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Data: 25/11/2005   

 

 

Fita 1 – Lado A 

 

 

WH - Bom, hoje é dia 25 de novembro de 2005. A gente está fazendo a primeira entrevista 

com o Otávio Oliva. Quem está fazendo a entrevista sou eu, Wanda Hamilton, e Carlos Ponte. 

Otávio, a gente queria começar o nosso papo, aqui, com você contando para nós como foi a 

sua aproximação com a Fiocruz, de que maneira você veio para cá, porque você veio para cá. 

 

OO – Como começo? Eu vim por vias um pouco tortas, né? Eu fazia mestrado em saúde 

pública na Universidade de Yale. 

 

WH – Yale. Qual é a sua formação? 

 

OO – Eu sou médico epidemiólogo com concentração em virologia. 

 

WH – Formado pela? 

 

OO – Universidade Federal do Pará, em 1976. 

 

WH – Você é do Pará? 

 

OO – Sou paraense. E o Doutor Camargo, que era do Instituto de Medicina Tropical de São 

Paulo — creio que Mario Camargo era o nome dele, uma pessoa muito distinta —, estava 

visitando a Yale. E nos encontramos como brasileiros, eu o conhecia de nome. Ele estava 

passando o final de semana em New Haven, onde fica a escola de saúde pública. Então saímos 

juntos, eu o levei ao laboratório. Estava fazendo uma tese sobre anticorpos monoclonais e 

hibridomas, que era uma coisa super atual na época. 

 

WH – E em que época era isso? 

 

OO – Isso foi em 1978, 1979, por aí. E então ele me insinua, assim: “Tu não queres vir 

trabalhar conosco em São Paulo? Porque o Veronesi, Ricardo Veronesi, quer criar um 

departamento de virologia, tu sabes que não tem virologia na USP”. Na realidade, nessa 

época eu já tinha terminado o mestrado. E como eu era médico, eles... Não é que não tenham 

me aceitado para o doutorado, porque eu nem apliquei. Eles me aceitaram como pós-

doutoramento. Porque o entendimento deles de médico e PhD é um pouco diferente lá — era, 

pelo menos, naquela época. Então depois do mestrado passei dois anos fazendo um pós-

doutoramento. Bom, voltando ao tema. Já estava terminando o período e eu resolvi vir 

conversar com o Doutor Veronesi. Eu cheguei pelo Rio de Janeiro. Não me lembro porque 

razão eu tinha bastante tempo para a minha conexão para São Paulo e vim visitar o Doutor 

Hermann Schatzmayer, que era o chefe do departamento de virologia aqui.  

 

WH – Daqui. Você já o conhecia? 
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OO – Já, já conhecia de priscas eras, desde que eu era estudante de medicina. De congressos. 

E o Doutor Hermann disse: “Não, tu não tens que ir para São Paulo. Tens que vir para a 

Fiocruz!” Então isso ficou na cabeça. E estava começando, nessa época, o mestrado em 

medicina tropical aqui da Fiocruz. 

 

CARLOS PONTE – No IOC.   

 

OO – No IOC. O Doutor Coura estava começando. E eu venho trabalhar. Aí eu vou a São 

Paulo conversar com o Veronesi e tudo era um sonho, né? Tinha uma planta, mas não tinha 

dinheiro, tinha não sei o quê. Eu digo: “Opa! Eu acho que isso não vai dar certo, isso é 

furada”. Voltei ao Rio e falei: “Olha, o negócio de São Paulo eu acho que não vai dar certo. 

Como é que está a situação aqui?”, “Vem, se junta, vem!” Aí eu vim aqui como, digamos 

assim, estagiário. Ah, sim! Eu me inscrevi no doutorado em medicina tropical, eu e o Fritz 

Sutmöller, e comecei a trabalhar no departamento de virologia. 

 

WH – Com o Hermann? 

 

OO – Com o Hermann. Questão de um mês, dois meses. Isso já no ano... já em 1980. O Akira 

era diretor de Bio-Manguinhos e estava fazendo um convênio de cooperação técnica com o 

Japão para transferência de tecnologia de vacina de sarampo e vacina de pólio. E precisava 

de alguém para coordenar essas atividades, principalmente por causa do inglês. Eu era, eu 

acho, que um virologista que falava bem inglês e estava disponível ali no momento. E é nesse 

momento que o Hermann me apresenta ao Akira e eu converso com o Akira. Acho que 

levamos um mês e eu já estava contratado aqui em Bio-Manguinhos para coordenar esse 

trabalho de cooperação técnica de transferência de tecnologia da vacina do sarampo e da 

poliomielite com a Universidade de Osaka e o Instituto Kanonji, no Japão. Então foi por aí 

que eu entrei na Fiocruz.  

 

WH – Instituto...? 

 

OO – Kanonji. O Akira e a Malu podem te dar mais... Kanonji, que era da Universidade de 

Osaka. E aí foi como eu entrei na Fiocruz. Essa foi a história de como me aproximei da 

Fiocruz e cheguei aqui. 

 

WH – Você chegou a ir ao Japão, acompanhou todo o processo de transferência de 

tecnologia? 

 

OO – Eu não cheguei a ir ao Japão, mas eu coordenava daqui uma série de atividades. Por 

exemplo, a Maria da Luz fui eu que entrevistei para contratar. Uma menina que está aqui do 

lado, a Mariza, fui eu que entrevistei para contratar. Então toda essa geração, que é a geração 

que entrou com esse projeto... 

 

CP – Da transferência? 

 

OO – É. Naquela época Bio-Manguinhos talvez fosse umas 30, 40 pessoas no máximo aqui. 

Praticamente naquela época se produzia somente a vacina polissacarídica, que é contra a 

meningite A e C. Tinha uma produção da antiga vacina contra o cólera, tinha uma produção 
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de vacina contra a febre tifóide e tinha alguns reagentes de diagnóstico. Por exemplo, de 

Chagas. Havia muito pouca coisa... 

 

CP – Febre amarela. 

 

OO – Ah, febre amarela, me perdoe. Aliás, febre amarela é a mais antiga de todas elas, tem 

razão. E era a maior produção que havia naquela época em Bio-Manguinhos e continua sendo 

até hoje. Então era um grupo muito pequeno, muito limitado de pessoas. Eu me lembro, por 

exemplo, que sobrava estacionamento aqui nessa região. 

 

WH – Quem diria, né?  

 

OO – [risos] Quem diria? Hoje é um inferno para estacionar. 

 

WH - Hoje é uma loucura!  

 

OO – Então é um indicador, né? Eram poucas pessoas e poucas pessoas tinham carro na 

época. Também significa mudança do poder aquisitivo do funcionário. 

 

WH – Eu queria te pedir para você contar para a gente como é que foi esse processo de 

transferência de tecnologia. Você pode contar para a gente como foi? Você estava falando: 

você participou da contratação dos técnicos, dos profissionais que trabalharam com isso. Que 

mais, quais outras atividades você desenvolveu e você acompanhou nesse período?  

 

CP – E também, como teve contratação, se existia uma verba especial para tocar esse projeto 

de transferência. 

 

OO – Bom, a transferência de tecnologia começa prévia à minha entrada. Os contatos iniciais 

do Akira, através da Jica, que é a Agência de Cooperação Internacional do Japão. O Akira 

demonstrando interesse. O Akira também conhecia pessoas no Japão que ele pode detalhar 

melhor essa parte, que eu não recordo. Então estabelece essa cooperação. E nessa época uma 

das prioridades da cooperação técnica da Jica era exatamente nessa área de saúde.  O Japão 

entrou com a questão da tecnologia e também com muitos equipamentos que hoje estão 

instalados aqui em Bio-Manguinhos. Inclusive o primeiro liofilizador Edwards de grande 

porte, que nós tivemos aqui veio por essa cooperação técnica, porque era o mesmo 

equipamento que eles tinham no Japão. Paralelamente a isso, o Ministério da Saúde, através 

do Programa Nacional de Auto-suficiência Imunobiológica colaborou. Nós tivemos projetos 

da FITEC que também contribuíram financeiramente para o desenvolvimento desse projeto. 

A tua pergunta, no caso, era mais... 

 

CP – De onde vinham os recursos. 

 

WH – Os recursos e as atividades. 

 

OO – Os recursos, exatamente. Agora as atividades. As atividades, primeiro, consistiram em 

que nós tínhamos que formar um corpo de técnicos. Nós não tínhamos naquela época, eram 

muito poucos. Nós tínhamos aqui muito pouca gente com experiência em virologia, muito 



 

9 

 

pouca gente com experiência em métodos, nas boas práticas de produção, fabricação, que 

eram vigentes na época. Hoje elas estão totalmente diferentes, cada vez mais sofisticadas, eu 

diria. Tivemos que formar então um grupo de gente, de jovens. Fomos buscar aqui na 

Universidade do Rio de Janeiro.  Todas as pessoas vieram daqui da universidade, daqui do 

Fundão, e também de outras universidades do entorno de Manguinhos. Então foi todo um 

processo que incluiu o processo de seleção. Nesse processo de seleção tinha prova escrita, 

havia entrevistas. E aí fomos juntando. E essas pessoas assim, que era contratadas, elas iam, 

em grupos, para o Japão para receber os treinamentos específicos nas áreas para as quais elas 

haviam sido contratadas. Eu fui ao Japão só já depois de implantado o projeto. Eu ficava mais 

aqui, na questão da coordenação. Mesmo porque foi uma mudança muito brusca. Eu era uma 

pessoa de laboratório e eu fui colocado numa atividade de coordenação, esses males que a 

gente tem aqui no Brasil. Às vezes o cara é bom no laboratório e fazem logo uma co-relação 

que ele é bom na administração, né? Mas naquele momento não tinha outro. Eu falava inglês, 

então eu fiquei, digamos assim, responsável pelo fato. Mas eu nunca quis me afastar do 

laboratório. Então eu dedicava aí uma hora, duas horas por dia dentro dessa atividade, para 

ir ao laboratório. E a minha entrada, a minha inserção no laboratório durante esse processo 

foi com uma crise que aconteceu no Brasil com a vacina anti-rábica. Lá pelo início dos anos 

80 a vacina anti-rábica... As pessoas eram mordidas por cães, tomavam a vacina e morriam 

de raiva. E nessa época o controle de qualidade era feito por um laboratório na Fiocruz. 

Ninguém entendia bem qual era a situação que passava. Havia suspeitas de que não faziam 

corretamente o... ou mesmo não faziam os resultados, somente... 

 

WH – Quem produzia a vacina?  

 

OO – A vacina era produzida por vários laboratórios no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro era o 

Vital Brazil, o Instituto Vital Brazil. Em São Paulo, o Butantan. Em Pernambuco, Lafepe. 

Em Porto Alegre, o Instituto de Pesquisas Biológicas do Rio Grande do Sul. E o maior de 

todos os produtores eram os Laboratórios Farmacêuticos de Pernambuco, Lafepe. 

 

WH – Todos eles apresentavam o mesmo problema com a vacina? 

 

OO – Sim, sim. Então se tinha dúvida quanto à qualidade da vacina. 

 

CP – Só para esclarecer. Quem é que avaliava? 

 

OO – A Fiocruz. 

 

CP – E o INCQS ainda não existia? 

 

OO – Não existia o INCQS. O INCQS não existia nessa época. Era um laboratório que ficava 

no Cardoso Fontes, que não era o departamento de virologia. Porque a história é a seguinte, 

voltando às histórias da Fiocruz: o atual departamento de virologia da Fiocruz é egresso do 

departamento de virologia da Escola Nacional de Saúde Pública, do Instituto Castelo Branco, 

que era como se chamava naquela época. O Instituto Oswaldo Cruz tinha um departamento 

de virologia, que era coordenado por uma outra pessoa. Então durante muito tempo nós 

tínhamos dois departamentos de virologia. Mais adiante o departamento de virologia da 

escola, que era coordenado pelo Doutor Hermann, foi que absorveu o outro departamento. 
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Bom, então daí eu sou chamado às pressas para organizar esse laboratório, que foi 

transformado, meses depois, no Centro Nacional de Referência para a Raiva. Então a nossa 

principal função nesse momento era... 

 

WH – Isso quando o Hermann Schatzmayr te chamou para vir aqui? 

 

OO – Não, eu já estava trabalhando em Bio-Manguinhos, já estava trabalhando. Mas diante 

da gravidade do fato, o Doutor Guilardo Martins Alves, que era presidente da Fiocruz, 

atendendo uma solicitação do Ministério da Saúde – eu acho que o ministro naquela época 

era o Doutor Valdir Arcoverde, o diretor da Divisão Nacional de Laboratórios de Saúde 

Pública era o Jorge Bermudez e o coordenador do Programa de Imunização eu não me lembro 

bem quem era na época, lidava com os fatos. O Secretário Nacional de Ações Básicas de 

Saúde era o João Batista Risi, doutor Risi. Vieram pedir: “Está acontecendo isso com a vacina 

que vocês controlam. Há algo errado porque pessoas estão morrendo, ou seja, a vacina não 

está sendo eficaz. O que nós podemos fazer para resolver esse problema?”. 

 

CP – Só me esclarece uma coisa: antes do INCQS existia um outro laboratório que era no 

centro da cidade, né? 

 

OO – Que não era da Fiocruz. 

 

CP – Que não era da Fiocruz. 

 

OO – Foi absorvido. Eu já estava aqui quando foi absorvido. Era o LCCDMA. 

 

CP – Isso. 

 

OO – LCCDMA. Mas eu não sei o que significa. Laboratório CCDMA. Isso aqui é 

medicamento. Isso aqui eu não sei o que é. Laboratório Central de Controle de Drogas e 

Medicamentos. Alguma coisa assim nesse sentido.  

 

CP – Esse laboratório não fazia o controle dessa vacina? 

 

OO – Não. Esse LCCDMA era um laboratório mais de análise química, de propriedades 

físicas, químicas e farmacológicas.  

 

WH – De medicamentos e alimentos eu acho que ele fazia. 

 

OO – Tem razão. Medicamento e alimento, tem razão. Esse A é de alimento. 

 

CP – Porque depois ele foi incorporado e virou o INCQS. 

 

OO – Ele foi incorporado à Fiocruz e fez parte do núcleo que deu origem ao INCQS. Mas 

não eram eles que faziam esse controle. Esse controle era feito aqui na Fiocruz por um 

departamento de virologia que havia. Bom, nesse momento me pedem para montar esse 

laboratório e nós começamos as atividades neste prédio, no quarto andar. Este prédio aqui 

estava praticamente abandonado, praticamente abandonado. Então o quarto andar estava todo 
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vazio. Era um andar... Só havia sucatas históricas, equipamentos antiqüíssimos, que era o 

laboratório do doutor Oswaldo Cruz Filho. E aí nós aproveitamos as mesas, as cadeiras de 

escritório que ele tinha. Me lembro bem que no meio da sucata ainda tinha a placa: “Doutor 

Oswaldo Cruz Filho”. Não sei nem que fim levou isso. 

