir isso na cabeça das pessoas. [celular]. Me desculpe.  

[pausa na gravação] 

 

WH – Mas então, você estava dizendo da dificuldade de mudar a cultura operacional e 

institucional. 

 

AB – Isso foi conseguido de fato muito mais quando a gente parou o laboratório e retomou 

as atividades em condições apropriadas, melhores para a fermentação. E com aquelas pessoas 

que a gente puxou de volta ao laboratório. Porque aí foi feita uma seleção e não aquilo que 

encontrei quando eu cheguei em 89. Porque mesmo naquele momento, a partir da minha 

chegada muitos foram saindo, foram sendo deslocados. 

 

WH – Foram se aposentando? 

 

AB – Foram se aposentando. Tinha pessoas de outros laboratórios colocadas ali naquele 

momento, que voltaram para o laboratório de origem. E nessa volta a gente também pinçou 

alguns outros que continuaram nos setores e hoje já não estão nem mais em Bio-Manguinhos. 

Inclusive aqueles que foram contratados para DTP. Hoje tem gente no IOC, INCQS, na 

ENSP.  

 

WH – Que saíram de Bio-Manguinhos. E você estava falando, essa decisão de parar a 

produção, numa empresa de produção de imunobiológicos, não deve ter sido uma decisão 

fácil? 

 

AB – Não, não foi fácil. 

 

WH – Como é que você chegou a essa conclusão: temos que parar agora, é necessário parar? 

 

AB – Em função da crise da meningite em Campinas. Porque a gente viu: “Tudo bem, nosso 

produto não tem problema, ele foi aprovado no controle de qualidade, mas as condições nas 

quais nós produzíamos não... a legislação não mais permite e algumas coisas estão 

completamente ultrapassadas em séculos em relação à tecnologia”. Por exemplo: o 

fermentador. Então foi um momento realmente de parar e voltar a produzir em melhores 
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condições. Foi traumático nesse ponto, dizer: “Olha, agora vamos parar, vamos fechar”, mas 

isso tudo foi planejado. “Temos que fazer isso”. As pessoas foram comunicadas várias vezes, 

em várias reuniões, sobre o que aconteceria, que seria uma situação provisória, que 

estaríamos retornando em breve. O problema é que demorou um certo tempo, porque obra 

aqui é um negócio problemático, ainda mais quando se trata de reforma, que é muito pior do 

que construir um bloco novo. Se não me engano ficou um ano nessa história. Até que a gente 

conseguiu finalmente instalar o fermentador. 

 

WH – E decidiram investir em equipamento, não só em reforma física como em equipamento 

novo. Coisa que, pelo que você me falou, não se fazia desde 76. 

 

AB – Exato. 

 

WH – Atualização, organização do equipamento. 

 

AB – Mas esse equipamento foi comprado. Como eu te falei anteriormente, também eu vivi 

muito tempo em cima da ilusão da planta nova, por isso não se investia em equipamento. Ele 

foi comprado junto com os fermentadores que estão hoje aqui na planta, ou uma época 

similar, uma época muito próxima. Então o período entre compra e instalação foi muito 

longo, grande. Esse equipamento veio para cá e ficou mais ou menos um ano aqui dentro, 

aguardando uma instalação. Então a crise da meningite de certa forma foi um momento 

propício. Então tivemos que parar mesmo. E o equipamento já estava aí, ou estava chegando, 

algo assim. 

 

WH – Mas tinha toda uma morosidade? Ou seja, desde que se tomava essa decisão se é que 

se conseguia efetivamente implantar esse plano, tinha uma demora. O processo era longo. A 

que você atribui essa demora? Você diz: “A gente decidiu comprar, o equipamento estava 

aqui, demorou um ano para ser instalado”. Por que essa demora? O que dificultava? 

 

AB – O primeiro ponto é: até o processo de compra é demorado, porque você sabe que a 

gente depende aqui... À época o processo de importação era muito mais longo do que é hoje. 

Hoje, por exemplo, a gente está tentando comprar peças para os fermentadores que aí estão, 

que foram comprados naquela época, para que eles possam vir a funcionar adequadamente, 

ou melhor, que possam vir a funcionar porque nunca funcionaram. A negociação das 

condições já tem mais de três meses, porque envolve pagamento de serviços numa carta de 

crédito, pagamento de peças em outra. As empresas lá não entendem muito bem a nossa 

dinâmica aqui, que tem que ter uma série de entraves burocráticos e legais. Àquela época era 

muito pior porque nós não tínhamos um setor de compras específico para isso. Existia um 

setor muito pequeno de compras, mas eu não sei se tinha a gestão da importação. Foi 

implantada depois, com a Sandra. E outro fato, nossa engenharia era muito incipiente. 

Existiam duas ou três pessoas, dois ou três engenheiros para um monte de coisas que 

acontecia aqui. Então não existiam... 

 

WH – Aqui em Bio-Manguinhos ou na Fiocruz? 

 

AB – Aqui em Bio-Manguinhos principalmente. E, uma vez contratada e iniciada a obra... 

Quer dizer, não tinha também um engenheiro responsável, com conhecimento do tipo de 
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instalação que deveríamos ter e as empresas que eram contratadas tinham muito menos 

qualificação ainda para fazer esse tipo de obra. Então era coisa de você chegar num 

determinado momento e falar: “Isso aqui é inadmissível, tem que refazer!” Isso demorou 

muito tempo. Acho que o processo em si, como essas empresas atuam, é outra coisa que não 

dá para entender. A gente teve, num determinado momento, que expulsar o pessoal da obra. 

Fomos entrando e invadindo o laboratório paulatinamente. Eu me lembro muito bem que a 

vinda do técnico da Alemanha para instalar esse fermentador estava condicionada a se ter 

todas as utilidades prontas. Lembro que na época eu dei um prazo de 15 dias, falei: “O técnico 

vai chegar no dia X”. Esse prazo X era de 15 dias de antecedência para que eles terminassem 

e não foi terminado. Lembro que o técnico chegou aqui, não haviam terminado ainda as 

atividades. Ele inverteu, porque ele vinha aqui e ia a Curitiba também. Ia ficar uma semana. 

Ele inverteu, foi para Curitiba para depois terminar o trabalho aqui. Ele chegou e o pessoal 

estava terminando de virar a noite para entregar o laboratório para poder instalar o 

equipamento. Agora, isso tudo é falta de planejamento. Falta de pessoal, pessoal pouco 

capacitado naquela época. Hoje evoluímos muito. 

 

WH – Hoje já mudou bastante, né? 

 

AB – Muito. 

 

WH – Está mudando, né? 

 

AB – É, mas foi muito difícil também. 

 

WH – Porque nessa época também começa a se treinar o pessoal. Eu tenho visto o currículo 

das pessoas... Não sei se você chegou a fazer. Uma coisa que é comum em funcionários de 

vários setores de Bio-Manguinhos é ver cursos de Boas Práticas de Laboratório e Boas 

Práticas de Fabricação. 

 

AB – Isso já é bem recente, não é? 

 

WH – A partir de 92! 

 

AB – É, começou-se a introduzir, mas a prática mesmo. Porque aí é muito mais para o pessoal 

de operação. Na parte de obras o cara tem que ter um conhecimento mais específico de 

Engenharia Farmacêutica. 

 

WH – Mas você chegou a fazer esses cursos de Boas Práticas de Laboratório, Boas Práticas 

de Fabricação? 

 

AB – Fiz, fiz. 

 

WH – A sensação que eu tenho é que foi uma norma, digamos assim, praticamente geral de 

treinamento de pessoal para mudar esse lado que hoje é bastante importante, não é? 

 

AB – É. Inclusive, você entrou em Bio-Manguinhos, tem de fazer esse curso de BPF. 
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WH – Ah, é?! 

 

AB – É. Porque é uma questão legal, você tem que ter depois para mostrar... 

 

WH – É como um pré-requisito, digamos, como um requisito. 

 

AB – A inspeção vai ver: “O seu operador foi treinado?” Aí você tem que ter a ficha do cara: 

o cara já fez curso disso, foi treinado nesse POPs. 

 

WH – E quando foi implantado isso como uma norma, digamos assim? 

 

AB – Você me pega pelas datas. 

 

WH – É. Desculpa. [risos]. Isso é uma coisa recente na contratação? Porque quando você 

entrou não tinha, não é? 

 

AB – Não é tão recente. Não tinha, não tinha! 

 

WH – Não precisava disso. 

 

AB – Assim como esse curso de Biossegurança da ENSP que tem todo ano. Eu acho que foi 

a partir do surgimento desse curso. Eu fiz isso há muitos anos. Mas eu não sei te precisar a 

data não. Eu sou péssimo com isso. Mais recentemente eu melhoro um pouco a minha 

memória. 

 

WH – A gente vai entrar num período mais recente. A gente vai dar uma parada hoje como 

você pediu. E a gente depois volta... 

 

AB – Tá ótimo. 

 

WH – ...com as transformações de Bio-Manguinhos.  

 

AB – Tá bom. 
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Data: 12/08/2005 

 

CD 02 

 

WH – Hoje é dia 12 de agosto de 2005, estamos aqui Cláudia Trindade e eu, Wanda 

Hamilton, realizando a segunda entrevista com Antonio de Pádua Risolia Barbosa. E, 

Antonio, a gente tinha na entrevista passada conversado bastante sobre Bio-Manguinhos e a 

tua trajetória aqui antes da reestruturação da unidade. E a gente ficou de conversar hoje sobre 

todo esse processo de reestruturação pelo qual passou Bio-Manguinhos a partir de 97, 98. A 

gente tinha falado um pouco sobre as dificuldades que o setor de produção estava enfrentando 

em relação às vacinas, tendo lotes rejeitados, o problema da qualidade. Você tinha contado 

um pouco essas coisas. Então a gente podia continuar hoje conversando um pouco sobre essa 

reforma. Como é que se coloca essa reforma aqui? A partir de que questões se coloca essa 

necessidade de reforma e o que é que foi essa reforma efetivamente? Como foi esse processo 

do seu ponto de vista, certamente. 

 

AB – Nessa época realmente Bio-Manguinhos passava por uma dificuldade muito grande. 

Havia muitas contaminações dentro do laboratório de produção. A área de processamento 

final também estava perdendo muitos lotes e havia uma crise gerencial em Bio-Manguinhos. 

Foi um período de transição. Com a saída do João, a Malu ficou interinamente alguns meses, 

enquanto isso já se preparava, acho que na época... o Doutor Akira e mais o Gadelha, o 

Gadelhinha... 

 

WH – O Carlos Gadelha. 

 

AB – Carlos Gadelha e um grupo da ASPLAN preparavam uma nova forma de 

gerenciamento para Bio-Manguinhos. Esse foi um processo bastante rápido, para a gente que 

não acompanhava o desenrolar da coisa nessa esfera mais elevada. Culminou com a nova 

estrutura organizacional e o novo regimento interno. Isso passou pelo CD [Conselho 

Deliberativo] da Fiocruz. Foi aprovado, naquele momento, que não mais seriam diretores 

eleitos e sim indicados, e com isso veio o Marcos Oliveira que já trabalhava na assessoria do 

Doutor Akira. Nessa época houve um movimento interno muito grande de defesa de Bio-

Manguinhos pelos próprios funcionários. Depois nos números que estão aí. Vocês têm esses 

números. Vocês podem ver que foi uma recuperação fantástica em um espaço muito curto de 

tempo. 

 

WH – Da produção. 

 

AB – Da produção. E isso envolveu todas as áreas: área de qualidade, garantia da qualidade, 

o controle de qualidade, o pessoal da produção se dedicando ‘full time’. Muitas coisas foram 

modificadas: começou-se a introduzir novos procedimentos operacionais, foi o início da 

garantia da qualidade assegurada nas áreas de produção, começou-se a introduzir o controle 

ambiental. 

 

WH – Hoje você é gerente do programa de produção... 
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AB – Dentro do departamento de vacinas bacterianas. 

 

WH – ...de vacinas bacterianas. Nessa época da reforma você estava ocupando que cargo? 

 

AB – Não época da reforma era o laboratório de produção de vacinas bacterianas. 

 

WH – Você era o chefe de laboratório. 

 

AB – É. Naquela época ainda não existia o departamento de vacinas bacterianas, existia o 

DEPRO que englobava as vacinas virais, as vacinas bacterianas e o centro de processamento 

final. 

 

WH – Isso. E você estava em que cargo? 

 

AB – Eu estava como chefe do laboratório das bacterianas, subordinado ao DEPRO. 

 

WH – Que a Malu era a diretora? 

 

 

AB – É. Ela foi diretora um tempo, acumulou, com a vinda do Marcos Oliveira, ela passou a 

ser chefe do departamento. E assim permaneceu. Permaneceu até uma outra reestruturação 

posterior. A gente chega lá. Aí Bio-Manguinhos já tinha crescido a tal ponto que algumas 

coisas não concordavam mais em continuar em nível de laboratório. Como foi o caso das 

bacterianas que, pela expansão da vinda da vacina Hib, se tornou um departamento. Mas, 

enfim, naquela época, a gente está falando dessas melhorias. 

 

WH – Isso. Estamos falando dessa reestruturação de Bio-Manguinhos. 

 

AB – Então houve uma reestruturação grande com a introdução do controle ambiental no 

treinamento dos operadores com mais freqüência em operações de áreas limpas e operações 

anti-sépticas. Teve um salto, uma melhoria também, numa série de matérias-primas que eram 

compradas. Isso foi muito importante. As nossas vacinas principais naquele momento eram... 

em que ocorreu esse problema da febre amarela... 

 

WH – Aí é viral, né? 

 

AB – É. E sarampo. Na parte de bacterianas, nesse período, a gente estava, como eu te falei, 

numa nova etapa, que era a velha questão de reiniciar a produção em novos moldes. Quer 

dizer, a área também foi melhorada e... 

 

WH – Quando você diz “reiniciar a produção em novos moldes” o que você quer dizer com 

isso? 

 

AB – É justamente aquela história do fermentador bola ser abandonado, não produzir em 

áreas não propícias... Na reforma da área de produção de bacterianas... A nova área tinha 

controle ambiental. Ou seja, controles bem próximos às condições exigidas hoje pelas 

normas. A sala de fermentação tinha uma pressão negativa, o ar para ser admitido na sala era 
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filtrado... Quer dizer, você tinha uma área passível de ser classificada como 100 mil, 10 mil... 

não chegou a haver essa classificação. Então a retomada de vacinas bacterianas, que naquele 

momento eram somente as meningites, transcorreu normalmente, porque também não era 

uma vacina que tinha demanda do Ministério da Saúde. Não era uma vacina de aplicação 

rotineira. Era só para o Ministério formar estoques estratégicos. Então a gente produzia o 

polissacarídeo, uma vacina polissacarídica que tem seus problemas. Todos sabem que a 

duração da imunidade em crianças mais velhas... em crianças abaixo de dois anos ela é pouco 

eficaz, mas aí tem a grande incidência... Então o próprio Ministério já não demonstrava maior 

interesse por essa vacina. Nessa época Bio-Manguinhos, sempre antenado com o PNI, 

buscava a produção de outras vacinas. A gente tinha a planta que foi construída para a DTP 

parada. Só funcionava a purificação de polissacarídeos bacterianos, que se usavam para 

formar os estoques estratégicos. Também se fornecia esse polissacarídeo para área de 

desenvolvimento tecnológico começar a fazer uma vacina conjugada contra meningite C, que 

hoje já está numa fase de testes pré-clínicos. E nessa época meta a ser introduzida era a Hib. 

Segundo sinalização do Ministério, no estado de São Paulo existia...  

 

WH – A introdução da Hib foi uma demanda do ministério que surgiu para Bio-Manguinhos? 

Como é que foi esse processo de... 

 

AB – Olha, a negociação... 

 

WH – ...de decisão de trazer a Hib para cá? Fala um pouco para nós isso. 

 

AB – Olha, da esfera de decisão eu não participava, então realmente não tenho grandes 

informações sobre isso. Eu tenho uma idéia do que ocorreu. A vacina já existe há muito 

tempo, é um produto antigo, da década de 80. O Brasil não utilizava essa vacina devido aos 

altos custos. Ela só existia em clínicas particulares e custava em torno de 20 dólares a dose, 

uma coisa assim, algo que o Ministério não tinha condições de estender para toda população. 

Se não me engano, o estado de São Paulo começou a comprar um pouco essa vacina, começou 

a ampliar... e o PNI tinha o desejo de introduzir a vacina no calendário. Bom, existia Bio-

Manguinhos e, logicamente, o Instituto Butantan devia estar interessado. Deve ter havido 

uma negociação no Ministério em que Bio-Manguinhos produziria essa vacina. Nesse 

acordo, inclusive, foi designado que o Butantan continuaria suprindo o mercado nacional 

com a vacina DTP e a anatoxina antitetânica necessária para conjugação, para produção da 

vacina Hib, seria objeto do TECPAR, que até então não produzia nada. Então começou essa 

negociação. Bio-Manguinhos começou a buscar algum parceiro nas três grandes 

multinacionais que produziam essa vacina... 

 

WH – Que eram a Glaxo, a Merck... 

 

AB – A Merck e, se não engano, uma outra que veio aqui foi a Swiss Serum. 

 

WH – Uma empresa Suíça, não é?  

 

AB – Isso. Mas esses parceiros... Quer dizer, os possíveis, detentores da tecnologia naquele 

momento, queriam muito mais que a gente simplesmente envasasse o bulk e não queriam 
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transferir a tecnologia. Essas negociações duraram muito tempo. Eu me lembro isso foi final 

de 97. 

 

WH – Quando se começou a pensar... 

 

AB – A pensar e a vinda desses fornecedores. 

 

WH – Quer dizer, a planta ainda não estava totalmente inaugurada? 

 

AB – O centro de processamento final... 

 

WH – Já estava, já funcionava? 

 

AB – ...já funcionava. A unidade que foi construída para produzir DTP não. Então eles tinham 

muito mais interesse somente em envasar o produto aqui. Formular e envasar. Mas por 

determinação do Ministério, interesse da Fiocruz e nosso, ninguém queria só envasar. A gente 

queria a tecnologia! Então se buscou quem é que se dispunha a ceder a tecnologia para gente. 

 

WH – Qual foi a participação do Akira? Porque nessa época ele era vice aqui da Fiocruz. 

 

AB – É. 

 

WH – De produção, da área de produção. 

 

AB – É, eu acho que a participação dele foi, em todos os momentos, fundamental. Ele, junto 

com o Marcos Oliveira, conduziu os processos. Vieram as empresas aqui. Fizeram várias 

auditorias no centro de processamento final para ver se tinha condições da gente envasar a 

vacina e... As negociações ocorreram até que a SmithKline naquela época, se interessou em 

nos ceder a tecnologia. Fizeram uma outra inspeção aqui, em janeiro de 1998. As negociações 

foram transcorrendo, eu não...  

 

WH – Você sabe qual foi o teor das negociações? Ou seja, a gente queria saber como é que 

se processa não só financeiramente, mas quais são os acordos que implicam num contrato de 

transferência de tecnologia? Se você tem alguma idéia ou pode nos contar em termos de 

montante de recursos, responsabilidade de Bio-Manguinhos e da empresa que vai transferir, 

no caso a GSK, a GlaxoSmithKline. Você tem idéia de como foi esse processo? Porque você 

disse: “Foi um processo lento. As empresas não queriam transferir” O que fez a diferença de 

se acertar o contrato com a GSK? 

 

AB – Bom, a primeira diferença foi que ela queria, se dispôs a transferir, a ceder a tecnologia. 

“Ceder”, entre aspas, comprar, vender, não é? Primeiro porque esse contrato foi estabelecido 

em quatro fases. A primeira fase seria: Bio-Manguinhos importa o concentrado vacinal, o 

bulk, faz a formulação, envasa e vende o produto. 

 

WH – Importa o bulk da GSK. 
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AB – É. Produzido em [inaudível]. Isso enquanto a tecnologia toda não estivesse aqui. Então 

essa seria a fase 1: formulação, envase e liofilização da vacina aqui. A fase 2 seria a 

transferência da última etapa de conjugação da vacina. A fase 3 seria a fabricação dos 

insumos e a fase 4 seria a fermentação e purificação do polissacarídeo aqui. Então o processo 

ocorre, em relação à produção, de trás para frente. Bom, qual é a vantagem de ela vender o 

bulk? Esse projeto estava com duração prevista de quatro anos, ela garante um grande 

mercado por muitos anos vendendo o bulk. E depois quando o produto fase 4 fosse totalmente 

de Bio-Manguinhos, ela ainda receberia royalties por alguns anos. Esses percentuais estão 

no contrato. Eu não tenho assim de cabeça, mas é aberto ao público, e foi depositado no INPI. 

Quer dizer, para o Brasil também é uma grande vantagem. Enquanto se pagavam muitos 

dólares pelas doses, quando ela passou a ser produzida aqui, dessa forma na fase 4, o preço 

caiu drasticamente, em torno de 3 dólares, e hoje vem caindo gradativamente. E quando 

passarmos desse momento, após os testes clínicos, a vacina produzida aqui, a gente acredita 

que serão alguns centavos de dólares. 

 

WH – É, porque você estava falando, a gente estava lá fora antes de começar a entrevista, ele 

estava dizendo que comparativamente com a febre amarela ainda é uma vacina... 

 

AB – De alto valor agregado, não é? 

 

WH – Cara, não é? 2 dólares mais ou menos a dose, enquanto a febre amarela custa 50 

centavos de dólar. 

 

AB – É. Isso para o mercado... 

 

WH – Você acha que a tendência é o preço cair. 

 

AB – Sim, a partir do momento que a gente passa a produzir aqui... 

 

WH – Em que fase vocês estão? 

 

AB – Nós estamos na última fase. 

 

WH – Já estão implantando? 

 

AB – Já produzimos os lotes de consistência e estamos aguardando os resultados das análises 

desses lotes para iniciar os testes clínicos, que estão previstos para 19 de setembro.  

 

WH – Daqui a mais ou menos um mês. 