 

WH – Pois é, né? Já estou aqui eu me perguntando: onde está tudo isso?  

 

OO – Isso foi há quase 30 anos atrás. 

 

WH – 25, né? 1980. 

 

OO – É. Então... bom, aí nós montamos o laboratório e... 

 

WH – Mas tem uma coisa que eu não entendi. Você já estava trabalhando, fazendo pesquisa 

com raiva e por isso você foi trabalhar nesse...? 

 

OO – Não. É porque eu fazia virologia, aí... 

 

WH – Qual era a tua área de pesquisa? Você fazia pesquisa em quê? 

 

OO – Bem, quando eu vim dos Estados Unidos eu era arbovirologista, trabalhava com vírus 

transmitidos por artrópodos. É onde está a febre amarela, a dengue.  

 

WH – Vírus transmitidos por? 

 

OO – Artrópodos. São os Arbovírus: Arthropod-Borne Virus. Bom, então ali naquele cenário 

achavam que era eu quem tinha potencialidade para implementar essa atividade. Nós 

implantamos isso em cima de sucata, esse laboratório no quarto andar. Em cima de sucata, 

tivemos que montar biotério. Era um calor desgraçado. Porque esse prédio em que nós 

estamos aqui, não sei se vocês sabem, era o antigo dispensário de tuberculose. Na época em 

que ele foi construído, na época de 40, havia um conselho que as pessoas que tinham 

tuberculose deveriam receber grande insolação, muito sol. Por isso que este prédio é 

construído de frente para o nascente e, obviamente, de costas para o poente. Porque tinha que 

pegar muito sol, muita luz. Então do ponto de vista de climatização dele é uma tragédia, 

porque ele pega todo o sol do mundo [risos]. No verão então, é de ponta a ponta. Bom, então 

era muito quente o laboratório, não havia ar condicionado, etc e tal. Isso foi tudo construído 

na base de aproveitar o que tinha de coisas antigas. Mas funcionava, não importa. O 

importante é que funcionava. Aí começamos a fazer os testes de controle dessa vacina. Como 

era uma atividade de laboratório e eu gostava mais, de certa forma eu me afastei um pouco 

do processo de transferência de tecnologia, muito embora tenha estado sempre 

acompanhando o processo e ajudando no que era possível.  

 

WH – Você não tinha uma função definida, digamos? É isso que eu não estou entendendo. 

 

OO – De coordenador. O grande coordenador era Akira, eu era mais o executor. 

 

WH – O coordenador executivo? 
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OO – O coordenador executivo desse processo de colaboração. No momento desse problema 

com a raiva, eu passo a ser coordenador do Centro Nacional de Referência para a Raiva e 

fico só colaborando aqui, esporadicamente, nesse projeto. Porque nesse momento o projeto 

já tinha tomado corpo. Já estavam os consultores japoneses aqui, muitos dos que foram 

treinados no Japão já estavam de volta, já haviam assumido a sua função. 

 

CP – Já estava caindo numa rotina. 

 

OO – Estava caindo já numa fase de implantação física do processo, não era da organização 

inicial. Então eu venho para esse laboratório e as primeiras provas que nós fizemos... 

Aproximadamente 80% dos lotes de vacina que nós fizemos não estavam de acordo com os 

parâmetros. O primeiro julgamento meu foi: “Não temos experiência, nós estamos 

começando. Pode ser problema nosso, então nós temos que excluir essa possibilidade”. 

 

WH – Problema nosso como assim? 

 

OO – Técnico. Que nós não estivéssemos executando a técnica... 

 

WH – Ou seja, antes, quando foi descoberto que a vacina estava com problema... 

 

OO – Não. Nós estávamos... 

 

CP – Eles estavam duvidando deles mesmos. 

 

OO – Nós estávamos duvidando da gente. 

 

WH – O controle de qualidade que era feito aqui, não é isso? 

 

OO – É. E nós estávamos... Não. Já tinha saído lá do laboratório, já tinha vindo para a nossa 

mão. E na nossa mão tudo aquilo que era aprovado pelo laboratório estava sendo reprovado. 

A primeira idéia, eu digo: “Olha, como somos novos...”. 

 

WH – Uma coisa que eu não entendi: esse laboratório que fazia o controle da qualidade da 

vacina anti-rábica era daqui. 

 

OO – Era da Fiocruz. 

 

WH – Se monta um outro. 

 

OO – Um outro. E se retira a função do laboratório antigo, se transfere para esse... 

 

WH – E isso não criou um certo problema? 

 

OO – Olha, talvez até tenha criado, mas eu aí que... Porque o diretor era o doutor Figueiredo, 

não me lembro o primeiro nome dele. Tem que ver aí nos dados históricos. Ele era primo do 

presidente João Figueiredo, que era Presidente da República na época. 
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WH – Ernani Figueiredo? 

 

OO – Não, não. Verifica nos dados históricos aí.  

 

WH – Estácio. 

 

OO – Estácio. 

 

WH – Pesquisador antigo daqui. Estácio de Figueiredo. 

 

OO – Estácio de Figueiredo. Exatamente. Bom, mas o Doutor Guilardo, diante do fato, 

digamos assim, bancou essa transferência. Então, voltando onde eu estava, nós reprovamos 

80% dos lotes. A primeira impressão que eu tinha é que nós, eu estava errando alguma coisa. 

Voltamos a repetir: de novo 80%. 

 

WH – Por que? Por que era muito? 80% era muito? 

 

OO – É. Analisa o seguinte: tradicionalmente tudo era aprovado, embora estivesse morrendo 

gente. Tu vais fazer a prova, tem 80% dos lotes reprovados. Tem duas possibilidades aí: ou 

o outro laboratório estava errado ou tu estavas errado. Aí a gente... 

 

WH – Porque é uma porcentagem altíssima de reprovação. 

 

OO – A gente traz para a gente a responsabilidade: “Como estamos aqui ajustando a técnica, 

nós estamos aqui implantando um grupo novo”. Embora tivesse uma pessoa muito 

experiente, o Reginaldo Assade Muller, que hoje está no INCQS. 

 

WH – Reginaldo? 

 

OO – Assade Muller, que fazia isso no Vital Brazil e nós contratamos para cá.  

 

WH – Ele veio para esse laboratório? 

 

OO – Para esse laboratório também.  

 

WH – Eu ia te perguntar agora a equipe... 

 

OO – O Ismael, O Ismael... Como é o nome? Eu esqueço o nome dele. O Ismael era um 

técnico do Hermann também, que estava deslocado do grupo do Hermann, também se juntou. 

Nós juntamos uma série de pessoas que estavam soltas na Fiocruz para montar esse 

laboratório. E o que acontece é que... aí repetimos os testes: de novo foi reprovado. E como 

ninguém estava me cobrando resultado, eu disse: “Vou fazer novamente”. E são testes 

longos, que tomam 21 dias. 21 dias para imunizar os camundongos e mais uma semana para 

ler os resultados depois do desafio. Desafio significa inocular o vírus da raiva nesses animais 

imunizados. No meio dessa terceira fase me cobram de Brasília porque não havia vacina anti-

rábica. Eu digo: “Olha, o que está se passando é que os lotes não estão sendo aprovados. 
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Agora, pode ser que seja equívoco nosso”. A decisão que veio de Brasília foi enviar para o 

Cepanzo. O Cepanzo era o Centro Pan-americano de Zoonoses, da Organização Pan-

americana da Saúde, e estava localizado em Buenos Aires, na Argentina. Quando nós 

mandamos as amostras dessas vacinas, eu disse: “Bom, tem duas saídas. Se nós estivermos 

certos, o centro vai ganhar a vida. Se nós estivermos errados, o centro está morto”. E veio o 

resultado do Cepanzo, depois de um mês, que estava em total concordância com o nosso 

resultado. 

 

WH – Ou seja, 80% de reprovação. 

 

OO – É. Os lotes que nós havíamos aprovado eles aprovaram, os lotes que nós havíamos 

reprovado eles reprovaram da mesma forma. Então ficam configuradas duas coisas: primeiro 

que nós estávamos corretos; segundo que nós estávamos enfrentando uma brutal crise de 

qualidade de vacina anti-rábica no país. 

 

CP – Isso mais ou menos em que ano? 

 

OO – Isso em 81, 82, por aí assim. Começa a complicação porque todos os produtores – 

Butantan, Instituto Vital Brazil, a Funed, Lafepe, tudo gente de longa história de produção 

de vacina, milhões de experiências. E claro, tivemos atritos, até acusações de tentar favorecer 

o outro. Por exemplo, o pessoal do Lafepe.  

 

WH – Porque tinha diferença nas amostras em termos de qualidade ou eram todas...? 

 

OO – Elas não passavam. Elas não tinham potência. Não tinham potência, não tinham 

antígeno suficiente. As pessoas eram atacadas por cães, na hora de imunizar a vacina não 

produzia anticorpos, resposta imune, melhor dizendo. Então o vírus da raiva, que tinha sido 

inoculado pelos cães, tinha vida fácil e acabava matando as pessoas. Não é que a vacina 

matasse, é que a vacina não protegia. 

 

CP – Era isso que eu ia te perguntar. 

 

OO – Há uma diferença. Não é que ela matasse. É que ela não protegia. 

 

CP – É inativada? 

 

OO – Não, a vacina é inativada, mas ela não tinha capacidade antigênica, ela não tinha 

capacidade de induzir resposta imune para proteger as pessoas que haviam sido mordidas. 

Porque a vacina anti-rábica é pós-exposição. Em geral as vacinas são pré-exposição, né? Tu 

tomas antes de te expor para proteger. A vacina anti-rábica não, ela é como se fosse um 

tratamento, depois da... Bom, aí começa todo um trabalho de visitas, inspeções a essas 

fábricas. E como as produções eram muito incipientes em alguns casos, como a do IPB, como 

a da Funed. Os maiores produtores eram Vital Brazil e Lafepe. Aí começa todo um processo. 

Primeiro nós tivemos que importar vacina do Chile, importar vacina do Chile. Em 

determinado momento tivemos problemas de qualidade com a vacina do Chile também, que 

era considerado o grande modelo de produção da vacina Fuenzalida & Palácios, que foi 
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desenvolvida, inclusive, por um chileno. Bom, isso, ao longo de ano, dois anos, praticamente 

todos os produtores de vacina anti-rábica do Brasil que havia na época fecharam as portas.  

 

CP – Isso é uma história semelhante à da Sintex, né? 

 

OO – Também. Isso acontece paralelamente à Sintex e acontece... Nós tivemos neste período, 

no momento em que se começa a olhar para a questão da qualidade de vacinas no Brasil, nós 

nos deparamos com três grandes problemas: o da Sintex, com a DTP, o problema da vacina 

anti-rábica e os ... 

 

[trecho gravado somente em formato digital] ARQUIVO OLIVA 1, TRECHO DE 

0:31:16 A 0:35:25) 

 

OO - ...70 milhões de doses de vacina contra a Pólio importadas do [inaudível], que chegaram 

contaminadas ao Brasil. Então isso acontece praticamente em um ano só. É a primeira grande 

crise de falta de vacina no Brasil. 

 

CP – E também uma demonstração de que o país não tinha um controle. 

OO – Não tinha, não tinha. Exatamente. O país não tinha um controle de qualidade 

estabelecido, rotinizado, sistematizado. E aí começa. Começamos a montar esse laboratório, 

isso virou uma rotina, depois nós mudamos de técnica de controle. Saímos de uma técnica 

antiga, que era o [inaudível], e implementamos o método do NIH. Começamos a nos dedicar 

também a uma coisa que não tinha no Brasil, que era facilidade de diagnóstico laboratorial 

da raiva. Começamos a produzir os insumos fundamentais, principalmente o conjugado anti-

rábico. Começamos a produzir aqui na Fiocruz, começamos a distribuir para os países, 

começamos a fazer treinamento nos laboratórios da raiva do país, e aí o laboratório começa 

a tomar corpo, embora nunca nós tivéssemos recursos suficientes para poder modernizá-lo. 

Durante todo esse tempo ele funcionou como um laboratório, digamos assim, dos anos 60, 

em termos de instalação e complexidade.  

 

WH – Ele nunca... ele não passou a fazer o controle de outras vacinas? 

OO – Não. Ficou em raiva, em raiva só. Mais na frente, três, quatro anos depois, com o 

INCQS já em operação, começando as atividades do controle de qualidade de vacinas, é que 

nós treinamos e passamos essa responsabilidade ao INCQS. Nesse interregno, paralelamente, 

houve alguma reestruturação aqui em                   Bio-Manguinhos e eu passei a assumir um 

cargo de coordenador de desenvolvimento e produção de reativos para diagnósticos em Bio-

Manguinhos. Era uma coordenação, não era nem um departamento naquela época. 

 

WH – Deixa eu te fazer algumas perguntas antes de você falar dessa sua passagem para você 

nos contar mais como é que foi isso. Você chegou a desenvolver, já no laboratório, algum 

tipo de pesquisa em raiva? Porque você diz: “O meu tema era arbovírus”, né? Você conseguiu 

manter algum tema de pesquisa neste laboratório? 

OO – Este laboratório, esse Centro Nacional de Referência para a Raiva, o CNRR, tinha uma 

função de normatização, controle de qualidade e produção de reativo para diagnóstico. E 

treinamento, capacitação, né? Capacitação. Ele não era um laboratório de pesquisa. Era um 

laboratório de pesquisa. 
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WH – Não tinha ou tinha uma idéia de ter ou teve... conseguiram ter...?  

OO – Não, nós não chegamos a esse ponto porque nós tínhamos que cumprir com esses 

requisitos, que o país não tinha. Quando nós deixamos o Centro Nacional de Referência da 

Raiva, todo o país já fazia diagnóstico para a raiva, nós fazíamos confirmação de algumas 

amostras aqui, nós promovíamos capacitação, treinamento de pessoas aqui na Fiocruz, 

pessoas de outros estados, por uma semana, duas semanas...  

 

WH – Isso aqui é aquele que não apita. 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

OO – Mas essa é a função. Essas duas atividades, elas ocorreram durante muito tempo 

paralelamente. O Centro de Referência. Quando foi criada essa coordenação de 

desenvolvimento de reativo para diagnóstico. 

 

WH – Pois é. Porque agora eu consigo entender. Na verdade, a tua experiência aqui com a 

produção de reagentes é que te leva a coordenar essa área? 

 

OO – É. De certa forma influenciou. 

 

WH – Por que se cria essa coordenação?  

 

OO – É porque tinha duas grandes atividades aqui em Bio-Manguinhos naquela época: a 

produção de vacinas virais e bacterianas, uma área de produção de meios de cultura e tinha 

uma área de produção de reativos para diagnóstico. Com a reestruturação que houve, essas 

duas áreas foram reunidas debaixo desta coordenação e foi adicionado aqui o componente 

desenvolvimento.  