 

AB – É. É claro que os testes clínicos vão ter a duração de mais ou menos um ano. Então 

durante esse período a gente ainda estará comprando o bulk da Smith Klein. Mas em 2006 a 

gente começa a ter toda a produção nacionalizada, estocando bulk para fornecer ao Ministério 

a partir de 2007. 

 

WH – Qual é o fornecimento de doses de Hib para o Ministério por ano? 
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AB – Por ano... No ano de 2000, foi o ano inteiro. Porque o primeiro ano que a gente produziu 

aqui foi em 27 de julho de 99, forneceu metade do quantitativo. Depois passamos a fornecer 

em torno de... 

 

WH – Você trouxe a... 

 

AB – 16 milhões de doses em 2000, 19 milhões de doses, em 2001. Isso são dados da 

formulação. Agora, claro que daqui para frente há o processamento final e você perde um 

pouco. Então a média, que ia até o ano de 2003, foi de 16 milhões. Em 2004 também 16 

milhões de doses. Para este ano – 2005 – são 12 milhões de doses. 

 

WH – Está caindo o fornecimento. Mas por quê? Porque a demanda diminuiu?  

 

AB – Isso aqui tem perda, mas eu produzindo aqui o entregue de fato ao Ministério... 

 

WH – Ah, tá. Isso é a produção. 

 

AB – É. É um número um pouco menor. Agora, esse número de 12 milhões de doses esse 

ano, eu não sei se deve... Porque eu acho que a taxa de natalidade não mudou tanto nesse 

tempo. Talvez se deva a uma melhora na rede de distribuição ou no campo, menos perdas. 

Isso aconteceu com a febre amarela. A gente só vendia em frascos de 50 doses. Quando 

passamos para frascos de cinco doses, as perdas no campo diminuíram drasticamente e a 

nossa produção... 

 

WH – É, a demanda caiu. 

 

AB – A demanda caiu.  

 

WH – Claro. Ou seja, na demanda já estão embutidas as perdas, não é? 

 

AB – Exato. 

 

WH – Tantos por cento... Eles devem calcular? 

 

AB – Ah, tem um cálculo em cima disso, da demanda, com certeza. 

 

WH – Agora, eu ia te perguntar em relação à Hib. Então o processo desde que se fecha o 

acordo, que você falou, em 98... 

 

AB – Foi 98. 98. 

 

WH – ...até a implantação completa do processo, que você diz que vai ser em 2006, são 8 

anos... 

 

AB – Veja bem... 

 

WH – Que a empresa tem garantia para compra de bulk. 
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AB – É. Na verdade o contrato previa essa meta, mas houve muitos atrasos em várias etapas. 

Eu posso te dar uma idéia do que houve. Em outubro/novembro de 98 foi realmente assinado 

esse acordo. O estabelecimento da fase 4 eu considero que foi um recorde aqui dentro da 

Fiocruz em relação ao tempo, desde o momento em que se decide “vamos fazer, está tudo 

certo para fazer”, até o produto. Porque no final de 98, com a assinatura do acordo, 

começaram a chegar alguns documentos. É claro que eles já tinham vindo aqui, feito algumas 

auditorias. Já tinha havido algumas discussões preliminares sobre o que seria necessário se 

modificar para implantar o processamento final. No final de 98. Aí em fevereiro de 99 nós 

fomos lá para ver o processo de produção. Em dezembro eles vieram aqui para começar 

realmente a ver os procedimentos. Teve também uma grande mobilização de todas as áreas: 

da garantia de qualidade, do controle de qualidade, do pessoal de engenharia e do pessoal de 

produção que estaria envolvido nessas etapas. E o primeiro lote saiu em 27 de julho de 99. 

Ou seja, em um espaço muito curto de tempo, uma série de modificações, uma série de 

aquisições que tiveram que ser feitas... 

 

WH – Adaptações da planta, não é? 

 

AB – Adaptações, é. Utilidades para determinadas salas que não tinham, como a sala de 

formulação... Foi realmente um trabalho fabuloso em termos de tempo. Foi muito curto. 

Então foi um processo muito positivo. A vinda dessa vacina, a tecnologia também, 

representou uma nova mudança em Bio-Manguinhos, foi um marco porque com a tecnologia 

em si você adquire uma série de outros conhecimentos e informações. Então foi aí que a 

garantia assegurada, o controle ambiental, a parte de documentação passou realmente a 

existir de fato em Bio-Manguinhos. E hoje é uma força dentro de Bio-Manguinhos. 

 

WH – É uma área forte. Você considera uma área forte. 

 

AB – A área de validação, o laboratório de metrologia e validação de Bio-Manguinhos hoje 

é, para muitas unidades da Fiocruz, um laboratório de excelência nessa área, está sendo 

certificado. Então muitas coisas vieram com a transferência de tecnologia. Muitos 

conhecimentos na parte de operação. 

 

WH – E em termos, por exemplo, de desenvolvimento e pesquisa, pesquisa em 

desenvolvimento. Teve algum impacto em termos de P&D? 

 

AB – Teve porque após a fase 1 partimos para fase 2, que envolvia as outras etapas. E isso 

envolve treinamento na GSK. Então de acordo com a atividade se designavam pessoas da 

área de produção, da garantia de qualidade, da engenharia, para fazer treinamento na GSK. 

E pessoas de desenvolvimento bacteriano estavam incluídas nisso. Então foram lá... 

 

WH – A Ellen, por exemplo? 

 

AB – A Ellen, a Ivna... 

 

WH – Ivna?! 
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AB – Ivna Alana, trabalha com a Ellen. Então eu acho que foi muito bom para o 

desenvolvimento tecnológico conhecer como é que se faz uma produção em grande escala 

de uma vacina conjugada. A Ivna, por exemplo, estava trabalhando com… em pequena escala 

na meningite C. Apesar da tecnologia, da rota tecnológica ser diferente, muita coisa ali pôde 

ser aprendida. Então em termos de desenvolvimento tecnológico teve um passo. 

 

WH – Antonio, eu tinha te perguntado sobre esse tempo e você estava me dizendo que a 

primeira fase, a fase 1... 

 

AB – Fase 1 foi em tempo recorde. 

 

WH – De processamento, foi rápida. Depois surgiram alguns problemas que você estava me 

explicando quais eram. 

 

AB – Bom, aí para se instalar a unidade de produção, a gente tinha uma planta que era 

destinada à DTP. Nós pretendíamos fazer DTP onde está instalada hoje a produção de Hib, 

no CEPAB, que foi construído segundo concepções existentes para área farmacêutica em 

meados da década de 80. E foi um produto completamente diferente, então se necessitava de 

adaptações de layout e de toda a parte de tubulações. 

 

WH – Infra-estrutura mesmo. 

 

AB – Infra-estrutura mesmo. Então foi um projeto bem... complicado. Porque se construir 

uma planta nova é muito mais fácil do que se reformar a existente. Bom, como é que foi 

desenvolvido isso? Isso levou um tempo muito grande. Depois do projeto, etc, você tem a 

licitação pública para ver quem é que vai construir. Aí vem a construtora e aí houve os 

problemas. Mas esse tempo, olha só, em novembro de 99 vieram da Bélgica alguns técnicos 

de produção e da parte de engenharia para começar a estudar o layout. Já existia uma firma 

contratada para fazer o projeto básico. Aí começa a se estudar o layout. A Lídia participou 

junto com o Fernando Ávila, que você vai conversar depois. Então, internamente, junto com 

o pessoal da produção, a gente tinha o layout da planta que eles produziram, sabia das 

necessidades, onde seriam alocados os equipamentos. Tínhamos uma idéia e aí começamos 

a trabalhar em cima desse layout. Em novembro vieram esses técnicos com os primeiros 

estudos e analisaram o nosso layout. Depois, as sugestões deles e várias modificações, tinham 

que ser aprovados por eles. Aí fomos novamente para a Rixsensart em fevereiro de 2000 e lá 

houve a aprovação do layout. Uma vez fechado o layout se partiria para fazer o projeto básico. 

Depois do projeto básico se faria a licitação para contratação da firma para execução da obra. 

Essa licitação, não tenho assim uma precisão, mas acho que foi no final de 2000 e o início da 

obra foi em 2001. A obra estava com um prazo previsto de dois anos. Então em 2003, a gente 

já deveria estar produzindo ali, começando as operações de produção. Isso seria março, 

depois foi adiado para agosto, depois foi adiado para outubro e assim foi. Em janeiro de 2004 

nós entramos em uma área em que se podia entrar, que era a área de fermentação e 

purificação. Começamos a tomar conta! Porque já tinha equipamentos a serem instalados, a 

serem validados. E muitos dos trabalhos ao longo desse ano, 2004, foram realizados com 

pessoas terminando a obra. Os atrasos ocorreram, primeiro porque... o processo de licitação 

permitiu a entrada de uma empresa que não era, vamos dizer assim, capacitada para a 

execução de obras para uma indústria farmacêutica. Não tinha essa experiência. E na parte 
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de acompanhamento de contrato, eu não sei, mas houve muitas paralisações ao longo desse 

período. 

 

WH – Foi essa empresa que ganhou a licitação? Não. 

 

AB – Foi. E a obra foi entregue de fato, somente, ainda com uma série de pendências, em 

setembro de 2004. Que foi quando a gente começou a produzir o polissacarídeo. E a parte de 

conjugação mesmo a gente começou no mês de dezembro de 2004. 

 

WH – Uma coisa me intriga: se abriu a licitação, se apresentou uma empresa que não tinha a 

qualificação - digamos assim, para não usar um termo mais forte – para esse tipo de obra 

específica para uma indústria farmacêutica. Ela ganha porque ela apresenta o menor 

orçamento? Ou seja, Bio-Manguinhos não tinha, ou mesmo a Fiocruz, capacidade de escolher 

ou apontar alguma empresa mais competente nessa área? 

 

AB – É uma concorrência pública. Você põe as suas especificações, faz o edital, no edital 

você tem as especificações e a qualificação mínima que a empresa deve ter. Porque ela 

comprovou essas especificações. Eu acho que o erro foi não se puxar mais nessa qualificação 

mínima da empresa. 

 

WH – É, não ser mais exigente. 

 

AB – Exato, eu acho que esse foi o grande erro.  Então essa obra em dezembro de 2004... 

Quer dizer, a implantação em si também foi rápida. Porque começamos a produzir 

polissacarídeo em setembro, em dezembro já tínhamos polissacarídeo suficiente para várias 

produções de conjugação. Depois desenvolvemos uma técnica com o suplemento de uma 

anatoxina tetânica. Começamos efetivamente em dezembro... 

 

WH – O TECPAR que faria isso? 

 

AB – O TECPAR também atrasou. Naquele momento ele não tinha toxina para nos entregar, 

fomos buscar no Butantan. Começamos a produção dos lotes de consistência. Depois de 

algumas produções a gente detectou que a toxina do Butantan, pela forma como foi produzida 

e armazenada a partir de um lote bastante antigo, não tinha o comportamento adequado 

conforme o da GSK. E isso já foi em março com a presença dos técnicos da GSK que vieram 

para acompanhar a implantação desse processo. Operacionalmente não havia nenhum 

problema... Então corremos para o TECPAR. Fomos lá, eles já tinham naquele momento 

anatoxina não purificada, estocada.  

 

[30 MINUTOS] 

 

AB – Fomos para lá e implantamos o processo de purificação. Todo esse tempo nós demos 

assistência técnica para o TECPAR para que eles viabilizassem a produção. Porque a gente 

precisava ter mais um fornecedor. Então purificamos a proteína conforme as nossas 

especificações. E na semana seguinte, 15 dias depois, já em final de março, fizemos a 

primeira conjugação com essa proteína. E o perfil foi bastante satisfatório. A partir daí 
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produzimos cinco lotes de consistência que foram envasados em junho. O resultado: estamos 

terminando os testes de potência em animais e vamos para os testes clínicos. 

 

WH – Para testes clínicos agora. E essa fase de teste clínico você acha que dura um ano mais 

ou menos? 

 

AB – É, por aí. Porque não só tem a coleta, tem a análise, depois tem a elaboração de relatório 

para fazer a estatística desses dados. Essa fase também leva algum tempo. Eu estou 

imaginando que um ano seria até o registro do produto. É o que esperamos. 

 

WH – Já o produto produzido aqui. 

 

AB – É. 

 

WH – E não há possibilidade de contratempo nesse processo? Vocês têm alguma expectativa 

de que possa ter alguma... 

 

AB – É, é difícil, por exemplo, se der algum problema no teste de potência em animais, se 

não der a conversão adequada, terá de ser repetido com maior número de animais e aí teremos 

um contratempo. Esses testes duram, em média, 40 dias, de 30 a 40 dias. Quer dizer, é mais 

um atraso. Então esses são os percalços. Agora, esperamos que dê tudo certo. 

 

WH – A gente estava falando da reforma pela qual passou Bio-Manguinhos. A gente acabou 

falando da Hib. Mas você falou e eu queria até fazer uma pergunta que me ocorreu agora, 

antes de voltar para reforma. Você falou do Instituto Butantan e do TECPAR, que são os dois 

institutos, além de Bio-Manguinhos, que têm uma presença no PASNI e no PNI. Você 

conhece os dois? Você tem como fazer até uma comparação desses institutos e Bio-

Manguinhos em termos de produção? 

 

AB – Olha, eu conheço pouco. Conheço mais o TECPAR porque durante os dois últimos 

anos a gente esteve presente para que eles se reestruturassem para a produção de anatoxina. 

Então houve uma reforma fantástica nas instalações, uma retomada de produção. Eles só 

produziam a vacina contra a raiva. Acho que não estão produzindo mais porque tem que 

mudar a tecnologia, passar para células, para cultura de tecidos, para produzir em cérebro de 

camundongo. Então acho que essa é a demanda deles. Não tem como comparar com Bio-

Manguinhos que é uma produção já pré-estabelecida. O Butantan tem uma estrutura parecida 

com Bio-Manguinhos. Eu estive no Butantan durante alguns meses na época da produção da 

DTP. Foi um movimento conjunto que a gente teve ainda em 94, se não me engano. Então é 

difícil comparar porque eu conheço o Butantan de 94. Eu conheci de perto, agora. 

 

WH – Mas eles implantaram também todo um sistema de controle de qualidade... 

 

AB – Sim, com certeza. 

 

WH – ...estão totalmente dentro das regras da ANVISA, não é? 

 

AB – Com certeza. Senão não estariam fornecendo. 
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WH – Não estariam fornecendo para o Ministério da Saúde. 

 

AB – Exato.  

 

WH – Mas voltemos a falar da reforma então. Você estava contando dessa mudança. Você 

falou um pouco da melhoria das instalações físicas, em função daquele quadro anterior, em 

termos da produção de Bio-Manguinhos. Que outros aspectos você poderia ressaltar dessa 

reforma de 97, 98, que tiveram impacto sobre o setor de produção? 

 

AB – Puxa! [risos] 

 

WH – Porque a gente estava falando com a Malu, por exemplo, sobre a questão da agilidade, 

da dificuldade que Bio-Manguinhos tinha – uma coisa que várias pessoas apontaram – em 

termos de compra, de venda, de licitações, e que isso foi agilizado depois que se montou uma 

estrutura mais autônoma, digamos assim. 

 

AB – Não só isso, mas também até no prazo de entrega da vacina. Isso atrasava todo o 

processo. Então a melhoria das condições de suprimentos, a estrutura autônoma realmente 

ajudou muito nessa retomada. Porque além da contaminação e da perda de lotes, a gente tinha 

problemas de atraso de entrega. Atrasava-se a entrega em função dos suprimentos que não 

eram comprados a tempo e à hora, ou até matérias-primas rejeitadas também. Houve uma 

melhora na área de suprimentos em relação a isso. 

 

WH – E como é que foi mudado isso? O que é que mudou para que isso fosse mais ágil? 

 

AB – Olha, eu não sei. Acho que as próprias práticas que foram implantadas, não é? Eu não 

tenho muito conhecimento nessa área, mas pessoas novas vieram, a estrutura foi aumentada. 

Acho que a própria capacitação das pessoas. Conhecimento eu não tenho realmente muito 

para entrar nesse assunto. 

 

WH – E sobre a gestão do Marcos Oliveira, eu queria que você falasse um pouco para nós 

como é que você viu essa gestão. Porque é a primeira gestão de um diretor não eleito, diretor 

indicado. Enfim, queria saber qual foi o impacto da vinda de uma pessoa... Inclusive nós 

soubemos que ele tinha uma maneira diferente de se posicionar, que teve um estranhamento, 

assim, da forma de ele gerir Bio-Manguinhos. Como é que você viu esse período? 

 

AB – Olha, eu gostei muito do Marcos de Oliveira como diretor e das coisas que ele fez aqui 

em Bio-Manguinhos. Quer dizer, tem algumas coisas que eu realmente não achei muito 

adequadas, mas era uma pessoa que tomava decisão rápida na hora certa, que consultava os 

técnicos. Ele tinha uma maneira muito digamos empresarial de lidar com o gerenciamento. 

Mas ele também trouxe agilidade para todo processo de Bio-Manguinhos, no processo 

interno de compras, de tomar decisões, de fluir as informações. Houve também... 

 

WH – Quer dar uma parada?  

 

AB – Beber uma água. 
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WH - Você estava falando antes de a gente interromper para tomar uma água... 

 

AB – Sobre a gestão do Marcos Oliveira, né? 

 

WH – Isso. Você estava dizendo que você gostou da gestão, que você achou interessante pelo 

aspecto gerencial que ele trouxe. 

 

AB – Ele trouxe um aspecto que se aplica a uma indústria privada e nós de Bio-Manguinhos, 

da Fiocruz, não estávamos muito acostumados a isso. Além disso, ele tem uma característica 

de ser bem centralizador. E muitas decisões quando você via, estavam tomadas e você tinha 

que fazer. Era um cara bastante rigoroso em relação à condução dos trabalhos, 

acompanhava... Foi a época da recuperação de Bio-Manguinhos. A incorporação de novas 

pessoas também teve um impacto positivo. 

 

WH – Um crescimento físico e de recursos humanos. 

 

AB – Físico e de recursos humanos. 

 

WH – Mas ele teve bastante conflito aqui, não é? 

 

AB – Teve, com algumas pessoas, com algumas áreas específicas. Mas eu não... Sabia desses 

conflitos mais por outras pessoas, eu não participei diretamente disso. Nessa época ainda 

estava mais no nível de laboratório, então a minha parte era basicamente operacional. Mas 

eu não sei te dizer exatamente se esses conflitos foram assim muito importantes para que 

pudessem causar algum reflexo negativo em Bio-Manguinhos. Na minha visão assim, no 

geral, eu credito a ele uma boa administração. 

 

WH – Pois é, você falou uma coisa interessante, Antonio, que ele veio com uma mentalidade 

de indústria privada. Eu queria te perguntar como pode se conciliar numa empresa produtora 

na esfera pública como Bio-Manguinhos, uma mentalidade de indústria privada com tudo 

que isso implica. Porque a gente já ouviu, por exemplo, nos nossos depoimentos tanto do 

Galler como da própria Malu, que Bio-Manguinhos estar na Fundação é importante também, 

não é? 

 

AB – Sem dúvida. 

 

WH – Porque você tem uma reserva de mercado, você tem uma proteção do estado sobre 

Bio-Manguinhos. Então quais são os limites dessa relação entre uma organização privada, de 

caráter privado, com uma empresa pública? O que é que se pode trazer, o que se pode 

aprender? 

 

AB – Olha, com ele começou a haver uma preocupação maior na profissionalização dos 

gerentes. Porque os gerentes de Bio-Manguinhos sempre foram aquelas pessoas que se 

destacavam tecnicamente e passavam a ser gerentes sem qualquer formação. Então o que 

acontecia em geral era que você perdia um bom técnico e ganhava um mau gerente. Na 

administração dele começou a haver uma preocupação com treinamento de gerentes. Esse é 
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um aspecto importante que existe na indústria privada. A parte organizacional, gerencial, foi 

de certa forma incorporada a Bio-Manguinhos. Agora, como você falou, Bio-Manguinhos 

jamais sobreviverá fora da Fiocruz. 

 

WH – Por que você acha? 

 

AB – Bom, primeiro, apesar de a gente estar buscando a auto-gestão, a gente já consegue 

pagar tudo com nossas vacinas, mas essa proteção do Estado é muito grande e o fornecimento 

exclusivo das vacinas para o Ministério é importante. A partir do momento que você passa a 

ser privado, você entra nas concorrências públicas. E aí fatalmente você vai ser engolido 

pelas multinacionais num espaço de tempo muito curto. Porque eles fazem a própria 

produção de novas vacinas. Procuram o Ministério e oferecem a preços baixos. Não tem 

como você competir com eles. Mesmo porque eles estão trabalhando sempre para melhoria 

de processo, para otimização, para diminuir o preço dos produtos existentes e tem um 

desenvolvimento tecnológico muito forte. É uma rede que eles têm envolvendo instituições 

de pesquisa, universidades e o dinheiro que eles gastam com desenvolvimento tecnológico é 

uma coisa absurda. Bio-Manguinhos jamais terá condição de fazer.  

 

WH – Quer dizer, você acha, por exemplo, no caso da Hib, se Bio-Manguinhos tivesse que 

concorrer com a GSK não teria como fornecer o produto barato como a GSK, que teria mais 

chances em função de desenvolvimento tecnológico, de melhoria de equipamentos. É isso 

que você está dizendo? 

 

AB – A Hib já não interessa em grande parte para a GSK. São novos produtos que vão ser 

incorporados. Por exemplo, agora está a discussão com o Ministério, o rota-vírus está em 

[inaudível]. Quer-se introduzir essa vacina no Brasil e a gente está aqui sem o produto 

registrado e não quer ceder a tecnologia de forma alguma. É uma ameaça para Bio-

Manguinhos. Existe uma sinalização de que eles vão montar uma fábrica no Rio de Janeiro. 