 

WH – Quer dizer: na verdade Bio-Manguinhos passa a investir no desenvolvimento de 

reagentes nesse momento, né? Com mais ênfase, digamos assim? 

 

OO – É. É aqui que começa... 

 

WH – Por que se faz esse diagnóstico?  

 

OO – Porque um dos grandes problemas que existiam no país era o suprimento de reagentes 

para diagnóstico de algumas enfermidades. E até mesmo porque, diferente do que é hoje, era 

um país muito carente em termos de recursos em alguns estados e os laboratórios centrais de 

saúde pública dos estados não tinham dinheiro nem para comprarem reagentes. Então nós 

começamos a trabalhar no desenvolvimento, na confecção. Começamos a produzir reativo 

para hepatite B junto com o departamento de virologia, começamos a trabalhar com Chagas. 

 

WH – Também se pensava — essa é uma dúvida que eu tenho — que investir nessa área de 

pesquisa e desenvolvimento em reagentes podia reverter recursos também financeiros para a 

instituição? 
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OO – Não sei. Pensava-se naquela época que isso seria uma fonte de autofinanciamento, mas 

estavam enganados porque os laboratórios centrais não tinham dinheiro. Eu lembro que 

quando eu já era diretor de Bio-Manguinhos, nós tínhamos uma pendência monstruosa de 

falta de pagamento de um dos laboratórios centrais.  Naquela época, com a inflação que 

havia... 

 

CP – Quando chegava a pagar já não valia mais nada. 

 

OO – Mas não pagava! Tinha esse processo que o laboratório central do estado “X” devia, 

sei lá, 10 mil cruzeiros novos, que já não era mais cruzeiro, era cruzeiro velho, não sei o quê, 

que valia R$ 1 real. Você arquiva isso, não vai cobrar isso. Provavelmente nem vai mais 

reconhecer a dívida. Então, nós trabalhávamos quase que filantropicamente fornecendo 

reagente para os laboratórios públicos. Mas eu acho que cumprimos uma das funções da 

Fiocruz, que é exatamente o fortalecimento da capacidade das funções básicas de saúde 

pública dela.  

 

CP – O Ministério não intervinha? Não fazia essa ponte? 

 

OO – Não. O Ministério, de alguma forma, financiava isso também. Mas isso fica meio 

complicado. Nós continuamos sendo financiados pelo Ministério, nosso salário, etc e tal, mas 

mesmo assim, isso não entra na composição de custos dos nossos produtos aqui, né? Então 

de alguma forma isso era pago, mas vinha de uma outra forma de pagamento, de subsídios, 

vamos dizer assim, por vias indiretas, projetos, entradas de dinheiro, etc., etc., etc. E aí nós 

começamos aqui a trabalhar nesse departamento e o departamento foi aos poucos crescendo 

e desenvolvendo tecnologia, mas nunca chegamos a alcançar níveis de produção industrial. 

Era, assim, muito caseiro. Muito bancada, lotes pequenos, limitados. 

 

WH – Você podia nós dar um panorama desse laboratório, não sei como é que você chamou. 

 

OO – É uma coordenação que tinha vários laboratórios. Eu me lembrava que tinha um 

laboratório de Chagas... 

 

WH – Que tipo de trabalho desenvolviam e quem? Faz um panorama para nós, rápido. 

 

OO – Bom, deixa eu me lembrar: em hepatite B era o Oscar Berro, que hoje é secretário 

municipal de saúde de Duque de Caxias? Daí da Baixada. 

 

CP – É. 

 

OO – Em Chagas era a Maria Felipe. Não me lembro o sobrenome dela. Em leptospira era o 

Rui Vadik, que não está mais na Fiocruz. Deixa eu me lembrar... Bom, nós montamos o 

laboratório de hibridomas. Nós montamos o laboratório de hibridomas, com o recurso da 

Fitec. Eram laboratórios... O estado da arte, naquele momento... E passamos a produzir 

hibridomas, anticorpos monoclonais para hepatite B. Durante muitos anos esses anticorpos 

monoclonais passaram a ser utilizados na produção dos reativos para diagnóstico de hepatite 

B. 
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WH – Mas o laboratório de hibridomas é anterior, né? Ou é dessa época? 

 

OO – Não, ele já é posterior. Ele é posterior. Ele entra na coordenação aqui. Nós, com um 

projeto da Finep, é que conseguimos construir. 

 

WH – Ah, ele vai fazer parte dessa coordenação de desenvolvimento? 

 

OO – É. Aqui, neste momento, que nós estamos neste trabalho. 

 

WH – Vocês tinham contato, aproximação, com grupos de pesquisa no IOC? 

 

OO – A idéia aqui sempre foi nós trabalharmos em conjunção com o IOC. Leptospira, por 

exemplo, é um bom exemplo. Hepatite B, outro bom exemplo. Chagas só posteriormente, 

porque esse antígeno de Chagas veio do Instituto de Medicina Tropical em São Paulo, veio 

do Mario Camargo. Foi uma tecnologia comprada. Isso naquela época era algo inusitado, tu 

comprares tecnologia. E quando eu cheguei na Fiocruz, o Akira já havia negociado essa 

tecnologia com o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Agora, aqui é a grande virada. 

Aí tem várias coisas que acontecem nesse meio. Uma coisa que eu não quero me esquecer de 

citar é uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde para estudar a persistência de 

imunidade contra a vacina da febre amarela.  

 

CP – Foi feita dentro dessa programação? 

 

OO – Exatamente nesse momento em que eu tive metido com a cooperação técnica com o 

Japão, em que eu comecei a trabalhar no Centro Nacional de Referência para a Raiva, a 

organizar, talvez mais nessa época aqui do que já nessa coordenação. Nós não sabíamos por 

quanto tempo durava a imunidade contra a febre amarela surtida pela vacina. Nós sabíamos 

de estudos feitos no Brasil e na Colômbia, coordenados por um colombiano chamado... Aqui 

no Brasil era o Bahia Ribeiro e na Colômbia era o doutor Hernan Groot, que escreveu 

trabalhos clássicos em termos de persistência de anticorpos contra a febre amarela. É Groot 

e Bahia Ribeiro as citações bibliográficas da época. E, neste momento aqui, já haviam 

passado 36 anos desde que a vacina começou a ser utilizada. Nós não sabíamos se persistia 

a imunidade. Então se tinha esta curiosidade. Até hoje o prazo de validade do certificado 

internacional da vacina da febre amarela são dez anos. O teste da vacina é 10 anos. Porque 

ela vem nesse estudo aqui. 

 

WH – Você conheceu Fonseca da Cunha? 

 

OO – Claro, trabalhei com doutor Fonseca. 

 

WH – Ele participou do... 

 

OO – Depois te conto uma curiosidade. Está publicado, inclusive, num... se vocês pegarem  

um boletim da Fiocruz que a Ana Paula fazia e procurarem um número aí... 

 

WH – Lá da época? 
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OO – É, é dessa época aqui. Tem essa história. Eu vou contar mais uma vez aqui. Então, o 

Akira me pediu para fazer em conjunto. Na realidade o estudo foi encomendado ao Instituto 

Evandro Chagas, de Belém, pela OPAS. E o Instituto Evandro Chagas me pediu para... Eu 

estou em um tempo diferente. Tenho que corrigir as datas. Eu era estudante de medicina 

ainda quando foi feito. Eu não estava na Fiocruz.  

 

WH – Ah, então esse estudo de febre amarela é anterior? 

 

OO – A todo esse processo. Um dia, em determinado momento, eles se unem. Eles se unem 

aqui, coincidências da vida, né? Coincidências da vida. 

 

WH – Como assim eles se unem? 

 

OO – Chego lá. Porque é onde entra o Fonseca, é onde vai entrar o Doutor Fonseca nessa 

história.  

 

WH – Então você, de alguma maneira, antes de entrar na Fiocruz já tinha trabalhado com 

vacina. 

 

OO – Já. Com arbovírus, né? A vacina entra aí pelo lado da proteção das infecções aqui, pela 

febre amarela.  

 

WH – Você estava no Pará ainda, então? Estava no Instituto do Pará. 

 

OO – Estava no Pará. Mas na época em que colocaram a vacina para funcionar, lá no início 

dos anos 50, vacinaram áreas de Minas Gerais que eram consideradas livres de febre amarela, 

como Pouso Alegre, Estiva, Congonhal, pequenos municípios aqui do sul do estado de Minas. 

E havia um livro — eu não sei onde foi parar esse livro — das vacinações realizadas nessas 

áreas. Eram uns livros, assim, de uma caligrafia... 

 

WH – Isso quando ainda era Fundação Rockefeller. 

 

OO – Sim. Fundação Rockefeller, mas, na realidade, era Deneru, Departamento Nacional de 

Endemias Rurais.  

 

WH – Serviço Nacional de Febre Amarela? 

 

OO – Não. Departamento Nacional de Endemias Rurais. É anterior. Talvez a febre amarela 

fosse o departamento. 

 

WH – De dentro do Deneru? 

 

OO – De dentro do Deneru. 

 

WH – É, o Serviço Nacional de Febre Amarela é anterior ao Deneru. Depois todos os serviços 

nacionais se fundem no Deneru, Departamento Nacional de Endemias Rurais.  
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OO – Bom, daí eu sou enviado para esses municípios com o livro, com nitrogênio líquido, 

seringa e agulha. 

 

WH – Você vai procurar as pessoas que foram vacinadas. 

 

OO – É. Bom, mas tinha um contato lá que era o “seu” Nita, que era um vigilante 

epidemiológico da moda antiga. 

 

WH – Guarda sanitário? 

 

OO – Por aí. Guarda sanitário. E lá com “seu” Nita, digo: “Seu Nita, olha, o desafio é esse, 

esses são os nomes das pessoas”. Ele foi lendo os nomes e disse: “Ah, essa família é daqui, 

mas esse nome eu não conheço, mas não é daqui. Mas veja bem: vamos procurar essas 

pessoas. Eu sei quem pode nos indicar”. E ele me levou na casa de um senhor cego já que 

era barbeiro. Barbeiro é bicho fofoqueiro, né?  

 

WH – Conhece todas as histórias da cidade. 

 

OO – As histórias da cidade. Todo mundo senta, conta para ele, ele passa adiante e tal. E 

sentei lá... não me lembro o nome desse senhor. Daí eu lia o nome e: “Ah, este é o fulano, 

filho de sicrano. Morreu. Ah, este é fulano. Está vivo, na fazenda tal. Ah, fulano, mora aqui 

na cidade”. Em uma manhã entrevistando ele, lendo os nomes, eu tinha que tirar sangue de 

100 pessoas. Tinha identificado onde estavam 150 pessoas. Aí o próximo passo foi encontrar 

essas pessoas pelos endereços que ele tinha dado. “Conhece fulano e sicrano? Antonio 

Pereira da Silva!”, “Ah, esse é o Toninho da fulana. Está na fazenda tal”. Chegava lá: “Senhor 

Toninho da Fulana?” Tinha que checar. “O senhor está lembrado do dia que...” Então as 

pessoas até se lembravam do dia que... 

 

WH – Que foram vacinadas. 

 

OO – Um grande acontecimento naquelas comunidades rurais do sul de Minas naquela época. 

Anos 40, início dos 50, por aí. Bom, fizemos o estudo e, grosseiramente, 80% tinham 

anticorpos, ainda tinham proteção, e 20% eram duvidosos. Nesse momento eu vou para os 

Estados Unidos, entro na Fiocruz e estou trabalhando na mesma sala que trabalhava o doutor 

Fonseca, quando vem uma solicitação da OMS para que nós explorássemos melhor esses 

20% para saber se eles tinham anticorpos. Só que os nossos métodos de laboratório daquela 

época não detectavam que eles tinham anticorpos, tinham baixa sensibilidade. Era uma 

hipótese. E a única forma de fazer isso era revacinar esse povo, esses 20%, parte desses 80% 

que eram imunes e ver se eles geravam Igm. Porque se eles não gerassem Igm, a hipótese era 

que eles já eram imunes. Só que o nosso método não detectava. E aí quando vem a tarefa 

novamente, o Akira diz: “Olha, o Evandro Chagas está me pedindo ajuda para isso, pá, pá, 

pá”. E eu comento com o doutor Fonseca: “Olha, imagine, eu vou ter que voltar para essa 

área”. Aí ele me escutou, me escutou: “Tu sabes quem vacinou esse povo?”, “Não, nenhuma 

idéia”, “Eu”. Aí nós começamos a rever, inclusive, os nomes das pessoas. Ah, sim! Deixa 

estar que... um farmacêutico que eu fui vacinar, que eu colhi amostra de soro na primeira 

viagem, me falou num doutor Fonseca. Só que eu não tinha a mínima idéia que era o doutor 
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José Fonseca da Cunha. Daí eu contei para ele: “Ah, doutor Fonseca, eu acho que o povo 

ainda se lembra do senhor”. Naquela época eu estava com a memória mais viva: “O senhor 

fulano Rosa não sei o quê – o sobrenome do fulano era Rosa. O senhor não sei o quê Rosa, 

que era farmacêutico”, “Ah, fulano, eu sei. Está vivo ainda?”, “Está”. Quando eu voltei para 

essa segunda viagem para intensificar a inspeção, levei uma carta do doutor Fonseca para 

essas pessoas que ainda se lembravam do doutor Fonseca. Doutor Fonseca mandou fotos, 

né? Esse senhor Rosa realmente ficou emocionadíssimo por esse reencontro indireto depois 

de 40 anos sem contato. 

 

WH – Porque a vacinação foi em 40. Vocês foram fazer essa verificação lá para 80, não é 

isso? 

 

OO – Isso. A primeira viagem que eu fiz para lá deve ter sido em 75. E eu voltei a fazer essa 

segunda viagem para olhar esses 20% aqui, isso eu acho que em 81. Nesse interregno foi que 

eu estive lá na Yale, comecei o projeto de cooperação do Japão. Agora não me lembro bem 

se já estava no Centro de Raiva, no CNRR. Eu estava aqui. 

 

WH – Mas ainda não tinha essa coordenação. 

 

OO – Aí eu não sei, aí eu não posso te precisar com clareza, pode ser até que estivesse no 

início, mas eu não posso te dizer com precisão. Isso é uma situação histórica que eu gosto 

sempre de citar pelas coincidências. 

 

WH – E quais foram as conclusões dessa investigação? 

 

OO – A conclusão é de que a vacina provavelmente tem uma imunidade por vida. Não é 

nenhuma surpresa isso. Tomando a vacina de sarampo, que é uma vacina de vírus vivo 

atenuado, as pessoas ficam imunes para o resto da vida. Muitas vezes com anticorpos 

baixíssimos, em níveis baixíssimos de resposta, mas isso é o suficiente para proteger ou para 

abortar a infecção. Ela, pelo menos, previne a doença. A pessoa pode se reinfectar, mas não 

tem a doença, pelo menos isso.  