Quer dizer, é o início. Eu não sei se eles vão ter interesse de fazer as outras. Mas, por exemplo, 

na Hib, eles produzem polissacarídeo e ATP lá e mandam para conjugar aqui. E na fábrica 

deles tem uma estrutura muito menor, já conjugam e fazem bulk. Quer dizer, eles têm 

condição de fazer isso rápido. Porque a vacina em si é barata, o que a gente paga é a 

tecnologia que está embutida na vacina. A partir do momento que você, junto com o setor 

privado, tem uma vacina estabelecida tecnologicamente similar àquela deles, eles vão baixar 

o preço até chegar na tua realidade e vão concorrer. Aí não será nem de igual para igual, com 

toda a estrutura que eles têm. 

 

WH – É, com todo investimento pesado que eles fazem que Bio-Manguinhos não acompanha, 

não é? 

 

AB – Não tem condição. 

 

CT – Duas colocações em relação a essa questão da empresa privada e da empresa pública. 

Eu acho que tem, além da questão gerencial, a questão de você estar dentro da estrutura 

pública e ter toda uma legislação de licitações e tudo mais que diferencia em muito a agilidade 

dos processos em relação à empresa privada. Queria que você falasse sobre isso. Por 

exemplo, essa questão do desenvolvimento tecnológico diferenciado de um investimento 
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maior multinacional. Eu fiquei pensando também na forma como eles apresentam isso. Por 

exemplo, na venda no fundo rotatório, na venda pública, em que eles conseguem vender mais 

barato porque tem um mercado de ponta nos países industrializados, nos países ricos. Então 

como é essa concorrência internacional? Bio-Manguinhos hoje tem uma vacina que vende 

internacionalmente. Como fica essa função? Não sei se como é a febre amarela, se você 

consegue, tem informações para isso, explicar como é essa venda internacional de Bio-

Manguinhos. Como funciona? Bio-Manguinhos tem condição de concorrer no mercado 

internacional ou não? 

 

AB – A questão da febre amarela, que é a única vacina que Bio-Manguinhos tem condições, 

no momento, de exportar, é peculiar, porque além de Bio-Manguinhos só tem mais um 

fornecedor dessa vacina com capacidade limitada também. 

 

CT – Quem é o outro fornecedor? 

 

AB – Pasteur, que já mudou de nome. Pasteur Mérieux, foi incorporado. Mas o instituto de 

origem é o Pasteur Mérieux. Então nós entramos nesse mercado, começamos há dois anos, 

se não me engano, com uma quantidade modesta. Fornecíamos para aqueles países da 

América Latina com surtos, etc., e tentamos entrar no mercado internacional. A gente ganha 

basicamente no preço. E isso também está ligado à capacidade de produção. Quando há uma 

grande demanda o fundo rotatório pega o que a gente tem disponível e o restante vem desse 

outro instituto. Eu não tenho muita informação sobre como é que se dá esse processo. O 

pessoal do comercial é que sabe muito bem como é que se dá isso, poderiam lhe explicar. 

Agora qual a outra pergunta que você fez? 

 

CT – Qual seria a diferença entre essa questão da atividade também, que eu acho que além 

da questão do desenvolvimento... 

 

AB – Isso aí é um negócio fundamental. Porque a gente está presa à Lei 866, que é do menor 

preço... Você tem que fazer determinado valor, carta-convite, depois licitação pública e isso 

impede, de certa forma, desenvolver parcerias com os fornecedores. Se você fizer uma boa 

especificação você vai comprar pelo menor preço aquilo que você quer, não tenha dúvida. 

Agora, determinadas coisas você tem de desenvolver junto com o fabricante. Por exemplo: 

até determinados equipamentos que são específicos, você tem de participar de todo o projeto 

e ver se o cara tem condições de fazer, se não tem. E o cara que desenvolveu aquilo vai te 

vender exatamente aquilo que você deseja para coisa específica. Então a lei não nos permite 

fazer isso, porque você vai ter que fazer uma especificação geral e o cara nem te vende. 

Realmente é uma limitação. E o tempo que leva todo esse processo, isso dificulta. 

 

CT – Em relação ao desenvolvimento tecnológico, a gente tem entrevistado outras pessoas e 

aí a gente falou sobre a parceria entre empresa e universidade e empresa e outros institutos. 

Bio-Manguinhos está fazendo isso em alguns campos, não é? Isso é reflexo talvez da posição 

gerencial ou você atribui isso a outra questão? 

 

AB – Não, eu acho que é uma questão de necessidade mesmo. Há um tempo atrás as coisas 

foram muito naturais. Começaram com operações, até mesmo dentro da Fiocruz, informais. 

E outras que são projetos de maior vulto como, por exemplo, a meningite B, que se 
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desenvolveu em colaboração com o Butantan, Adolfo Lutz e Bio-Manguinhos. Isso foi fruto 

já de uma articulação gerencial-política para que fosse [inaudível] o desenvolvimento dessa 

vacina. Mas, gerencialmente, as pessoas do desenvolvimento tecnológico estão buscando 

mais essas parcerias. Aí também entra a questão da articulação. Por isso o maior trânsito, o 

maior conhecimento das pessoas em relação ao que se faz em outros institutos e a própria 

articulação política para isso, que viabilize isso. 

 

CT – No campo da produção não há nenhum tipo de articulação com outros institutos? 

 

AB – Não. 

 

CT – Como eu imagino que uma empresa privada faça, de dividir o produto e... 

 

AB – Não, não. 

 

CT – Não. Basicamente na área de desenvolvimento tecnológico. 

 

AB – Porque a produção, na verdade, vem trabalhando também com segredos industriais, 

não é? Então a própria articulação, a troca de informações é muito limitada. Determinadas 

coisas você não pode falar. Uma discussão... Empresas têm nos procurado para produzir – 

como eu tinha te falado – não aqui, mas em outro momento. Se a gente tivesse a nossa unidade 

para produção de meningite numa linha já implementada, nós teríamos produtos para vender 

hoje. E vêm muitas empresas nos procurar com interesse na produção de meningite. Temos 

condições, temos capacidade para isso, temos tecnologia. Eles vêm com a tecnologia deles, 

já com o produto, com os testes clínicos realizados... Só que você não avança no 

conhecimento. Ele te dá um fluxograma geral da produção, mas os detalhes mesmo você não 

tem como. 

 

CT – Você acaba ficando refém. 

 

AB – De um segredo industrial. 

 

WH – A gente estava falando sobre a gestão do Marcos Oliveira. E eu queria te perguntar, 

você sabe como é que foi a saída dele? 

 

AB – A saída? A saída foi num reflexo da decisão do Congresso Interno da Fiocruz. No 3º 

Congresso Interno... 

 

WH – 4º. 

 

AB – 4º, em que esse tema foi abordado. 

 

WH – Nesse último agora, não é? 

 

AB – Foi. 

 

WH – Antes desse. Bom, agora nesse ano temos outro. 
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AB – É, esse último, depois teve o desdobramento de recursos humanos e rolou em dois anos. 

Teve aquele momento que eu não me lembro exatamente como foi aquilo. Mas no congresso 

esse assunto de eleição para diretores foi levantado. Por ampla maioria venceu que todos os 

dirigentes de unidades da Fiocruz deveriam ser eleitos e com isso ele teve de sair. Ele saiu e 

o estatuto interno de Bio-Manguinhos, em função da decisão do Congresso Interno, teve que 

novamente ser modificado, adaptado a isso, com melhorias, inclusive, que foram 

apresentadas no Conselho Superior de Administração, no Conselho Interno de Gerência e no 

Conselho Interno, o CIG o e o CI. Então nós temos três instâncias que participam mais 

diretamente da gestão, da elaboração do planejamento estratégico... e é altamente 

democrático em Bio-Manguinhos. É coletivo. Estamos terminando agora o planejamento 

estratégico dos próximos 5, 10 anos de Bio-Manguinhos. E a eleição para diretor ocorreu 

rapidamente após essa decisão, após a elaboração do novo regimento interno. Eu me lembro 

da despedida do Marcos Oliveira no auditório, apresentou o Paulo Buss em que... A grande 

maioria pediu para que ele se candidatasse a diretor de Bio-Manguinhos. E aí parece que 

existiam outros problemas políticos de que não tenho conhecimento e também pela vontade 

própria dele, ele não se candidatou, se afastou. 

 

WH – O que não era muito coerente com a trajetória dele, não é? 

 

AB – Exatamente. Ele era um empresário. 

 

WH – Imagina, ter eleição numa empresa privada! Imagina! [risos] 

 

AB – Exatamente, isso não condizia com a filosofia dele. E foi aí que entrou o Doutor Akira. 

 

WH – Que voltou, não é? 

 

AB – Voltou o Doutor Akira. Ele se candidatou e foi eleito por maioria esmagadora. 90 e 

tantos por cento. 

 

WH – A gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, sobre o papel do Akira Homma 

na história de Bio-Manguinhos. Estava falando como ele foi fundamental... 

 

AB – É, o Doutor Akira criou Bio-Manguinhos. Participou dessa trajetória até a época do 

Otávio Oliva, quando foi para OPAS. Ficou na OPAS algum tempo, uns quatro anos, não sei 

bem. Depois voltou para a vice-presidência de produção. E aí já tinha novamente, já estava 

próximo de Bio-Manguinhos. Na eleição entrou para Bio-Manguinhos. Agora haverá eleição 

no final desse ano, ele será candidato novamente. Vai ser reeleito com certeza por uma 

maioria esmagadora... 

 

WH – Mas ele foi eleito uma vez? 

 

AB – Sim. 

 

WH – Um mandato e uma reeleição. O que coloca para Bio-Manguinhos a questão de como 

continuar sem a liderança do Akira daqui a quatro anos? 
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AB – Exatamente. Aí é que entra a formação de novas lideranças para substituí-lo. 

 

WH – Um minutinho.  

[interrupção na gravação] 

 

WH - Eu tinha te perguntado sobre as perspectivas de Bio-Manguinhos depois da primeira 

eleição daqui a quatro anos. 

 

AB – É, Bio-Manguinhos está investindo na formação de novas lideranças. Existe um 

programa gerenciado pelos Recursos Humanos que está olhando isso. Quer dizer, a 

substituição do Doutor Akira ocorrendo agora. Temos aí algumas pessoas se preparando para 

isso. 

 

WH – Onde você identificaria essas pessoas? Ou seja, que pessoas são essas? 

 

AB – Eu vejo a Malu... 

 

WH – A Malu já foi diretora, não é? 

 

AB – É, naturalmente. O Mário Moreira, também seria uma... 

 

WH – Mário Moreira está fazendo o... 

 

AB – Ele está fazendo... 

 

WH – ...o doutorado... 

 

AB – Não, é um curso... eu não sei se é mestrado ou especialização na Universidade de 

Sussex na Inglaterra... Ele está voltando agora em setembro. Está terminando a monografia 

dele. 

 

WH – Ele é de que área? 

 

AB – Ele... não sei se é administrador ou economista. Quando ele veio para cá, era do IBGE. 

Veio para cá para divisão comercial, depois foi vice-diretor de gestão. 

 

WH – Ah, ele estava no lugar do Artur Couto. 

 

AB – Isso. 

 

WH – Ele saiu, o Artur Couto assumiu, não é? 

 

AB – Exatamente. Então é um nome que pode ser. Eu acho que com esses dois a gente... são 

os possíveis nesse momento. 

 

WH – Você acha que tem um... Diga. 
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AB – Bom, aí num nível hierárquico mais baixo, chefes de departamento, de divisão, tem 

todo o planejamento para ascensão novas lideranças. Programa de treinamento, isso aí já 

existe, de você sair de um departamento para o outro, assumiu o segundo, não é? O rodízio 

vertical e horizontal está sendo implementado em Bio-Manguinhos. Então nesse ponto é uma 

forma positiva. 

 

WH – Outra coisa que eu queria te perguntar em termos dessa reforma pela qual passou Bio-

Manguinhos. A gente tem ouvido muito sobre a estruturação de um sistema que se chama 

“Matricial de Projetos”. Quer dizer, os projetos vão passando pelos setores. 

 

AB – Isso na área de desenvolvimento tecnológico. 

 

WH – Aqui na produção teve algum impacto essa transformação? 

 

AB – Para produção não. A princípio eu não vejo dessa forma. Por exemplo, o que houve, a 

implementação da transferência de tecnologia da vacina Hib funcionou através de um sistema 

matricial. Onde você tem um núcleo gerencial incorporando várias pessoas em reuniões 

periódicas numa estrutura para absorção da tecnologia. Cada uma vindo de uma área 

diferente e a partir das deliberações e necessidades, já levavam à implementação disso nas 

áreas, levavam as informações para as áreas e voltavam com os resultados, relatórios, o 

acompanhamento. Quer dizer, a transferência de tecnologia de forma matricial funcionou. 

Mas à medida que as atividades passaram a ser rotineiras, começaram a sair do projeto e se 

retomou a estrutura de funcionamento dela, que é compartimentalizada. Então é dessa forma 

que a gente está funcionando hoje. 

 

[1 HORA] 

 

WH – Quer dizer, compart... 

 

AB – Compartimentalizado é o seguinte: você tem... porque o projeto de desenvolvimento 

tecnológico... é mais... o projeto tem uma duração, o início e o final. Então você tem como 

trabalhar isso matricialmente. Já a produção não, a produção é uma atividade de rotina. Então 

eu não vejo como isso pode ser aplicado. 

 

WH – Quer dizer, a produção é uma atividade de rotina, mas teoricamente todos os projetos 

em andamento visam um produto ou desenvolvimento tecnológico para melhorar a qualidade 

ou, enfim, transformação de algum produto. Então, quer dizer, na verdade a área de produção 

ela está envolvida finalmente em todos os projetos. 

 

AB – Ah, sim, com certeza. Por exemplo, agora na área de bacterianas. Teve aquela 

participação de várias pessoas da produção na meningite B. Agora, como eu falei, nós 

estamos implementando a nova linha para produção de meningites aqui. Já está preparado 

numa escala de 1000 litros. A gente está partindo também de premissas não comuns na parte 

de engenharia de processo, porque na engenharia de processo você parte da demanda dos 

rendimentos para você fazer o cálculo do dimensionamento dos equipamentos. Aqui nós já 

temos um fermentador de 1000 litros instalado, semi-instalado. A partir dele a gente vai 
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desenvolver toda a engenharia de processo para implementar a produção. Os equipamentos, 

os [inaudível] do processo têm de ser dimensionados e para isso a gente precisa fazer os 

experimentos em escala pequena. Então nós já temos um projetinho envolvendo produção e 

desenvolvimento tecnológico, trabalhando na definição desses parâmetros. Quer dizer, essa 

interface, esse projeto, essa estrutura matricial permeia a produção dessa forma. Quando você 

precisa voltar, a partir do... ou quando você volta para desenvolvimento, tem o projeto. Ou 

na situação inversa, o desenvolvimento tem o produto em escala pequena que você tem de 

levar para o scale up. 

 

WH – Vocês participam do scale up? 

 

AB – Sim. 

 

WH – Mas, por exemplo, eu fiquei pensando: propõe-se um projeto que depois não tem 

viabilidade de ser produzido, desenvolve um produto que não tem viabilidade. Suponhamos. 

Isso tem como ser controlado antes. Ou seja, de alguma forma ou de outra o setor de produção 

tem de estar envolvido já na definição dos projetos na área de desenvolvimento tecnológico. 

Ou seja, se esse projeto tem condição, se no fim ele é bem-sucedido, de ser produzido aqui, 

por exemplo? O projeto visando um produto, ele chega ao bom termo, desenvolve-se o 

produto, espera-se da área de produção uma resposta de viabilidade de produção? Ou não, 

não existe isso? 

 

AB – Com certeza. Existe, foi implantado há pouco tempo, formalmente, a análise de 

viabilidade técnica-econômica do projeto. Não adianta você estar trabalhando numa coisa 

que você não tem condições tecnológicas de produzir em larga escala! 

 

WH – Sim, porque você investiu os parcos recursos... A gente já viu que Bio-Manguinhos 

funciona em desenvolvimento tecnológico com uma quantidade de recursos bastante 

limitados se você for comparar novamente com as indústrias privadas. 

 

AB – Não, isso já fazem, com certeza. A partir do... 

 

WH – Mas são vocês da produção que fazem essa análise? 

 

AB – Veja bem, isso é uma novidade, foi implantado há pouco tempo formalmente. Mas 

informalmente, sem ter essa estrutura, a gente já funcionava, porque a gente está em contato 

com o desenvolvimento tecnológico. A produção de bacterianas pode ser encarada como uma 

operação unitária dentro disso aqui. Inclusive você tem determinado espaço, mas você sabe 

quais passos mais ou menos tem que seguir, o que vai variar são algumas diferenças na 

metodologia. Você fermentou, você tem que separar a célula do sobrenadante, o cultivo. 

Então você tem duas maneiras de fazer isso, ou esse equipamento, ou centrífuga ou filtração 

tangencial. E depois você vai até essa etapa de purificação você tem vários equipamentos que 

podem ser selecionados. E o pessoal de desenvolvimento também sabe o que a gente tem 

aqui. Por exemplo, as meningites, nós estamos desenvolvendo conjuntamente, então a gente 

sabe que é factível isso. Eu não tenho conhecimento de outros projetos que estão em escala 

menor, mas esse estudo, essa troca de informações informal se dá a partir da escala de 

[inaudível]. Então até o desenvolvimento tecnológico chegar nessa escala, a gente não tem 
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muita participação. A partir de 10 litros é que a gente entra para ver a viabilidade, o 

escalonamento desse processo. 

 

WH – Por exemplo, outro dia a gente estava conversando com a Nádia e ela estava falando 

de uma perspectiva que se abre nesse campo de produção. Eu não vou lembrar o termo exato, 

mas é como se fosse um anticorpo para uma bactéria específica, no caso Escherichia coli. Já 

está sendo produzida por uma grande empresa. Seria, digamos, uma forma de substituição 

dos antibióticos. Você tem um produto à base de tecnologia molecular recombinante para 

atacar somente aquela bactéria. Em última instância é uma bactéria. Então vocês da unidade 

de produção de bacterianas têm alguma participação sobre isso? 

 

AB – Não. Isso está muito longe da nossa realidade.  

 

WH – Isso é um projeto que o pessoal está propondo na área de desenvolvimento tecnológico, 

trazer essa tecnologia, esses conhecimentos. 

 

AB – Não, isso a gente da produção trabalha mais com algo já está começando a ser 

estabelecido. Esse projeto eu não sei se formalmente, eu sei a idéia, mas... 

 

WH – Isso não cria... Porque eu acho que a tentativa do projeto matricial é isso: todas as áreas 

de alguma forma terem um entendimento e saberem aonde apontam os projetos. Se você não 

tivesse esse retorno, isso não criaria já na ponta, na parte da produção, um conflito como: 

“Olha, nós não temos capacidade” ou já aconteceu isso: “Não temos capacidade desenvolver 

esse produto, de produzir isso aqui”? 

 

AB – Não, não aconteceu isso até o momento porque em termos bacterianos a gente tem um 

percentual muito pequeno... 

 

WH – Vocês têm um panorama claro, não é? É Hib... 

 

AB – É Hib e meningites. E daqui a pouco tempo, futuramente, o pneumococos. 

 

WH – Que é o que vocês estão... 

 

AB – Pode ser que tenha uma variação nos termos dos pneumococos, na forma produção. 

Eles estão lá vendo a questão da proteína. Mas eu não acredito que nos próximos 10 anos se 

faça alguma coisa. E se for assim, nessa unidade nós não temos condição de produzir. Aqui 

nós chegaremos e ela foi projetada, apesar de ser flexível, para produzir polissacarídeos e 

vacinas polissacarídicas bacterianas conjugadas. Então a gente faz um universo específico 

porque o espaço para isso... Nós vamos ter que ter outra concepção de produção, outra planta. 

 

WH – É uma expansão, não é? 

 

AB – Aqui não tem nem uma expansão. É um novo prédio, novas instalações... A gente vai 

estar... 

 

WH – E esse projeto sobre pneumococos, a gente não falou sobre ele. 
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AB – Pois é, isso aí é algo que está sendo iniciado pelo LATED, o pessoal da Ellen 

Jessouroun também. Mas ainda estão numa fase muito incipiente. Começamos a testar alguns 

cultivos em escala pequena. Mesmo porque temos que definir qual a meta que nós queremos 

chegar. Porque pneumococos são 23 soro-grupos diferentes. É impossível produzir isso tudo, 

ainda mais se falar em vacina conjugada para isso! Você conjugar, aí no caso brasileiro são 

sete soro-grupos prevalentes. Então, para você conjugar sete polissacarídeos numa unidade é 

muito trabalho. 

 

WH – É o que eles estão querendo, a meta é conjugar sete? 

 

AB – Não, aí parece que tem a história da proteína. Aí eu não sei como é exatamente a 

tecnologia, se existe isso já desenvolvido. Eu acho que não está desenvolvido. Eu sei que 

existem os pneumococos conjugados, está tudo registrado. 

 

WH – Esse é um projeto em que a Ellen está? A gente vai conversar com ela.  

 

AB – Está começando. 

 

CT – Deixa eu te perguntar, Antonio, fiquei pensando você falando sobre essa comunicação 

entre o desenvolvimento tecnológico e a produção, no aumento da escala de bancada para a 

escala de produção, que aí vocês fazem conjuntamente. Mas tem a planta de protótipos 

pensada. 

 

AB – Pois é, o grande gargalo de Bio-Manguinhos é não ter as instalações adequadas para 

fazer esse escalonamento. E para se produzir testes clínicos dentro das condições da GMP. 

Porque você veja, onde se tem desenvolvimento de tecnologia é no Pavilhão Rockefeller que 

são instalações antigas. E no Rocha Lima está espalhado por ali em locais [inaudível]. Então 

você pode chegar até um determinado estágio do desenvolvimento tecnológico, a partir daí 

você já tem que começar a produzir em condições de GMP e Bio-Manguinhos não tem uma 

planta para isso. A planta de protótipos viria para suprir essa necessidade. A partir do 

momento que você chegasse na escala, chegou em 10 litros lá, estabeleceu as condições nessa 

escala, você passaria para cá com uma escala maior. Aqui você tiraria os parâmetros para 

fazer a produção em outra escala e produziria o produto em condições adequadas para os 

testes clínicos. 