 

WH – Eu queria voltar aqui para... 

 

OO – Volta, voltemos. 

 

WH - ... para essa coordenação de desenvolvimento. Você estava dizendo que vocês fizeram 

trabalho com hepatite B, com Chagas... 

 

OO – Leptospira, hibridoma... 

 

WH – O senhor estava me falando que em Chagas, no início, compraram a tecnologia lá de 

São Paulo, né? Como foi? Porque você ia me contar que é por aí também que teve uma 

aproximação com o IOC. 

 

OO – É. Porque essa era a atividade aqui. Esta era a área de Bio-Manguinhos que mais 

interagia com a área de pesquisa. E nessa época — eu comento isso aqui até porque eu acho 
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que vale a pena e deve ser citado — tinha aquela presunção do pesquisador que é sumidade. 

Então considerava este trabalho um trabalho de segunda classe. 

 

CP – Produção, né? 

 

OO – Produção. Trabalho de segunda classe. Era muito difícil, era uma luta convencê-los da 

importância, da necessidade deles dedicarem tempo para isso. E hoje mudou um bocado esse 

conceito, porque até para obter financiamento em fundos externos eles têm que gerar 

produtos. Além do conhecimento, em forma de produto, mas produtos e bens para a 

sociedade e não para satisfazer seu ego pessoal de ter feito e publicado. Então uma das lutas 

muito grandes aqui na Fiocruz foi fixar a carreira de tecnologista como uma carreira também 

importante, fundamental e equiparável à de um pesquisador. Aí a gente já entra para o lado 

político e sociológico dos comportamentos internos desse processo, né? Mas aqui, Wanda, 

eu quero lembrar o seguinte: que neste momento em que nós estamos trabalhando neste 

processo do desenvolvimento tecnológico de reagentes para diagnóstico aparece a Aids.  

 

WH – Isso já é 86, 87 que você está falando, mais ou menos? 

 

OO – Não. Talvez 84, 85. Eu estava no CDC exatamente para essas atividades de 

desenvolvimento tecnológico, de reagentes para diagnóstico, hibridoma, essas coisas. Foi a 

primeira teleconferência de que eu participei na minha vida. Com o Brasil, com o Ministério 

da Saúde. O Ministério da Saúde pedia ajuda ao CDC porque havia morrido o primeiro caso 

provavelmente de Aids no Brasil e o ruído estava grande. Naquela época o fenômeno já 

acontecia nos Estados Unidos também. Não se tinha ainda... 

 

WH – A mídia aqui não tinha ainda... 

 

OO – Não, já estava na mídia, já estava na mídia. Porque era um negócio inusitado, que 

estava acontecendo nos Estados Unidos. O primeiro caso suspeito havia acontecido e o 

barulho na mídia. E aí me pedem para que eu, ver se eu... mas bem no início mesmo. Não 

tinha nem programa de Aids ainda no Brasil. A Lair, que foi a primeira coordenadora, eu 

conheci aí, exatamente nessa época, no CDC. Ela trabalhava na unidade de sexualmente 

transmissíveis aí no CDC. E voltamos para cá. Não tinha muita coisa relacionada com Aids, 

isso ficou um pouco... baixou um pouco a poeira. Até que outros casos começam a acontecer, 

o Ministério começa a se desenvolver, cria, dentro de dermatologia sanitária do Ministério, 

essa área de enfermidades sexualmente transmissíveis e Aids. Assim se chamava a.. 

 

CP – A DST hoje. 

 

OO – Hoje se chama DST-Aids, que é da Lair Guerra de Macedo. E a Lair nesse momento, 

começa a procurar apoio para poder desenvolver essas atividades. E pede para a Fiocruz 

trabalhar, ajudá-la na questão do diagnóstico de laboratório de Aids. Vem aqui à presidência, 

acho que já era o Sérgio Arouca o... 

 

WH – Presidente da Fiocruz? É, é 85. 
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OO – Aqui nós tínhamos... O Doutor Hélio Gelli Pereira e a Marguerite Gelli Pereira 

trabalhando aqui também e interessados no assunto e mais uma vez eu sou chamado para 

organizar essas atividades aqui na Fiocruz naquela época. Então nós implantamos pela 

primeira vez o diagnóstico de Aids aqui. Começamos fazendo imunofluorescência, a técnica 

mais rasteira que havia, começamos a mexer com Elisa, com os testes comerciais que havia. 

Havia uma idéia de tentar produzi-lo aqui em Bio-Manguinhos. Nós começamos a nos 

organizar. O único laboratório que fazia diagnóstico de HIV aqui na Fiocruz era esse 

laboratório de cooperação e desenvolvimento de reativos para diagnóstico. Nesse momento 

nós já tínhamos, trabalhando conosco, o José Antonio Pinto, que está aqui em Bio-

Manguinhos. O José veio lá do departamento de imunologia e eu pedi para ele se dedicar, 

concentrar seus esforços aqui com a Aids. E aí começa, nós começamos a tentar ver como se 

fazia isso. Eu passava mais tempo em Brasília com a Lair do que aqui no Rio. Quando veio 

uma portaria ministerial da saúde e da previdência social. Era Valdir Pires com... ai, meu 

Deus. Era um político aqui do Rio de Janeiro, do PMDB. Foi ministro da saúde depois.  

 

CP – Santana? 

 

OO – Não. Santana é baiano. 

 

CP – Santana era o ministro na época do... 

 

OO – Não, mas era o Rafael de Almeida Magalhães. 

 

CP – Rafael de Almeida Magalhães.  

 

OO – Então a minha memória está boa. Bom, em que estabelecia que em dois meses, três 

meses o país tinha que estar fazendo triagem de doação de sangue. E o Brasil não tinha a 

mínima condição de fazer. Era um desafio que nós tínhamos. Então mais uma vez me 

chamaram: “Como é que nós podemos fazer isso?” Aí foi a primeira...: “Ah, comprar os 

reagentes”. Compramos os Elisas.  

 

WH – Isso era produzido onde? 

 

OO – Nos Estados Unidos. 

 

WH – Tudo no exterior. 

 

OO – No exterior. Eu disse: “Como é que nós vamos treinar todos os hemocentros do Brasil 

num período curto de tempo?” Aí nós tivemos a idéia de fazer treinamento descentralizado. 

Primeiro nós nos reunimos e treinamos grupos de dez pessoas, 15 pessoas. Passamos aqui 

acho que duas semanas na Fiocruz treinando o pessoal, desenvolvendo o currículo, fazendo 

as pessoas fazerem as provas, ensinava a interpretação. E aí fizemos o treinamento 

descentralizado, né? Na região amazônica nós fizemos em Belém; no Nordeste nós fizemos 

em Recife; fizemos em São Paulo, fizemos, sei lá... não me lembro mais. Foram seis ou sete 

treinamentos que nós fizemos na mesma semana em diferentes partes do Brasil. 

 

WH – Eu vou te interromper aqui. Eu preciso mudar aqui. 
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[trecho gravado somente em formato digital. Arquivo Oliva 1, 1:03:34 – 1: 04: 27] 

 

WH – ...e queria também te fazer uma pergunta. Até que horas nós podemos ficar? 

OO – Até umas 11. 

 

WH – 11 h? 

OO – Porque tem o negócio do Paulo lá. Falar nisso, tenho que falar com a secretária para 

entrar em contato com o José Roberto. 

[interrupção] 

 

OO – É nesse momento que a Fiocruz entra nesse mundo...  

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

OO – ...do controle de qualidade de sangue e hemoderivados. Entramos pelo Aids e fomos 

atingir o que naquela época chama-se Pró-Sangue. Era o Programa de Sangue, que era 

coordenado inicialmente pelo hemocentro do Recife. Então de uma hora para outra nós 

conseguimos montar, num esforço, assim... Foi um bonito trabalho. Um trabalho bonito, um 

trabalho que eu sinto muito orgulho porque conseguimos resolver um problema complicado. 

Eu me lembro bem que eu estive... Por um erro de conta — não me lembro qual a razão — 

os kits, em vez de chegarem no Rio, chegavam em Brasília. E Brasília não tinha condição de 

estocar. Foi uma luta para nós encontrarmos câmaras frias em Brasília para estocar os kits. 

Em Brasília não tinha caixa térmica suficiente para embalar, não tinha gente com experiência 

para embalar. 

 

CP – Estava arriscado a perder tudo. 

 

OO – Eu tive que fazer tudo, claro. O hemocentro de Brasília, o Laboratório Central de 

Brasília, a Secretaria Municipal de Saúde, a própria gente do Ministério, treinar como 

empacota, como controla. Sabe assim? A noite inteira empacotando os kits para mandar para 

os estados com o pessoal. Naquela época não tinha negócio de celular, nada disso. As 

comunicações eram extremamente complicadas. 

 

CP – Nem internet. 

 

OO – Nem internet! Nem pensar. Internet nós começamos pela... Como é que é? Pela BBI, 

grande rede profissional daquela época. E eu tinha que acompanhar o momento que fechava 

a caixa, que identificava a caixa, levar, chegar no avião. Eu lembro bem que, naquela época, 

não tinha tanta segurança assim. Eu andava em Brasília, por baixo dos aviões, vendo entrar 

material. Dizia: “Liga para o estado. Avisa aí para ligar para o estado porque está saindo no 

vôo tal agora”. Para retirar do aeroporto tinha que checar se o avião havia chegado, se tinham 

tirado o material do avião, lá da companhia de aviação. E tudo feito... Tinha um outro 

exemplo: uma situação de emergência dessas não pode seguir os trâmites normais, então era 

tudo em excepcionalidade e o serviço público funcionou com eficiência. Mas eficiência no 

pau, na briga.  
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WH – Não existia um programa como nós conhecemos hoje, um Programa de Aids. Não 

existia isso, né? 

 

OO – Era muito pequeno. Naquela época o núcleo do Programa de Aids era Lair Guerra de 

Macedo como coordenadora, eu pela parte de laboratório, o Pedro Chequer pela parte de 

vigilância epidemiológica, o Loures – esqueci o nome do Loures – pela parte clínica e o... 

aqui da Fiocruz, que foi vice-presidente... Aqui da Fiocruz, da época do Hermann. Qual era 

o nome dele? 

 

WH – O vice-presidente na época. 

 

OO – De educação, da parte de... Aí, o nome dele. É o Euclides, Euclides Castilho. 

 

CP – Castilho. 

 

OO – Mas o Euclides Castilho é posterior. Os três primeiros que trabalharam com a Lair — 

O Pedro Chequer, o Loures e eu. 

 

WH – Você pela Fiocruz. 

 

OO – Para o laboratório, colocado à disposição pela Fiocruz. Eu passava às vezes três 

semanas por mês direto em Brasília, morava num hotel chamado Fenícia. Porque tudo 

começou do zero, não tinha nada, absolutamente nada. 

 

CP – Nessa época já tinha estourado na mídia problemas como o do Betinho, os irmãos, eles 

terem adquirido... 

 

OO – Já, já estava na mídia. Nessa época já estava aí, né? O primeiro caso se chamava 

Marquito ou Marquinho, um estilista lá de São Paulo. Depois veio. Porque daí se descobre 

também muitos casos em hemofílicos. O Betinho, o Henfil.  

 

CP – O Francisco... 

 

OO – Porque aí tudo vem pelo lado... 

 

CP – Da hemofilia. 

 

OO – Da hemofilia, do controle de qualidade. Daí, por isso é que entra... Naquela época no 

Brasil a grande epidemia era relacionada à transfusão sangüínea: os hemofílicos. Não só os 

produtos fabricados no Brasil, mas os importados. Porque não havia controle de qualidade. 

Aí que se começa a fazer a triagem de doador de sangue no Brasil. 

 

WH – Nem para Chagas, nem para febre amarela tinha? 

 

OO – Chagas tinha, mas muito incipiente. 
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WH – Hepatite? Em banco de sangue não se fazia isso. 

 

OO – Naquela época era...  

 

[interrupção] 

 

OO – Claro, aí tem que passar pelas transformações na Fiocruz, as minhas brigas com a 

Asfoc.  

 

WH – Sua gestão como diretor de Bio-Manguinhos. 

 

OO – Minha gestão como diretor de Bio-Manguinhos.  

 

WH – Enfim, tem muitos assuntos para tratar com você. 

 

OO – Momentos dificílimos aqui dentro. 

 

WH – E a gente também não gosta de fazer correndo. A gente fica ansioso, né? 

 

OO – Pois é, mas há três dias já eu espero por vocês lá no... 

 

CP – Mas eu te liguei. Eu te liguei para o seu celular. Dia 14. Eu deixei lá um recado. 

 

OO – Eu estava lá, não registrou, não. É velhão. Foi o daqui? 

 

CP – É um que estava lá naquele e-mail que você passou para Cláudia.  

 

OO – Talvez seja esse aqui. Bom, mas onde eu estava mesmo? 

 

CP – Você estava no sangue e a epidemia se alastrando. 

 

OO – É. 

 

CP – Existia na mídia, a mídia divulgava a noção de grupo de risco, né? E o grupo de risco, 

pelo menos o que a mídia está divulgando, seriam homossexuais, prostitutas. 

 

OO – É, mas a maioria dos casos nesse momento em que nós começamos a trabalhar aqui 

eram os casos dos hemofílicos. Esse era o caso que mais tocava. 

 

WH – Hemofílico e transfusão em geral, né? 

 

OO – Não que fosse menos importante a questão dos casos dos homossexuais e prostitutas. 

O problema é que o hemofílico não tinha defesa. Ele não tinha defesa. No caso das prostitutas 

tinha escolha: proteção, sexo seguro. 

 

WH – Preservativo. 
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OO – Preservativo e tal. O hemofílico não. Se ele não fizesse, ele morria. 

 

CP – E além do quê, no caso do hemofílico transferiam a responsabilidade para os 

laboratórios, para o poder público. 

 

OO – Também, também. E isso é uma função do Estado. Tudo era função do Estado, mas 

esse aí era coisa... Como é que o Estado está permitindo dar um medicamento... aspas, né?  

 

CP – Que vai matar as pessoas. 

 

OO – Que vai infectar as pessoas? Uma doença absolutamente estigmatizante. Porque era, 

continua sendo. Menos hoje, mas naquela época se falava. Um negócio complicado. E aí 

começa o trabalho todo. Esse é o grande momento em que muda a questão da qualidade de 

sangue no Brasil. Ele vem nesse momento aqui e a Fiocruz teve um papel muito importante. 

E uma pessoa que teve aqui reconhecendo seu valor foi o Oscar Berro, que foi muito ativo 

nessa atividade de controlar e ajudar. Mesmo depois que eu virei diretor de Bio-Manguinhos, 

que já não tinha mais tempo para me dedicar às atividades de laboratório, de saúde pública, 

fiquei 100% envolvido com a administração, as coisas andaram, continuaram. E acho que o 

Brasil deve muito à Fiocruz, a esse esforço para melhorar a qualidade do sangue. Confesso 

que eu não sei como está hoje em dia isso, porque há muito tempo eu não me envolvo nesse 

processo, mas aí tem esse momento aqui, né? Eu acho que até aqui são highlights, né? 

 

CP – Deixa eu tentar dar uma sintetizada. Você tem, nos anos 80, uma grande de crise nessa 

área. Você apontou aí a raiva, tem a crise da Sintex, tem a crise da vacina da pólio. Ao mesmo 

tempo em que você tem o PNI, que está ampliando a cobertura vacinal, está tendo um esforço, 

o país se depara com a total falta de estrutura no que tange ao controle de qualidade, no que 

tange à produção e ao desenvolvimento, à pesquisa descolada do aspecto da produção, sem 

boas práticas de laboratório. Você relata que montou toda uma área em cima de sucata. Mas 

essa crise também gera um “vamos acordar”, porque a Aids está batendo na porta, o sangue 

vira um problema. E aí se criam programas como o Programa Nacional de Auto... 

 

OO – Auto-suficiência Imunobiológica. 

 

CP - Como é que essa crise e as tentativas de resposta que, vamos repetir aqui: tem a criação 

do INCQS, talvez o convênio da pólio... Como é que isso é lido pela instituição? Como é que 

isso vem para cá para dentro e como é que a partir daí, Bio-Manguinhos — aí mais centrado 

em Bio-Manguinhos — vem caminhando? 

 

OO – Nós temos que levar em consideração também que em todos esses processos de 

transformação tem forças externas que não estão aparecendo no momento aqui, né? Tudo 

coincide com as transformações do Brasil. A redemocratização do país, a constituinte, a 

reforma sanitária, o reordenamento da saúde pública brasileira. Coincide muito com essas 

ações de que estamos tratando aqui. As mudanças na Fiocruz... Então são momentos que 

atuam cinergicamente. Embora em alguns momentos tenha havido muitos conflitos, choques 

e muitas diferenças no processo. Mas se não tivesse esses outros fatores acontecendo, não 

teríamos evoluído dessa forma. Eu acho que o país foi mudando, as políticas foram sendo 

estabelecidas e os resultados foram aparecendo, porque nós tínhamos capacidade técnica de 
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dar resposta — se não total, mas pelo menos parcialmente — às novas demandas que estavam 

sendo criadas. Esse é o momento da importante participação da Fiocruz como um órgão 

técnico-científico, para dar resposta às demandas técnicas e gerenciais que o Ministério da 

Saúde... Eu acho que foi muito importante, né? Porque não éramos só nós, com nosso 

conhecimento técnico, que íamos fazer, gerar isso aqui. Isso aqui é a demanda que se 

estabelece, em termos de saúde pública, pelo reordenamento porque passou o país tanto do 

ponto vista político, quanto da questão da reforma sanitária pelo que o país passou. São 

momentos, se tu observas, são momentos paralelos. São fatos que ficaram aí acontecendo 

simultaneamente. 

 

WH – Mas, então, voltando à pergunta do Carlos, como é que Bio-Manguinhos se adapta, 

integra, a todo esse processo de transformação? Como é que é a leitura ou a releitura, que o 

Carlos perguntava, dessa nova realidade, desse novo contexto? Mais a crise, em termos de 

controle de qualidade e tal. De que maneira Bio-Manguinhos se comporta em relação a isso?  

 

OO – Primeiro eu acho que... 

 

WH – Nós já estamos falando da passagem da década de 80 para a década de 90, né? 

 

OO – É. Primeiro eu acho que o grande mérito do Akira é a capacidade que ele tem de ler o 

contexto — ele era diretor na época aqui —, de se inserir no processo sob dois prismas: um, 

pela responsabilidade que nós temos como parte do governo, de inserir e dar respostas às 

demandas sociais; a segunda é de que esta inserção é uma oportunidade que há para o 

desenvolvimento institucional de Bio-Manguinhos, dentro do contexto Fiocruz. Isso é uma 

virtude que até hoje o Akira tem. Essa capacidade que ele tem de não só dar resposta técnica, 

mas de inserir Bio-Manguinhos no processo para que ele tenha, digamos assim, o apoio 

necessário para continuar o seu desenvolvimento. Então isso aí é uma questão que poderia, 

muito tranqüilamente, se fosse uma outra pessoa que estivesse no lugar do Akira, se esconder 

do problema. Não, o Akira não. O Akira disse: “Vamos dar resposta, nós estamos aqui para 

dar resposta”. Se se esqueciam de Bio-Manguinhos ele dizia: “Nós estamos aqui para isso, 

nós temos capacidade, nós podemos contribuir”. 

 

WH – Quer dizer: o papel da condução, no caso de Bio-Manguinhos, é fundamental. 

 

OO – Claro que é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Enquanto isso, se tu parares para olhar, 

nem todas as áreas da Fiocruz estavam inseridas nesse processo. Muitas áreas daqui estavam 

alheias a isso. Principalmente a área de investigação da Fiocruz, com algumas exceções. E 

aqui quem mais se expunha, a maior área de interseção da Fiocruz nesse momento aqui, com 

as políticas públicas, com o Ministério da Saúde, era Bio-Manguinhos.   

  

CP – A ENSP não? 

 

OO – Não. A ENSP não é um bom exemplo. Muito pelo contrário. A ENSP naquele momento 

tinha um papel mais antagônico do que protagônico. Era mais da crítica. Hoje não, está 

mudada. Mas naquela época era, aspas, “a oposição do processo”. Tinha muito pouca 

integração da Escola. Eu estou tentando me lembrar aqui, havia uma integração, por exemplo, 

na área de imunização. Fernando Mendes, Eduardo... 
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CP – Verani? 

 

OO – Verani. Eduardo... 

 

CP – Maranhão? 

 

OO - Maranhão. Esses trabalhavam. Mas tudo porque o Ciro de Quadros, da OPAS, fazia 

essa ponte. Estou me lembrando das áreas de interseção. A outra área de interseção dentro da 

Fiocruz nesse momento era o INCQS, que estava começando e tinha que estar 

obrigatoriamente envolvido nesse processo. Mas muito pouco do Instituto Oswaldo Cruz. O 

Instituto Oswaldo Cruz ia mais entre o CNPq... por esse lado. Nós íamos mais para o lado da 

saúde pública, para o lado das políticas de saúde do país. 

 

WH – É. E o Ministério, o PNI, o PASNI. 

 

OO – De dar resposta, de estar ali na frente do processo. Coincide, por exemplo, aqui 

também, que toda a questão de distribuição de vacina do Programa Nacional era feita aqui 

por Bio-Manguinhos. Nós tínhamos aqui embaixo os containers que eram o... Como é que 

chamava aquilo? Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Vacinas. Não me 

lembro a sigla mais. Era aqui. Nós éramos responsáveis por isso. 

 

WH – Quanto tempo você ficou trabalhando nesse programa de controle do sangue? 

 

OO – Essa trajetória aqui, ela vai e chega até no momento que há a passagem da presidência 

da Fiocruz do Arouca para o Akira. E aqui eu entro como diretor de Bio-Manguinhos. 

 

WH – Isso em que ano? 

 

OO – Opa, aí você vai me pegar. Isso deve ter sido... 

 

WH – 80. O Arouca é... 

 

OO – Em que ano sai o Arouca? É exatamente neste dia. 

 

WH – 85. Acho que eram quatro anos, né? 89, 90. 

 

CP – Não, ele saiu antes. Ele saiu para ser candidato. 88? 

 

OO – Pode ser 88, pode ser 89. Exatamente nesse dia em que o Akira assume a presidência, 

eu assumo Bio-Manguinhos. 

 

WH – Não tinha eleição ainda. 

 

OO – Não. Aí, um ano depois, teve eleição. Eu sou candidato, ganho a eleição.  

 

WH – Candidato único? 
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OO – Não, eu entrei com quatro candidatos. 

 

WH – Tinha outros candidatos? 

 

OO – Tinha. Fernando Lopes e o Silvio Moreira, eu acho. 

 

WH – Vamos então tratar um pouco dessa sua volta aqui para Bio-Manguinhos. Você diz: 

quando o Akira assume a presidência da Fiocruz, você assume a direção. Como é que foi essa 

articulação ou essa nomeação tua para ser diretor de Bio-Manguinhos? 

 

OO – Não, articulação não houve nenhuma. Eu só fui comunicado. 

 

WH – Como assim [risos]? 

 

CP – Akira disse: “Eu vou sair, vou para a presidência”. 

 

WH – “E vou colocar você”? 

 

OO – Mais ou menos assim. Não me lembro bem as palavras. Casseta, rapaz, que confusão 

isso aí. 

 

WH – Não tinha outras pessoas querendo ocupar esse cargo? Não tinha outro perfil 

interessado? 

 

OO – É difícil te dizer isso, eu não me preocupei. Primeiro que eu nunca almejei, isso me 

apareceu por uma questão circunstancial. E também no sentido de contribuir aqui com o 

Akira, né? 

 

WH – Porque quais eram, na verdade... isso que eu queria te dizer, te perguntar. Por que 

Akira escolhe você? 

 

OO – Olha, você tem que perguntar isso para ele. 

 

WH – Por que você acha que ele te escolhe? 

 

OO – Acho que ele confiava em mim. Acho que ele confiava em mim. Acho que não só 

tecnicamente, não só... o técnico. Eu acho que eu demonstrei para ele durante todo esse tempo 

a minha transparência, a minha lisura. Eu sou muito direto, não sou chegado a manobras, a 

trabalho de bastidores. As coisas estão ali na mesa, na frente. 

 

WH – Você acha que é um estilo que coaduna, que combina com o estilo de Akira? 

 

OO – Basicamente o Akira confiava em mim. Confiava em mim. 
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CP – Deixa eu só perguntar. Dentro dos quadros de Bio-Manguinhos que poderiam assumir, 

hipoteticamente, as pessoas tinham o trânsito que você tinha com outras áreas do Ministério, 

um trânsito interinstitucional? 

 

OO – Isso passa, né? Como também tinha trânsito por... outros também, não muitos aqui em 

Bio-Manguinhos, tinham trânsito por essas áreas. Eu permeava por todo esse processo, né? 

E também acho que outra coisa que o Akira levou em consideração foi a moderação, a 

moderação. Eu não era nem muito... Eu era de centro. Eu dizia: “Calma, tem espaço para 

todos. É no diálogo que a gente leva as coisas, sem radicalizar para um lado”. E daí vêm as 

minhas brigas com a Asfoc. As greves, né? A minha briga com a Asfoc era: “Nós temos uma 

unidade de produção. Nós não podemos parar! Nós temos cronograma, nós temos vacina”. 

Nós temos que ter uma responsabilidade no momento de uma greve. Eu não sou contra a 

greve. Eu sou a favor da greve, até porque, direta ou indiretamente, isso me afeta. Agora, nós 

não podemos deixar de produzir as vacinas que a gente produz, porque um dia vai faltar e as 

crianças não ter vacina e, numa emergência, olha aí o nosso... puxando a nossa 

responsabilidade social. Nós somos diferentes do que é a investigação do Instituto Oswaldo 

Cruz. A investigação pode esperar um mês, dois meses. A produção não pode! Não pode 

esperar! 

 

WH – Tinha que ter alguma excepcionalidade. 

 

OO – Claro, claro. Era isso porque eu brigava. Brigava contra os piqueteiros que não 

deixavam entrar nas plantas de produção. Eu tinha que sair para a briga mesmo, para a 

discussão. Aí eu era acusado de ser direitista, de ser contra os movimentos sindicais. Eu tinha 

minhas brigas aqui dentro por isso. Levava uma pecha de ser autoritário. Não é isso. 

 

WH – Centralizador. 

 

OO – Não, centralizador nem tanto. Isso não. 

 

WH – Porque em geral são adjetivos que vêm juntos. 

 

OO – Não, não. Muito pelo contrário, eu aqui procurava confiar nas pessoas, tentar 

descentralizar. É claro que confiando, mas sempre desconfiando. Porque também tu não 

podes num momento... Porque já chegara o governo Collor. Todo o drama que nós vivemos 

aqui dentro. Eu particularmente. Então eu era acusado de ser de direita, você não pode parar! 

Nós temos a responsabilidade de fazer, de entregar vacina. Se não tivesse produto nenhum 

para entregar era tranqüilo. Ficamos aí ao Deus dará, paramos. E uma outra coisa também 

que eu tinha muito receio: eu reconhecia nossa ineficiência. Por mais que nós tivéssemos 

capacidade — não sei julgar hoje —, eu reconhecia a nossa ineficiência. 

 

WH – Qual é o diagnóstico da ineficiência que você fazia naquela época? 

 

OO – Da ineficiência? Ah, pela própria estrutura administrativa montada. Nós nunca 

podíamos competir com a indústria, em termos de custos de produção, em termos de 

confiabilidade na produção. Só que aí nós não tínhamos a infra-estrutura e os instrumentos 
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gerenciais necessários para tocar esse tipo de atividade. Acho que até hoje o Akira briga por 

isso. 

 

CP – Quando você fala confiabilidade, é cumprimento de prazo ou qualidade? 

 

OO – As duas coisas. Porque o cumprimento de prazo está relacionado com a qualidade. Tu 

perdes um lote porque não teve qualidade, porque a autoclave que devia estar funcionando, 

não funcionou adequadamente, porque nós não tínhamos garantia da qualidade na época, 

uma série de coisas que vai te alterar lá... 

 

CP – No prazo. 

 

OO – No prazo, nas tuas entregas. Então a constante briga com o Ministério da Saúde que 

nós tínhamos era que não cumpríamos prazo. Já que nós tínhamos essa dificuldade, esse 

problema, se agravava se nós parássemos de trabalhar. Nós estávamos sempre atrasados, nós 

estávamos sempre atrasados. Eu não sei como é que está hoje em dia, porque estou afastado. 

Então uma greve, uma semana para nós era catastrófica em termos de prazo. 

 

WH – Mas essa ineficiência que você está falando aqui, desse diagnóstico que você está 

fazendo, não tinha necessariamente a ver com paralisações? 

 

OO – Não. Era da estrutura e dos instrumentos gerenciais que nós não dispúnhamos. 

 

WH – Que eram recursos humanos? 

 

OO – Recursos humanos, a questão da licitação, de comprar mais barato... 

 

WH – Recursos humanos, justamente. Eu queria até fazer um diagnóstico mais apurado com 

você. Em recursos humanos, o que faltava? Faltava titulação? Faltava o quê? Faltava gente? 

Pessoas quantitativas ou pessoas qualitativamente? 

 

CP – Cultura? Uma cultura diferente? 

 

WH – Qual era...? 