 

CT – E na estrutura onde é que está essa base de protótipos? Seria um departamento 

independente? Agora eu fiquei pensando nisso porque como vocês fazem agora conjugado, 

como é que fica isso. Ela vai estar subordinada à vice de produção? 

 

AB – Existe a proposta que a Malu fez, na tese de mestrado dela sobre a planta de protótipos. 

Então ela propõe uma estrutura independente com a participação de outras unidades da 

Fiocruz no gerenciamento disso. Mesmo porque essa planta serviria não só a Bio-

Manguinhos. Você poderia incorporar aí coisas desenvolvidas em outras unidades para fazer 

os testes em condições... 

 

CT – CDTS? 
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AB – Sim, ela teria o que fosse desenvolvido no CDTS e que mostrasse viabilidade técnica 

de ser produzido, seria um protótipo. Essa estrutura de gerenciamento seria a parte, com 

participação obviamente do pessoal de produção, pessoal de desenvolvimento tecnológico e 

de outras unidades da Fiocruz, como vice-presidência, desenvolvimento... Talvez ela 

proponha essa idéia, eu não me lembro bem, mas é algo parecido. 

 

WH – É isso que está se apontando, que está tentando se implantar? 

 

AB – Exato. O projeto está precisando ser aprovado pelo presidente para a gente começar a 

construção, a instalação da... 

 

WH – Pelo presidente... 

 

AB – Paulo Buss. 

 

WH – Paulo Buss, da Fiocruz. 

 

AB – É. Mas é uma necessidade veemente em Bio-Manguinhos. 

 

WH – Agora, com a entrada do Akira também se muda, novamente tem uma mudança, 

quando se criam as vice-direções? 

 

AB – Sim, em função do crescimento. Na época do Marcos Oliveira cresceu-se muito e estava 

amarrado naquela estrutura. Quando o Doutor Akira entrou esse crescimento continuou, a 

estrutura cresceu. Então a forma organizacional que estava implantada até então não mais 

atendia. Por exemplo, no caso das vacinas bacterianas era de um laboratório com oito 

pessoas, dois setores do Rockefeller. Com a implementação do projeto já são aqui trinta e 

oito pessoas em várias divisões diferentes. 

 

WH – Que você está coordenando. 

 

AB – Sim. Virais, dizem que é um projeto que da mesma forma que começou a vacina Hib 

está havendo a incorporação de pessoas, as atividades estão crescendo, então houve essa 

necessidade de reestruturação. Tanto na parte mais embaixo da estrutura quanto na parte mais 

de cima. Então se começou a ver assessorias... Então o que houve? Uma grande integração 

das três áreas: área de gestão, desenvolvimento tecnológico e... 

 

WH – Produção. 

 

AB – ...produção. Desenvolvimento tecnológico foi bem mais recente, foi agora. Na verdade, 

era gestão, produção e qualidade. As três vices que houve na primeira reestruturação, logo 

na vinda do Doutor Akira. Então a produção foi reestruturada com a vice-diretoria. 

Bacterianas passou a ser um departamento, processamento final outro departamento e virais 

o terceiro departamento. Mas vinha uma assessoria de planejamento, o controle de produção 

já existia, subiu para o status de assessoria de vice-direção. Foram incorporadas a assessoria 

clínica, a assessoria de comunicação, a controladoria ou algo similar, gestão institucional. 
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Então houve essa modificação na estrutura e, mais recentemente, com esse projeto de 

reestruturação da área de desenvolvimento tecnológico, foi criada a vice-diretoria de 

desenvolvimento tecnológico.  

 

WH – E é dessa época que nasce esse projeto dos biofármacos e da planta de protótipos? 

 

AB - A planta de protótipos é anterior a biofármacos, se não me engano. Porque biofármacos 

surgiu há um determinado tempo atrás com a disponibilização da tecnologia por Cuba para 

o pagamento de dívidas com o Brasil. E naquele momento isso veio para Fiocruz e a unidade 

que tem conhecimento e tem experiência na produção de injetáveis, em produção asséptica, 

e nessa linha de fermentação que engloba como eu falei... Biofármacos é a mesma coisa. 

Bacterianas são microorganismos, mas no fundo você vai produzir uma proteína a partir de 

uma bactéria engenheirada ou de uma célula de tecido. Mas os equipamentos são os mesmos 

ou similares aos que se usam para bacterianas. Então Bio-Manguinhos foi a unidade natural 

para abraçar essa produção de biofármacos. O que houve foi uma mudança na concepção da 

planta de protótipo. Porque você poderia fazer duas unidades à parte, mas se decidiu que seria 

melhor se fazer numa estrutura vertical com a planta de biofármacos em baixo. O layout já 

estava absolutamente pronto e aprovado pelo pessoal de Cuba. A área de reativos também 

precisava crescer, não só crescer, mas também passar a produzir em instalações adequadas 

porque funciona no Rockefeller. Então se optou por fazer uma planta de biofármacos, 

reativos e protótipos num mesmo prédio, aproveitando toda a infra-estrutura que existe em 

Bio-Manguinhos. Porque as utilidades são caríssimas. Por exemplo, vapor industrial, nós já 

temos a capacidade instalada, comporta essa nova estrutura. Águas para injetáveis: já temos 

a geração de águas para injetáveis aqui. Ar-comprimido, idem. Água gelada, a mesma coisa. 

Então toda a estrutura está aqui, além do controle de qualidade e da garantia de qualidade 

que estão na planta. Então operava a parte de manutenção desses sistemas também. Se você 

incorporar vai ficar muito mais fácil de você ter outras unidades. Então eu acho que isso foi 

incorporado. Não sei... como eu disse, a planta de protótipos é anterior... mas as coisas foram 

acontecendo de tal forma que foram incorporadas num projeto só, aguardando a aprovação. 

 

WH – A aprovação do presidente da Fiocruz. 

 

AB – Que quer levar para Jacarepaguá. 

 

WH – Pois é. 

 

AB – Que é um contra-senso, no meu modo de ver, tecnicamente. Toda a estrutura... 

 

WH – Nós soubemos, tem uma competição aí, não é? 

 

AB – É. Toda a estrutura de engenharia e manutenção, controle de qualidade, garantia de 

qualidade e metrologia e validação, estão na mesma planta. Você vai duplicar essa estrutura 

lá fora? 

 

WH – Tem uma planta enorme, gigantesca. Não sei, me pergunto se a questão não é o que 

fazer com aquela planta de Jacarepaguá. 
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AB – Mas a planta não serve, absolutamente. Seria para construir lá uma nova planta, não é? 

 

WH – Reformar? 

 

AB – Não reformar, construir, ali é impossível de você... Ela foi concebida para fazer um 

tipo de operação, para produzir pastilha, pó. A gente está falando em produtos injetáveis, 

trabalhar em áreas classificadas com classe 1000, classe 10 mil no máximo, de 10 mil 

partículas por pé cúbico de ar. Então o que está lá não serve, seria construir lá de fato. E, 

poxa, você vai dobrar toda uma estrutura. Eu falei, em infra-estrutura, você tem que replicar 

lá o que já existe aqui. Porque aqui a garantia de qualidade, você vai ter que ter a incorporação 

de algumas pessoas a mais para isso. Controle de qualidade que já vem para cá com uma 

nova estrutura. O prédio está pronto, está vindo aí até o final do ano, com condições de 

absorver todas as atividades necessárias ao controle para biofármacos e para protótipos. E a 

alimentação está aqui. Então como é que você pode ver isso lá? 

 

WH – Mas a idéia... eu queria até clarear. Porque eu ouvi que tem essa questão, mas seria 

levar o projeto biofármacos para Far-Manguinhos ou construir lá sob a jurisdição de Bio-

Manguinhos? 

 

AB – Me parece que é sob a jurisdição de Bio-Manguinhos construir lá. 

 

WH – Lá na planta. 

 

AB – É, na planta. 

 

WH – Em Jacarepaguá. 

 

AB – Essa é a versão, ao invés de construir aqui, construir lá. 

 

WH – A planta lá. 

 

AB – É.  

 

WH – Mas é apenas uma questão do local ou tem outras coisas mais complexas, implicadas 

ali? 

 

AB – Olha, certamente tem coisas mais complexas implicadas aí. Eu não sei exatamente... 

 

WH – É. Eu ouvi. Deve ter sido um golpe para o projeto aqui, de certa maneira, não é? 

 

AB – Estava tudo pronto para ser assinado há pouco tempo, em julho. E com esse fato novo, 

quer dizer, com essa idéia, não foi assinado. Inclusive o terreno que foi oferecido para gente 

lá... estão fazendo análise técnica lá para ver se é possível, se é melhor, se é pior. Porque de 

antemão a gente já sabe que essas três coisas, controle, garantia e engenharia, são vantagens 

muito grandes. Então é preciso que se faça um estudo bem detalhado disso. Eu acho que está 

sendo feito. 
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WH – Porque aí o investimento da construção é muito maior, não é? 

 

AB – Por causa das utilidades! 

 

WH – Exatamente. 

 

AB – Utilidades existem aqui. 

 

WH – Porque você tem que investir em coisas que tem aqui e não tem lá, não é? 

 

AB – Então você estaria, numa primeira visão geral, duplicando o controle, garantia, 

engenharia de manutenção e fazendo mais investimentos que aqui não seriam necessários. É 

difícil, vamos aguardar. Está sendo elaborado um documento. Isso vai ser negociado ainda. 

 

CT – Como é que fica a relação com a transferência de tecnologia de Cuba, que já está em 

andamento? Porque tem o contrato com Bio-Manguinhos. Não, tudo bem, você falou lá, 

porque existem duas questões: se for Bio-Manguinhos lá ou é se é Far-Manguinhos. 

 

AB – É, eu acho que as duas são muito complicadas nesse momento. Se for Far-Manguinhos, 

todo esse processo de transferência de tecnologia será perdido. Por exemplo, a formulação 

desses biofármacos já está em andamento aqui nas instalações. Porque vai ser envasado aqui, 

eles não vão construir setor de envase lá. Vai ser formulado aqui. O pessoal já foi para o 

primeiro treinamento em Cuba. O pessoal de controle de qualidade já foi treinado em Cuba. 

O pessoal de garantia de qualidade já foi treinado em Cuba. E recentemente, agora em julho, 

foram treinadas pessoas para formulação dos biofármacos. Então já veio o aporte tecnológico 

para cá. A sala de formulação já está sendo adaptada, os materiais necessários já estão sendo 

comprados... Quer dizer, já está tudo sendo preparado para ser feito aqui. Então vai se perder 

isso tudo?! Agora, isso na parte de formulação, agora na parte de produção em si... 

 

WH – Porque já envasaram aqui? Já tem envasamento de biofármacos. 

 

AB – Não, a gente rotula. 

 

WH – Ah, rotula. 

 

AB – Compra o naked vial e rotula. Agora, na parte de produção em si, os profissionais de 

Bio-Manguinhos estão muito mais próximos da produção do interferon e eritropoetina do 

que o pessoal de Far-Manguinhos. 