 

OO – Qualitativamente e de alguma forma você estava falando na cultura. Essa cultura frouxa 

que a Fundação tinha — ou tem — em alguns aspectos, influencia negativamente na cultura 

que nós necessitamos ter como uma atividade industrial. 

 

WH – Tinha uma... 

 

OO – Uma dissociação. 

 

WH – Contradição, né? 

 

OO – Uma contradição. No mesmo campo, dividindo o mesmo espaço, o tratamento 

gerencial que tu tinhas que dar para o seu pessoal era diferente do tratamento gerencial para 
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o pessoal de pesquisa ou o pessoal da Escola de Saúde Pública. Mas todos são funcionários 

da Fiocruz. Aí como é que tu podes ter dois pesos e duas medidas? Daí é que vem a história 

de ser direitista. Porque eu quero, eu exigia. Então eu não sei se é necessário dirigir horário 

do pessoal da Escola de Saúde Pública, do IOC, mas aqui era obrigado. Porque aqui tu és 

obrigado a trabalhar em network, porque um depende do outro. Porque uma fase depende da 

outra, porque uma pessoa depende da outra. Quem trabalha na produção depende da pessoa 

da esterilização. Porque ele só pode trabalhar com o material esterilizado. Estou dando um 

exemplo, assim, bastante rasteiro.  

 

CP – [inaudível] 

 

[uma pessoa, não identificada, entra na sala e fala - Eu estou indo para São Paulo, tá?]  

 

[Interrupção] 

 

CP – A gente está fazendo em ovo e... 

 

OO – Que ovo? 

 

WH – Vitelo e ovo [risos]. 

 

CP – Vitelo e ovo. 

 

WH – As novas e as antigas tecnologias convivendo.  

 

OO – Provavelmente alguém não confia na nova e por isso tem um back up ali. 

 

WH – Exatamente. E vice-versa. 

 

OO – Então eu estava... 

 

CP – Nas culturas. 

 

OO – Nas culturas. Alguém tinha que falar alto. Eu não estaria bem se eu não defendesse 

aquilo que é peculiar de Bio-Manguinhos. Eu sempre tive essas discussões internas. 

 

WH – Isso era uma questão tua inclusive antes de assumir como diretor? 

 

OO – É, é da visão que tu tens do processo. O nosso objetivo é diferente dos objetivos das 

outras unidades. Cada unidade tem seu objetivo. O nosso objetivo está mais próximo... 

Alguém dizia, Fernando Lopes dizia: “Estamos mais próximos da refinaria do que do 

castelo”. 

 

CP – Geograficamente? 

 

OO – Não é só geograficamente, é conceitualmente. Conceitualmente. Não é? Mas a visão 

que se tinha era uma visão flat, uma visão linear de que a Fiocruz era igual de ponta a ponta. 
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Até pode ser — os direitos são, até —, mas em termos de objetivos e especificidades que a 

gente tem que cumprir é diferente. E a forma de manejar é diferente. E como nós tínhamos 

produtos...  

 

[Trecho gravado somente em formato digital. Arquivo Oliva1 01:35:34 a 01:35:59] 

 

OO - ...que estavam dentro de uma programação de vacinação, etc e tal, nós tínhamos que 

seguir isso estritamente. E por essa ineficiência que eu estou colocando aqui, nós estávamos 

sempre atrasados. Nós estávamos sempre atrasados. Nós estávamos sempre atrasados. E 

essas greves, às vezes, elas eram fatais para a gente. 

 

 

Fita 2 – Lado B 

 

 

WH – Pois é. Em termos de recursos humanos. Em termos de recursos financeiros, como é 

que estava? Como é que estava sendo vivida essa questão aqui em Bio-Manguinhos? Já tinha 

arrecadação com renda de vacinas? Como vinham os recursos? 

 

OO – Primeiro, os recursos arrecadados não vinham para Bio-Manguinhos, caíam no fundo 

sem saco da Fundação. Então não podíamos contar com ele aqui na administração. Com o 

que que nós contávamos? Era com o apoio muito grande do Ministério da Saúde. Não apoio 

integral das nossas necessidades, mas nós vivíamos com recursos transferidos pelo Ministério 

da Saúde, alguns projetos de pesquisa e de desenvolvimento, essa questão de reativo para 

diagnóstico aqui. Isso vinha pela Aids, vinha pelo Pró-Sangue, que deu muito dinheiro. 

 

CP – Pasni, é isso? 

 

OO – O Pasni era o Programa... 

 

WH – Nacional de Auto-suficiência. 

 

OO – Também. Pasni, exatamente. O Pasni, é. E então tinha isso. Isso sempre foi uma luta 

muito grande que nós tivemos aqui na Fiocruz, porque aquilo que nós arrecadávamos nunca 

vinha para Bio-Manguinhos. Nunca vinha para Bio-Manguinhos. Eu não sei como está hoje, 

mas naquela época não havia nada. E era uma briga grande que nós tínhamos. Às vezes vinha 

muito dinheiro. Em alguns momentos, em algumas demonstrações, quando começou a saber 

que havia sempre questionamentos realmente... Naftale Katz, principalmente, questionava se 

realmente nós arrecadávamos ou não. Quantas vezes tivemos que fazer exercício para mostrar 

que nós arrecadávamos para a Fiocruz muito mais do que o dinheiro que entrava em Bio-

Manguinhos, seja via recursos próprios da Fiocruz ou recursos transferidos pelo Ministério 

da Saúde.  

 

WH – Como você assume a direção? Você tem algum projeto, objetivo ou uma missão, 

vamos chamar assim, para Bio-Manguinhos? Quando você é chamado a assumir o cargo, o 

que você pretende implementar ou implantar? 
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OO – Bom, nós estávamos passando pelo processo de democratização da Fiocruz, né? Os 

projetos institucionais, nós tínhamos um grande desafio, que era a construção dessa planta 

industrial.  

 

WH – Já estava posta na mesa a planta? 

 

OO – A planta industrial. O projeto estava pronto. Ela foi iniciada na minha gestão. Quando 

eu saí, o prédio já estava levantado. Então, a meta era colocar essa planta... 

 

WH – DTP, né? 

 

OO – DTP. Esse projeto na época era o projeto DTP. Entre outros. Não era só DTP. Porque 

nossos projetos eram diferentes dos demais. Ele tinha dois componentes: um é a planta de 

processamento final de vacinas, de liofilização; o outro era a área de produção de vacinas 

bacterianas, na qual o DTP era o carro-chefe. E mudou depois, pela própria evolução do 

processo. Então o nosso projeto era muito simples: era manter o que nós estávamos fazendo 

e construir essa planta. 

 

WH – Quer dizer, essa planta, quando você assumiu, ela já estava dada. Ela já era um projeto 

que estava em andamento. Você participou dessa negociação para a construção da planta de 

alguma maneira? Porque você estava em Brasília nessa época, né? 

 

OO – Não. Eu já estava como diretor de Bio-Manguinhos. Eu estava em Brasília, mas já tinha 

passado essa febre do HIV, do sangue. Porque eu estava manejando bem o processo. 

 

WH – Você participou dessa negociação? 

 

OO – Claro.  

 

WH – Para a construção da planta? 

 

OO – Claro. Akira deixou o projeto quase acabado e eu entrei na fase de negociação dos 

recursos para a construção da planta. Isso aqui coincide com a eleição do Collor e da gestão 

do Alceni Guerra e, aqui na Fiocruz, estava o Hermann como presidente e o Edmundo 

Reichmann como vice da nossa área aqui, né? E foi nesse momento que aportam os primeiros 

recursos para a construção desse complexo industrial. E aqui é um momento fundamental, 

difícil, porque era muito dinheiro, muito recurso. E rapidamente começou a ter evidências de 

corrupção no governo. Então o meu grande lema aqui era preservar a moralidade do processo. 

Firmaram os contratos de U$ 2 milhões para iniciar a construção, por exemplo. Os processos 

eram processos de licitação, assim... 

 

CP – Essas licitações eram feitas aqui? 

 

OO – As licitações eram feitas na Fiocruz, mas quem era o ordenador de despesas... embora 

fosse o presidente, tinha que passar primeiro por nós aqui.  

 

CP – É porque eu imagino que, do jeito que estava lá, se isso fosse feito em Brasília... 
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OO – Não, não era feito em Brasília não. Era feito aqui. Mas claro que eu queria evitar que 

o acontecia em Brasília contaminasse o processo aqui. Porque você nunca sabe o que está 

acontecendo. E isso era uma luta. Eu sentava todo mundo aqui nessa mesa, aqui de Bio-

Manguinhos, passava dias lendo com eles: “Vem cá, e por que que aconteceu?” Abria uma 

página. “Por que é isso?” Eu ficava procurando contradições para ver se tinha alguma coisa 

que não pegava.  Mas sempre pedia, inclusive, auditoria da controladoria. É controladoria 

que eles chamam, né? 

 

CP – Da procuradoria. 

 

OO – Não... 

 

CP – Não. A interna, aqui? 

 

OO – É, que me checasse bem esse processo. E aí se complica um pouco por algumas razões. 

No governo Collor, na época eu era casado, e meu ex-sogro era político lá no Pará e apoiou 

o Collor. Durante muito tempo o governo Collor deixou a Fiocruz de lado. Um dia, eu recebo 

uma chamada do meu ex-sogro dizendo: “Olha, o Luís Romero quer falar contigo”. Era o 

secretário geral do Ministério. Só me faltava essa agora aqui na Fiocruz. [risos] “Não, quer 

falar porque ele quer estabelecer um contato com a Fiocruz. Ele soube que eu era teu sogro, 

me telefonou”. Estranho. Eu disse: “Como é que eu vou sair dessa?” Daí eu ligo para o Paulo 

Gadelha. 

 

WH – Diretor da Casa naquela época. 

 

OO – Da Casa. Continua um velho amigo. Eu digo: “Paulo, olha o que está acontecendo. O 

que pode ser isso?” Primeiro que não queria ficar identificado como a ponte, como a pessoa... 

Tem que ter muito cuidado nesses momentos. Nós chamamos o Hayne Felipe, que era diretor 

da Asfoc. Estava aqui na sala quando Akira ligou. Digo: “Como é que nós fazemos isso?” 

Primeiro eu queria compartir a informação.  Bem claro, na transparência. Sem causar muito 

tumulto na Fiocruz toda, sem também criar complicação lá na Presidência. Mas eu chamei o 

Conselho Deliberativo para o meu lado, certo? “E agora, o que nós fazemos?” Aí a estratégia 

foi tentar... Eu disse: “Olha, não vou só. Tem uma outra coisa que eu vou fazer: eu não vou 

só. Mesmo que ele me chame só, eu não vou. Se ele me chamar só, eu não vou. Não quero”. 

Aí, na frente do Paulo Gadelha e do Hayne, eu ligo para o Luís Romero e digo: “Olha, Luís. 

Ra tá tá, é um prazer, tudo bem.  Aqui é o Otávio, queremos falar, queremos ver o que 

podemos fazer”. Eu disse: “Olha, eu estou aqui com dois companheiros”. Expliquei: “Eu 

gostaria que eles fossem comigo”. Ele disse: “Nenhum problema. Pode trazer. Vamos 

discutir”. Então o café da manhã começou acho às 7:30 da manhã e acho que foi até às 10 

horas. Aí foi o primeiro contato que o corpo da Fiocruz teve com o núcleo duro do Ministério 

da Saúde nessa época. 

 

WH – Você tinha alguma intenção partidária ou...? 

 

OO – Não. 

 



 

37 

 

WH – Não? 

 

OO – Não.  

 

WH – Militância na época da faculdade? 

 

OO – Não. Não. Já tive posições, claro, mas nunca fui de militância, nunca fui de intenção 

partidária. Tive amigos políticos. Tive, como continuo tendo. No Pará, tenho muitos amigos 

hoje senadores, governadores, etc e tal, da minha época, amigos e tal. Mas nunca tive 

militância política.  

 

CP – E essa tua ida a Brasília não te deixou um problema com a Presidência? 

 

OO – Não. Porque eu também comuniquei. Primeiro eu conversei com o Paulo e com o 

Hayne, via Associação de Funcionários, via CD. Porque o Paulo era o mais influente ali 

dentro do CD. Fui na Presidência: “Estão me chamando”. Sempre trabalhei de forma 

transparente e na reunião seguinte do CD isso foi colocado claramente. E eu queria ter 

testemunhas de confiança, da comunidade, da conversa que eu ia ter. E não deixei que a 

conversa caminhasse nem um pouco para o lado político e sim para as boas relações do 

Ministério com a Fiocruz, aporte de recursos, projetos que estavam sendo desenvolvidos. 

Sempre nessa direção. 

 

WH – Isso foi com o ministro? 

 

OO – Não. Isso foi com o Luís Romero de Farias, o irmão do PC, que era Secretário-geral 

do Ministério. Já se sabia que estava circulando... 

 

CP – Estava o escândalo já? 

 

OO – Já, já tinha barulho atrás de barulho, confusão. 

 

WH – Mas então esse encontro era para quê? Eu não entendi. 

 

OO – Ele talvez estivesse procurando encontrar uma pessoa que fosse de confiança dele aqui 

dentro. Em vez de eu ir, eu levei a Fiocruz. Porque eu sou menos importante. Importante é a 

instituição. 

 

WH – Até porque, se a planta estava começando a ser construída, implicava numa quantidade 

de recurso. 

 

OO – E a promessa era de a planta como resposta, como contribuição da Fiocruz pelo sucesso 

das ações do Ministério no Programa de Auto-Suficiência. Mais ou menos nessa linha, né? 

Mais ou menos nessa linha. Sem fechar a porta da comunicação, mas não deixar que as coisas 

corressem soltas ao bel-prazer deles. Tem que ter filtro, tem que trabalhar. Trabalhamos em 

conjunto, integrados, de forma transparente, mãos limpas. 
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WH – Fora a planta, que é um mega-projeto, que outras áreas...? Eu queria te perguntar 

particularmente em relação ao desenvolvimento tecnológico, que é um tema assim, que a 

gente tocou muito rapidamente na nossa entrevista, mas que eu gostaria de a gente focar mais. 

Em relação ao desenvolvimento tecnológico, você tinha alguma proposta ou teve algum 

investimento nesse período? A gente tinha falado na importância do desenvolvimento de 

reagentes, dessa coordenação. 

 

OO – Exato. Foi colocado muito esforço aí, né? 

 

WH – Depois se cria o departamento, o DEDET, né? Eu queria que você falasse um pouco 

dessa área. 

 

OO – O DEDET é criado antes de eu ser diretor. Eu era chefe do DEDET no momento em 

que eu viro diretor de Bio-Manguinhos. 

 

WH – Pois é. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse DEDET, desenvolvimento 

tecnológico e o que se fazia. Porque eu fiquei com a sensação — posso estar dizendo um 

equívoco — que essa coordenação de desenvolvimento é um pouco a origem do DEDET. 

 

OO – É a origem do DEDET. É a origem do DEDET. 

 

WH – Mas não tinha, por exemplo, na época? Por exemplo, Oscar Souza Lopes, não sei se 

ainda era vivo. 

 

OO – O Oscar Souza Lopes... 

 

WH – Ricardo Galler também, trabalhando com desenvolvimento. 

 

OO – Não. Ricardo... 

 

WH – Quem está nessa área? 

 

OO – Ricardo começa a trabalhar nessa área na época em que eu estava no DEDET. Isso vem 

de uma conversa minha com... Aliás, vamos voltar às origens do Ricardo. O trabalho de 

doutorado — não sei se foi doutorado ou pós-doutorado — do Ricardo na Alemanha nesta 

área de biologia molecular de arbovírus de febre amarela tem origem numa conversa minha 

com Carlos Morel, que era presidente da Fiocruz nessa época. Quais eram os próximos 

passos, quais as atividades. Nós estávamos pensando naquela época na questão da melhoria 

da vacina da febre amarela. E aí é que o Ricardo começa a priorizar essa atividade. Eu cheguei 

a convidar o Ricardo para assumir, quando eu era diretor, o DEDET. Porque eu achava que 

o DEDET precisava ter uma visão mais acadêmica, mais científica, porque era muito feito 

de tecnologistas. E essa área de desenvolvimento é uma transição entre a área de pesquisa 

básica e a pesquisa aplicada. Porque a pesquisa básica precisa aplicar no produto. Então nós 

tínhamos muito da pesquisa aplicada para a produção, mas nos faltava o conhecimento, a 

criatividade. Nós não tínhamos gente no departamento que pudesse desencadear esse 

processo. Então, durante muito tempo, o desenvolvimento tecnológico ficou mais 

relacionado a essas atividades, a tentar transferir os conhecimentos básicos do IOC e 
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transformá-los em produtos. Nem sempre isso foi possível. Nós temos, por exemplo, a 

história do cra e do fra, antígenos, que... 

 

WH – Samuel, né? 

 

OO – Samuel. Até hoje o conceito é interessante, mas nunca se tornou... Eu não sei agora, 

porque eles tiveram que modificar os plasmídeos, não sei o quê.  Não se conseguia 

transformar em produto. Não era a fonte de antígeno que a gente precisava. Esse foi, 

inclusive, um momento de atrito grande com o IOC porque queriam nos obrigar a utilizar 

isso, quando nós mostrávamos que não era possível. Tínhamos problema de sensibilidade, de 

especificidade, rendimento desses antígenos. Mas, como tinham um compromisso com a 

Finep/Fipec, queriam nos enfiar goela abaixo esse antígeno. Quando eu deixei a diretoria de                           

Bio-Manguinhos isso ficou pendente. Pelas informações que eu tenho — muito superficiais 

hoje em dia — é de que esse cra-fra, por exemplo, nunca chegou a ser a tal esperada redenção 

do diagnóstico da doença de Chagas. 

 

WH – De Chagas, né? 

 

OO – Então tem essas questões conceituais que nós vivemos e que foram muito discutidas. 

É uma forma de aprendizado nosso, tal. Hoje, quando eu vejo o Ricardo extremamente ligado 

a Bio-Manguinhos, eu acho isso excelente. Tem um processo longo de aprendizado, tanto 

deles quanto nosso nesse processo de junção de esforços. Quando eu falo nosso é dos 

tecnologistas. Eu acho que o Ricardo, nesse momento, percebe que aqui encontraria muito 

mais apoio, pela característica do nosso trabalho, do que lá no IOC, onde ele estaria 

competindo com milhões de outras coisas e outras prioridades. E aqui, dentro do que ele faz, 

ele teria muito mais especificidade.  

 

WH – Mas você não acha que aí precisa de uma abordagem muito específica? Porque uma 

visão puramente acadêmica, ligada, como você mesmo falou, à pesquisa básica, não tem essa 

visão do produto, da aplicação. 

 

OO – Eu me esqueci. Isso vai entrar para frente, né? 

 

WH – Isso eu queria te perguntar em função de uma idéia de que talvez... queria saber o que 

você pensa sobre isso. Talvez a dificuldade de Bio-Manguinhos ou da Fundação, além de 

outras, em termos de recursos humanos, para implantar um projeto de desenvolvimento 

tecnológico, seja exatamente essa visão acadêmica longe do produto. Então eu queria 

entender. Porque você disse que você chamou o Galler para o DEDET para dar uma visão 

acadêmica. Então como é que se coadunaram duas coisas que aparentemente — e digo isso 

entre aspas — são opostas? 

 

OO – Nós temos duas coisas aqui, né? A visão da tecnologia nossa é: nós temos um problema 

e estamos à procura de uma solução. A investigação básica, muitas vezes, é uma solução à 

procura de um problema. Tem alguma coisa que você vai procurar inserir dentro de um 

contexto. Agora, o Ricardo vinha trabalhando com genoma de flavivírus de febre amarela, 

dengue. Nós já temos o problema bem focado. O que nos faltava, que o Ricardo acho que 



 

40 

 

contribuiu, é que ele traz o conhecimento de pesquisa básica aplicado aos problemas que nós 

temos que resolver. 

 

WH – Metodologia, teoria. 

 

OO – Teoria, conhecimento, método, etc., etc. e tal. Então esse casamento é fundamental até 

para a sobrevida de Bio-Manguinhos e até mesmo da Fiocruz. Era identificar o problema e 

procurar soluções. Isso significa dizer que nós temos que ter um banco de conhecimentos 

básicos e o resto pode ficar aleatório, na cabeça do investigador. E nós aqui dessa área, é que 

estamos identificando o problema. Aliás, o problema é demandado pela necessidade de saúde 

pública. Nós precisamos de reagente para febre maculosa. Não está aí a febre maculosa 

causando problema hoje em dia? E o laboratório aqui do IOC está fazendo febre maculosa. 

Em um determinado momento vão identificar como febre maculosa sendo um problema de 

saúde pública nacional. E para isso é necessário que se tenha reagente para diagnóstico. Então 

nesse momento é que vai se estabelecer o link entre o conhecimento da pesquisa básica e o 

desenvolvimento tecnológico para gerar o produto que está tendo a necessidade. Por 

exemplo, agora, influenza está em voga pela questão da pandemia, né? Um dos centros 

nacionais de referência da OMS está aqui na Fiocruz, que é o Centro Nacional de Referência 

do Ministério da Saúde do Brasil.  Nós estivemos na semana passada aqui no Rio. Eu estava 

semana passada aqui. Agora que o Brasil está ampliando a vigilância e a capacidade de 

diagnóstico de laboratório, é importante e quem tem a vocação e quem tem o papel de fazer 

isso é Bio-Manguinhos. Então Bio-Manguinhos tem que se capacitar, se preparar para 

produzir esses reagentes com a transferência de tecnologia do departamento de virologia para 

cá. Então esse é o momento em que se estabelece novamente esse vínculo aqui. Acho, 

também, que nós vamos entrar aqui, falando das integrações, tem que... Nesse processo de 

influenza — eu sei que eu ainda vou discutir com o Paulo, o envolvimento da Escola de 

Saúde Pública. O país está desenvolvendo um plano de preparação para a pandemia de 

influenza. Estou saindo um pouco aqui do roteiro. E o grande desafio que nós temos é como 

nós vamos fazer com que esse plano de preparação saia dos gabinetes de Brasília e chegue lá 

no posto de saúde, lá na Pousada Morada do Sol, em Roraima. Isso não é um processo fácil, 

essa migração, do ponto de vista prático. Uma das coisas que eu estou imaginando é que a 

Escola de Saúde Pública tem que desenvolver modos de treinamento nesse processo de 

educação à distância, para entrar no processo. Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver 

com Bio-Manguinhos. Então é essa a questão conceitual, né? Mas eu ainda acho, aqui, assim, 

mesmo olhando de longe, que nós ainda não estamos no ponto ideal do desenvolvimento 

tecnológico. Isso tem que ser investido, tem que ser ampliado, tem que ser priorizado, mas 

quando o pesquisador desenvolve, já tem que estar com uma visão lá na frente da necessidade 

de chegar ao produto. Porque senão nós sempre seremos importadores de tecnologia.  

 

WH –Você disse que um dos problemas de Bio-Manguinhos, quando a gente estava fazendo 

o diagnóstico do que você chamava ineficiência, era que ele não tinha como competir com a 

indústria privada. 

 

OO – E aí tem duas coisas: na capacidade de produção e na capacidade de gerar produtos. 

 

WH – E a gente sabe que um dos gargalos, das dificuldades da competição com a indústria 

privada é justamente o desenvolvimento tecnológico. Pensando dessa maneira, as duas 
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perguntas em uma. Desenvolvendo esse setor, haveria alguma possibilidade ou se achava que 

teria alguma possibilidade de competir com a indústria privada? Ou, por outra, procurava-se 

desenvolver algum nicho que tivesse fora ou que fosse compatível com uma empresa pública, 

digamos assim? 

 

OO – Essa história da competição da indústria privada é que nós temos que produzir pelo 

menos num custo igual ao da indústria privada. Fica muito difícil, às vezes, justificar, 

sustentar uma produção se tu estás produzindo mais caro do que tu compras no mercado. Isso 

tem duas coisas: uma é a escala de produção, que o Brasil tem porque o mercado brasileiro é 

muito grande, a população é grande, tem programas muito bem definidos de imunizações, 

por exemplo. Por isso tu sabes perfeitamente prever as quantidades que vais necessitar de 

vacinas A, B e X. Isso é uma coisa muito confortável para o produtor nacional. É que ele não 

tem que competir, não tem que aplicar em marketing, tudo isso ele tira fora do seu custo de 

produção. Mas esse custo de produção não pode ser mais caro, mais alto do que o preço. 

Senão, não se justifica. Por exemplo: nós, na Organização Mundial da Saúde, estamos cada 

vez mais críticos sob o ponto de vista de pequenas plantas de produção que não são 

sustentáveis. Não são sustentáveis. Então, se o país X, pequeno, que tem cinco milhões de 

habitantes, quer produzir uma vacina A, ele vai precisar colocar a vacina... que nem sempre 

tem a tecnologia, nem sempre a tecnologia está disponível. Produzir hoje coisa velha, coisa 

com tecnologia dos anos 50 e 60 não faz sentido, porque hoje as vacinas estão indo por um 

processo de outras tecnologias que esses países não têm. Esses países não têm. Então ele vai 

ter que comprar e vai ter que produzir de acordo com as boas práticas de fabricação. E vai 

acabar investindo tanto mais, que seria muito mais econômico se ele comprasse fora. Nem 

em 50 anos ele paga essa inversão. Então o Brasil não se classifica dessa forma. O que nós 

precisamos, que tem sido um grande desafio e que eu acho que nós ainda não conseguimos 

dosar bem, é o esforço que nós precisamos ter para gerarmos as nossas próprias tecnologias, 

as nossas próprias tecnologias. Senão nós vamos seguir aí importando tecnologia e isso eu 

acho que a curto prazo ainda resolve o problema, mas a longo prazo... 

 

WH – Aí é que entra a minha pergunta: então qual é esse escopo no qual o Brasil pode gerar 

as suas próprias tecnologias? 

 

OO – É, Wanda, esse aí é um desafio que a gente está a 20 anos discutindo e nunca chegamos 

a uma conclusão. Há sempre muito boa vontade e as idéias... Eu acho que qualquer setor da 

Fiocruz, qualquer outra área de desenvolvimento... Nós concordamos, mas nós nunca 

conseguimos encontrar uma alternativa tecnológica, um dado desenvolvimento tecnológico 

que pudesse atender às nossas demandas, né?  

 

WH – Quer dizer, aí estou falando um pouco de história da instituição, do IOC. Durante 

muito tempo o campo das pesquisas em doenças endêmicas ou as doenças ditas tropicais, 

medicina tropical, doenças endêmicas, foi o campo que reuniu e que desenvolveu de forma 

mais aprofundada a pesquisa neste país, pesquisa e até produtos, de uma certa forma. Chagas, 

malária. Você tem desde o Carlos Chagas com o desenvolvimento de técnicas de uso de 

piretro para combate ao mosquito, à malária, controle de malária, enfim, esse sempre foi um 

campo de atuação forte. 

 

[trecho gravado somente em formato digital. Arquivo Oliva 1, 02:07:17 – 02:07:34] 
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WH – ...forte dentro da Fiocruz, uma tradição. Continua sendo hoje, quando se pensa no 

desenvolvimento tecnológico?  

 

OO – Eu acho que continua. Até o fato de... 

 

WH – Só um minuto. [Som de fita sendo trocada no gravador]. Tecnologia antiga é... 

 

OO – Até o fato da criação, da reativação deste... 

 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

OO – ...centro que o Carlos Morel idealiza... Como é? Eu acho que ele... 

 

WH – Era o Centro de Biotecnologia, não é? 

 

OO – É. Esse é o velho centro de biotecnologia, que foi lançada a pedra fundamental. 

 

WH – Você esteve próximo a isso? 

 

OO – Estive. Isso aí é oito, nove anos atrás. Não saiu. 

 

WH – Por que não saiu? 

 

OO – Agora eles voltam... 

 

WH – Você sabe por que não saiu naquela época?  

 

OO – Eu acho que faltou apoio. Ou melhor, faltou mais marketing de nossa parte, de 

conseguir os recursos. Eu não sei te explicar com certeza isso, mas os recursos não chegaram. 

Os recursos não chegaram. 

  

WH – Bom, saiu a planta, porque eles são projetos contemporâneos, não é, Otávio? 

 

OO – São, mas eu acho que jogam em diferentes áreas. A planta era uma coisa concreta, que 

tinha uma proposta mais fechada, estava dentro da política do Ministério da Saúde, estava no 

Programa Nacional de Auto-suficiência em Imunobiológicos, tinha recursos garantidos no 

orçamento, etc e tal. Já para o Centro de Biotecnologia era uma outra coisa, talvez viesse por 

uma outra rota sua priorização. Não estava dentro do Pasni. 

 

WH – Não. Era outro circuito. 

 

OO – Estava mais na área do CNPq, FIPEC. 

 

WH – Ministério da Ciência. 
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OO – E Tecnologia, por aí, por esse lado de cá. Pois é, voltando a esse assunto. A gente 

continua aí. Espero que dessa vez... 

 

WH – CDTS agora. É o nome. 

 

OO – É. Espero que dessa vez saia, que a gente consiga realmente ter algo... 

 

WH – Você acha que ele tem chance de sair? 

 

OO – Olha, até tem. Eu acho que nós temos cabeças para isso. Nós temos o know how para 

isso. Eu acho que o que falta é que a orientação seja... A orientação no sentido de que sejam 

priorizadas linhas de desenvolvimento tecnológico que atendam às necessidades de saúde 

pública e que, desde o início do processo, esse alvo, o target, seja muito bem definido para 

evitar que seja utilizado mais uma vez um target hipotético para financiar outras atividades. 