 

CT – Até pelo tipo de tecnologia que cada um. 

 

AB – Exatamente. Então eu vejo assim com tristeza esse tipo de decisão ou esse tipo de 

questão. Mas enfim. 

 

WH – Eu ia te perguntar, você falou vocês têm um mecanismo de planejamento estratégico, 

democrático, envolvendo todos os setores da instituição e eu queria fechar aqui a nossa 
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conversa te perguntado, enfim, que decisões foram tomadas nesse planejamento daqui para 

frente, do que virá? E quais são as suas expectativas em relação a isso? 

 

AB – Na verdade esse planejamento estratégico ainda não está fechado. Houve algumas 

rodadas com oficinas, com pessoas externas convidadas... 

 

WH – Mas o quê? Para fazer também uma avaliação? 

 

AB – Não, o pessoal externo para falar das tendências. Tendências de quais são as vacinas, 

quais são as perspectivas dos biofármacos, etc. Então houve várias oficinas. O pessoal de 

mercado também buscou muitas informações, se fez o início de uma prospecção 

mercadológica... 

 

WH – Buscando novos mercados? 

 

AB – Não. Produtos, tendências, como é que anda também e todos, muitas pessoas... Em 

torno de 50 pessoas na unidade foram entrevistadas através de questionários estruturados. 

Houve duas sessões abertas para que as pessoas pudessem elencar os problemas, elencar as 

necessidades de Bio-Manguinhos. Quer dizer, a primeira com a participação de setenta 

pessoas, a segunda cinqüenta pessoas... Aí isso tudo foi compilado e apresentado quinta-feira 

passada com o restante do estudo. As próximas etapas são o refinamento desses resultados, 

vai ser apresentado ao Conselho Superior de Administração e ser implementado. 

 

WH – E onde está apontando isso? 

 

AB – Olha, isso aponta para as coisas que temos que melhorar. Temos que melhorar muito a 

área de suprimentos. Temos que melhorar algumas coisas relativas à gestão. Temos que 

melhorar a infra-estrutura. Temos desesperadamente que conseguir que esse CDTS seja 

construído, porque isso é que vai dar mais agilidade ao nosso desenvolvimento tecnológico, 

um estímulo. Isso apontou também para uma carência muito grande de pessoal nas áreas 

técnicas. Muitas aéreas estão sobrecarregadas. Apontou quais são os produtos que temos que 

buscar nos próximos cinco, dez anos. 

 

WH – Quais são? 

 

AB – Basicamente a vacina de meningite B... 

 

WH – Que te envolve diretamente. 

 

AB – A meningite C conjugada, a implementação brevemente das vacinas de meningite, a 

vacina combinada de Hib, Meningo C, meningo B, meningo C conjugada... Isso na área de 

bacterianas. Ah, outra questão: pneumococos. Da área de virais a implementação imediata 

da transferência de tecnologia da tríplice viral, rota-vírus... Não me lembro muito bem dos 

outros. 

 

WH – E os biofármacos, não é? 
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AB – Ah, sim, isso aí...  

 

WH – É o carro-chefe? 

 

AB – É. Estamos aguardando. 

 

WH – E qual é a sua expectativa como chefe hoje? Como se chama o cargo exatamente? 

 

AB – Gerente. 

 

WH – Gerente... 

 

AB – Gerente do departamento de vacinas bacterianas. 

 

WH – Qual é a sua expectativa nesses próximos anos? 

 

AB – Olha, o departamento de vacinas bacterianas só tende a crescer. Uma vez implantada e 

rotinizada a produção de Hib, nós vamos partir para um novo projeto que é a 

operacionalização dessa linha de mil litros para produção de meningite. Então para os 

próximos cinco, dez anos, temos muito trabalho por aí. Eu estou bastante otimista porque a 

gente conseguiu montar uma equipe bastante jovem. 

 

WH – Foi uma área que cresceu muito nos últimos anos, não é? 

 

AB – Cresceu muito e vai continuar crescendo. E tem uma equipe muito boa. 

 

WH – Essa é a perspectiva, não é? 

 

[1 HORA E 30 MINUTOS] 

 

CT – Deixa eu te perguntar, já que você falou em equipe, eu estava justamente pensando 

nisso. Quais são os profissionais da área de produção de vacina bacteriana? São formados 

aonde? Só para você dar uma panorâmica desses profissionais. 

 

AB – Eu tenho, na área de fermentação bacteriana, o Wilson Bucker, que é engenheiro-

químico formado no Fundão, com mestrado em Tecnologia de Processos Bioquímicos. Na 

área de purificação de polissacarídeos e proteínas está a Tânia Pato. Ela é química formada 

na UFRJ, com mestrado na UFRJ, no Instituto de Química. Tenho, na parte de conjugação, 

a Elaine Maria Melo que é engenharia-química. Está fazendo agora o mestrado profissional, 

tem grande experiência. Tenho a Ana Maria também nessa mesma área, também engenheira-

química. Tenho o Felipe que é farmacêutico industrial. Ele é mais novo, recém-formado. 

Tenho a Maria do Carmo, da divisão de logística, também é engenheira-química e está 

fazendo MBA de imunobiológicos. No controle de processos tenho a Carla, que é 

farmacêutica também com uma especialização em imunologia. A formação desses 

profissionais é muito variada, não é? Tem o Jorge Alexandre que é biólogo. Então eu tenho 

uma equipe de biólogos, farmacêuticos, químicos e uma quantidade maior de engenheiros-

químicos. Isso na parte de supervisão. Os técnicos a gente contrata também dessa área: 
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técnico em química, biotecnologia ou alimentos, porque são atividades que não têm no 

mercado. Então a gente procura sempre contratar pessoas mais jovens e formadas aqui dentro. 

 

CT – E de nível técnico, com 2º Grau. 

 

AB – É, mas a maioria deles se não está, fará universidade, outros já estão formados. Muitos 

técnicos já estão formados. 

 

CT – Algum desses técnicos vem do Politécnico aqui de dentro da Fiocruz mesmo? 

 

AB – Por incrível que pareça não. Todos vêm de outras áreas. Principalmente química, 

técnico em química. 

 

WH – Você falou sobre o mestrado profissional e a gente quase não te pergunta sobre isso. 

Você pode contar para nós como foi essa idéia de Bio-Manguinhos oferecer o mestrado 

profissional para área de produção? O que isso significa na tua área particularmente, de 

bacterianas? 

 

AB – Implantar o mestrado profissional aqui foi uma bandeira desde a época de campanha 

do Doutor Akira. Primeiro para a reciclagem dos técnicos. Como eu falei para você, vieram 

bons técnicos que passaram a ser gerentes. Essa seria uma forma de dar uma melhor 

qualificação a esses gerentes. A área de produção, naquela época, com as limitações de você 

ter um...  Ficava muito difícil tirar uma pessoa da área de produção e colocá-la durante dois 

ou três anos numa universidade para fazer o mestrado. Ou três, quatro para fazer doutorado. 

Era muito difícil. Isso diminuiu bastante porque as pessoas podem em alguma parte do dia, 

normalmente de manhã, atender ao curso e à tarde retomar as atividades. Então isso foi muito 

positivo. Por exemplo, a Elaine que está fazendo agora. Quer dizer, não deixou de fazer as 

atividades, de cumprir com as responsabilidades que ela tem, e está se qualificando. 

 

WH – Esse mestrado tem algum foco mais específico na formação dos profissionais?  

 

AB – Olha, eu não conheço a fundo. Sei do que eu converso com algumas pessoas. Parece-

me genérico, não é? As pessoas que atendem a esse curso têm as mais diversas formações 

como é característico da atividade aqui dentro. Então eu acho que precisa ser um pouco mais 

direcionado. A pessoa faz estatística, cálculo, depois vai fazer bioquímica. Tem a parte de 

gestão, biologia, etc. Eu acho que é muito genérico. Não se presta para pessoa se especializar. 

Eu acho que ele foi criado nesses moldes justamente para reciclar e atualizar os gerentes. 

Mas como a maioria que não tinha mestrado, hoje está fazendo ou já fez, eu acho que esse 

curso tem que buscar um redirecionamento. 

 

WH – Senão vai ficar sem clientes, não é? 

 

AB – Claro. 

 

WH – Tem uma hora que... 

 

CT – Mas você vai realizar um curso de doutorado? A gente falou informalmente fora da...  
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AB – Ah, sim, depois de muitos anos trabalhando exclusivamente na área de produção, há 

um tempo atrás me interessei em fazer uma cadeira na ENSP, ministrada pelo Carlos Gadelha 

e o Temporão, que era o Complexo Industrial da Saúde. Eu fiz mais por curiosidade e gostei 

muito. Aí me interessei pela área e comecei a buscar o que fazer e acabei com uma 

determinada idéia de procurar um professor da escola de química para fazer um projeto. Aí 

desenvolvi um projeto sobre transferência de tecnologia, mas também estou tendo que 

aguardar. É sobre o aprendizado organizacional em função da transferência de tecnologia. 

Como a absorção de tecnologias externas pode gerar a capacitação interna, dentro da 

empresa. Esse projeto eu apresentei na Escola de Química na sub-área de Gestão e Inovação 

Tecnológica e estou matriculado desde março, terminando os créditos. 

 

CT – Na UFRJ. 

 

AB – Isso. Espero que termine logo. Primeiro terminar os créditos. 

 

CT – Mas você começou agora, este ano.  

 

AB – Comecei em março. 

 

CT – Tem toda uma trajetória aí. 

 

AB – É, já completei duas disciplinas, faltam mais duas. Não vai dar tempo de terminar todas 

as disciplinas este ano, porque uma específica que eu quero fazer na Fundação Getúlio Vargas 

não foi oferecida este ano. Só em março de 2006. 

 

CT – E aí você ainda tem quatro anos. Ou você primeiro pretende reduzir esse tempo? 

 

AB – Não. [risos]. Eu quero ver se a gente consegue tirar pelo menos um dia da semana para 

estudar, me dedicar a isso. Porque é muito difícil ficar o dia todo na instituição, ter de estudar 

à noite, vai ser meio complicado. E, poxa, tenho família no final de semana. 

 

CT – O mestrado profissional daqui é muito puxado? 

 

AB – Ah, é, sem dúvida! Eu também acho muito puxado isso. Algumas cadeiras então! Veja 

bem, uma pessoa que fez biologia – eu não sei qual é o nível do curso de cálculo – vai pegar 

uma disciplina de cálculo durante dois meses... Ele deve dar os princípios básicos pelo 

menos: derivada, integral, etc. Ou pegar uma matéria de estatística, não deve ser uma coisa 

muito... 

 

CT – E ainda à tarde... 

 

AB – Trabalhar. 

 

CT – ...trabalhar. Bom, eu acho que...  
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WH - Estamos já no final da nossa entrevista. A gente queria saber se você tem mais alguma 

coisa que você queira contar para nós, aproveitar a oportunidade e te agradecer muitíssimo o 

teu tempo, tua disponibilidade. 

 

AB – Eu é que agradeço, foi muito agradável conversar com vocês.  

 

 

 

 