 

WH – Para financiar pesquisa básica.  

 

OO – Básica, é claro. Então tem que sair, partir... 

 

WH – O produto tem que ser a meta. 

 

OO – ...bem definido e que o projeto tem que ser administrado com este objetivo, com essa 

finalidade. 

 

CP – A gente chega numa situação aí diferente de 20 anos atrás, que é uma situação de crise 

que é descrita. Crise em Bio-Manguinhos, até com interferência do Governo Collor, querendo 

seccionar a Fiocruz, separando área de produção, área de ensino e áreas de pesquisa. E tem, 

não sei se coincidente nesse momento ou não, você tem pessoas da área de pesquisa que até 

defendiam o desligamento de Bio-Manguinhos da instituição. Porque não viam, naquele 

momento, a unidade como trazendo algum benefício. 

 

OO – Eu te falei aqui um item, eu citei, eram discussões que se tinha no CD. 

 

WH – Você era diretor nessa época.  

 

OO – É. Tinha que defender todas essas áreas de...  

 

WH – Que dava prejuízo, que Bio-Manguinhos dava prejuízo. 

 

OO – E que se tirava dinheiro da… 

 

WH – Da pesquisa. 

 

OO – …da pesquisa, etc. e tal. Bio-Manguinhos era que dava a visibilidade da Fiocruz! Desde 

o Ministério da Saúde quem dava visibilidade era Bio-Manguinhos. Nessa época, depois do 

INCQS e, mais recentemente, Far-Manguinhos, com os anti-retrovirais. É essa inserção... Eu 
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sempre achei a Fiocruz meio distanciada desses... A Fiocruz atuava muito bem. Na reforma 

sanitária, na formação da política. 

 

CP – Esse é o papel da ENSP. 

 

OO – É, da conceitualização. E o outro extremo éramos nós gerando produtos. Mas ficava 

num meio termo aí que a Fiocruz não atuava, que eu acho que agora está atuando. Eu acho 

que hoje a Fiocruz tem essa visão de que o nicho da Fiocruz é saúde, é o Ministério da Saúde. 

Durante muito tempo ela foi conduzida para o lado acadêmico, para o lado de ciência e 

tecnologia. É um equívoco porque nós estamos perdendo um nicho em que nós somos os 

únicos a entrar por um nicho que tem menos recursos. Qual o Ministério, hoje em dia, que 

tem mais recursos?  

 

CP – Previdência e a saúde. 

 

OO – E saúde, com o comparecimento da previdência. E os que têm menos recursos? Em 

que nós somos característicos, típicos? Qual é o outro que nós vamos dividir, com poucos 

recursos, espaço com todas essas universidades?  Ciência e Tecnologia. Um equívoco 

estratégico na hora de se aproximar. Eu acho que o Paulo conseguiu reverter essa visão, 

conseguiu reverter essa visão. Sem perder esse espaço na ciência e tecnologia, mas procurar 

mais inserção nas atividades do ministério. 

 

WH – Ele era da área de saúde, a trajetória profissional dele é dessa área.  

 

CP – Voltando, assim, comparando dois momentos, se houve um tempo em que diziam: “Bio-

Manguinhos pode sair, a área de produção não nos traz nada. Ao contrário, nos leva 

recursos”. Depois essa situação se inverte, com Bio-Manguinhos sendo responsável pela 

entrada de recursos na Fiocruz. 

 

OO – Considerável? 

 

CP – Muito. 

 

OO – Só a vacina de febre amarela... 

 

CP – Tida aqui como o rei do cacau [risos]. 

 

OO – O rei do cacau, mas o cacau não chega no rei. Continua isso. O mesmo problema que 

nós tínhamos no passado, continuamos tendo hoje. O cacau não chega ao rei. 

 

CP – Pois é. E hoje você tem a planta de protótipos, você tem uma tentativa maior de 

encaminhar a pesquisa e o desenvolvimento para chegar ao produto. Você tem a história de 

biofármacos. 

 

OO – Essa é uma outra linha nossa, uma linha nova, cultura alternativa mesmo. Isso é o 

caminho, eu acho que essa é a saída. Agora, há a necessidade de colocar mais a Fiocruz neste 
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esforço de alcançar objetivos claros, bem definidos. Não pode ficar naquela situação amorfa 

em que tu dizes que queres fazer uma coisa, mas na realidade não é. Na realidade é para... 

 

WH – Quando você era diretor, aí nessa época, voltando ao DEDET: que tipo de pesquisa e 

desenvolvimento você chegou a apoiar nesse momento? O que se fazia?  

 

OO – Bom, nós começamos aí a apoiar o desenvolvimento da vacina de meningite B, 

meningite B. O desenvolvimento das vacinas conjugadas de polissacarídeo. Estávamos aí já 

no processo de tentar produzir a vacina de febre amarela em cultivo de célula. Nós trouxemos 

o George Mann, que era nosso consultor nessa área de reserva técnica, passou aqui vários 

anos, infelizmente morreu há três anos atrás. E agora, por exemplo, todo esse trabalho que 

começou, que foi ampliado durante a minha gestão, de melhoria das vacinas de bacterianas, 

agora que vai entrar em clínical trial. Esse processo também é um processo longo. 

 

WH – É, e aí a gente começa a falar em... 

 

OO – É um processo longo. Com todo o recurso do mundo. Vamos supor: os recursos não 

seriam um problema. 

 

WH – Mas não é um problema para o Brasil? 

 

OO – É. Mas se não fosse, o problema em si já é longo. Para tu chegares a um produto e 

colocares no braço de uma pessoa... Porque não é porque tu achaste que a questão é a visão 

do investigador. Quando chega à área tecnológica, muda. Colocares o produto que tu achas 

que, tem evidências, que pode ser uma boa vacina... 

 

WH – Eficaz… 

 

OO –… eficaz, tu entras numa outra coisa que nós não tínhamos experiência, que é conselho 

de ética, clinical trial, que agora Bio-Manguinhos tem todo esse processo. Que agora que a 

vacina já deve ter entrado, acho, em clinical trial. O trabalho começou há dez anos atrás.  

 

WH – É, agora é que eles estão fazendo todos os testes clínicos, né? 

 

OO – Clínicos. Exatamente. Então isso é um processo. Quer dizer: isso poderia ter sido mais 

curto? Sim. Talvez abreviado aí, uns três, quatro anos, se nós estivéssemos preparados para 

isso. Nós estamos aprendendo. Eu acho que Bio-Manguinhos deu um grande salto nos 

últimos anos nessa direção. Agora, nós precisamos gerar mais nossas próprias tecnologias. 

Agora as vacinas de ácido nucléico, a gente tem que começar a gerar esse conhecimento. E 

o Akira está muito bem por dentro do assunto, ele vem fazendo parte de vários comitês 

internacionais, vem acompanhando o processo e vem determinando quais são as prioridades. 

Agora eu acho que a Fiocruz tem que se envolver mais nesse processo e indicar o caminho. 

Acho que o gerenciamento dos projetos de desenvolvimento tecnológico tem que ser bem 

definido, bem produzido. Porque senão cai novamente naquele... 

 

WH – Naquela crítica. 
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OO – Naquela crítica de... quantos projetos? Seria até importante ver isso: quantos projetos 

não se justificaram, que seriam produtos de Bio-Manguinhos, que foram financiados e nunca 

chegaram a nenhum produto em Bio-Manguinhos? 

 

WH – Agora parece que uma coisa nova que o PDTIS, que é o programa que financia, apóia 

a pesquisa em produto, está fazendo, é a avaliação, né? 

 

OO – É. Porque antigamente, quando se dava conta, tinham projetos que eram financiados 

que a justificativa era [inaudível] e nós não sabíamos. É bom que seja feito mesmo. 

 

WH – Mas você estava me falando. Eu queria mudar um pouco de assunto, mas...   

 

OO – Muda. 

 

WH – Que você concorreu às eleições, né? Acho que você foi o primeiro diretor eleito de 

Bio-Manguinhos. 

 

OO – Fui, fui. 

 

WH – Isso foi uma decisão de um congresso, acho que foi o primeiro congresso... 

 

OO – O congresso do... 

 

WH – O 1º Congresso Interno. 

 

OO – É, o congresso deu essa... 

 

CP – Diretriz. 

 

WH – Oi? 

 

CP – O congresso deu essa diretriz. 

 

OO – Exatamente. Foi a diretriz de... Isso correu acho que oito meses depois que eu assumi. 

Eu estava no embalo e fui nesse processo. Mas quero te dizer o seguinte: no segundo mandato 

já não quis concorrer, porque tu precisas ter [risos] muita paciência. Acho que foi um dos 

piores anos da minha vida em termos de qualidade de vida. 

 

WH – Você foi eleito em quê, 89? 

 

OO – Em 89, 90. Eu saí em 95. Então foram cinco anos e meio de stress, tensão. Nunca fumei 

tanto na minha vida. 

 

WH – Nunca foi? 

 

OO – Fumei.  
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WH – Ah, fumou. 

 

OO – Fumava desbragadamente.  

 

WH – Continua fumando? 

 

OO – Não, não. Há 13 anos eu larguei, deixei de fumar. E é sempre aquela luta, falta de 

recursos, a produção estava atrasada, aquelas licitações monstruosas, administrando conflito 

interno. 

 

WH – Tinha muitos conflitos? 

 

OO – Ah, tem. Tinha, tinha.  

 

WH – Que tipo de conflitos? 

 

OO – Eram conflitos pessoais e... não impessoais, né? Era chefe com funcionário, funcionário 

com funcionário, chefe com chefe. Sempre tinha que estar apagando um incêndio. 

 

CP – Pois é, mas você falou que concorreu, você não foi candidato único e parece que 

concorreu com mais dois. 

 

WH – É. 

 

CP – O fato de ter concorrido, de ter três chapas concorrentes, sinalizava já uma divisão 

interna ou, se não sinalizava, isso depois se transformou num problema?  

 

OO – Não, eu acho que... 

 

CP – Esses conflitos internos, eles...  

 

OO – Não, acho que não. As pessoas tinham, digamos assim... 

 

WH – Vontade. 

 

OO – Vontade... 

 

WH – Desejo. 

 

OO – Desejo de concorrer, de serem candidatos, e entraram. Mas no momento da... 

 

WH – Elas representavam idéias diferentes, projetos diferentes? 

 

OO – Não. Eu não vejo, não vejo, não vejo. O que tinha muito claro era que eu representava 

a visão do Akira. 

 

WH – Você tinha o apoio do Akira, né? 
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OO – Acho que tinha. Nunca perguntei isso a ele, mas acho que tinha [risos]. Tem que 

perguntar isso a ele. Mas eu representava a visão do Akira claramente. Concordava, admirava 

e continuo, nunca mudei de opinião. Então isso era bem claro. Agora, foram anos 

extremamente difíceis, foram anos muito complicados para o país, por tudo o que passou, e 

momentos administrativos muito difíceis na Fundação. Quando eu saí de Bio-Manguinhos, 

que eu disse: “Bem, hoje não sou mais diretor. Põe o peso na balança”. Uma coisa eu sei: 

nunca mais quero ser chefe na minha vida. A partir de hoje quero ser índio.  

 

WH – Traumatizou? 

 

OO – Assim não quero mais. Olha, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, quero viver 

outras experiências. 

 

WH – Porque você pegou um momento difícil de Bio-Manguinhos. 

 

OO – Ah, muito, muito.  

 

WH – Um momento muito... 

 

CP – Eu queria voltar, voltar numa hora... [Todos falam ao mesmo tempo].  

 

WH – Sim, sim. 

 

OO - E sabe uma coisa aqui? Coincidiu daquelas aposentadorias de uma geração 

praticamente. 

 

CP – Ainda tem isso. 

 

OO – Hein? 

 

CP – E ainda tem isso. 

 

OO – E nós não tínhamos condições de reposição. 

 

WH – Não tinha concurso? 

 

OO – Nada! 

 

WH – Não podia contratar, né? 

 

OO – Não podia contratar, a terceirização estava mal iniciando. E era um negócio meio 

complicado porque era meio legal, não era legal. Vai, mas não vai. Cuidado porque... não é? 

Daí foi crescendo, crescendo a terceirização, crescendo a terceirização. Hoje 70% do 

contingente de Bio-Manguinhos é terceirizado. E naquela época nós estávamos começando 

esse processo. Não tinha, não existia. Continua. Não estou dizendo que o Akira hoje tem vida 

mais fácil. Mas naquela época era realmente complicado. 
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CP – Bom, deixa eu só voltar ao momento da tua eleição. Deve ter tido debate. 

 

OO – Teve debate, mas tudo na mais alta civilidade e respeito. Não houve nada assim... não. 

 

CP – Algo que diferenciasse — eram três candidatos —, que diferenciasse esses três 

candidatos? Você falou: “Eu nitidamente representava o Akira”. E os outros dois? Eram 

contra o Akira? Tinha uma diferença grande? 

 

OO – Não, eu acho que não. O Fernando, eu acho que tinha uma visão mais dura do processo 

de gerenciamento. O Sílvio talvez gostasse... 

 

WH – Eles estão os dois na instituição ou saíram? 

 

OO – Não. O Fernando se aposentou, voltou como consultor e agora não está mais como 

consultor. E o Sílvio está na Escola de Saúde Pública, no Cest está lá. 

 

WH – Então, o Fernando tinha uma visão mais dura do processo. 

 

OO – E o Sílvio gostava mais, eu acho que, de discutir processos. Eu acho que nessa eleição 

não houve nada mais... 

 

CP – Como é que foi o resultado numérico? 

 

OO – Não, foi na primeira. Na primeira rodada já... 

 

CP – Mas muito distante? 

 

OO – Bem distante. Eu não me lembro quanto foi, mas foi bem distante. 

 

CP – Então, quer dizer, a proposta dos dois não encontrou eco suficiente. 

 

OO – Não, não, não. 

 

CP – E essa distância... 

 

OO – Não, e além do mais tem o seguinte: tu não podes vir com proposta muito diferente 

numa instituição como Bio-Manguinhos, que tem um alvo muito claro na sua função. Pode 

ter diferença no processo, como fazer. E eu acho que a comunidade conhecia o processo de 

cada um dos três. E optou por algo mais moderado, mais pragmático.  

 

WH – E durante a tua gestão? Para fazer uma geral, resumindo. Porque a gente já tocou em 

vários aspectos, né? O que você quis e o que você priorizou? Você falou que tinha o projeto 

da planta, mas fora o projeto da planta, que outras... 

 

OO – Pelo momento que a gente vivia era proteger Bio-Manguinhos. Era manter Bio-

Manguinhos, era manter Bio-Manguinhos crescendo. Era manter a transparência dos 
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processos internos. Pelas circunstâncias que nós vivíamos na época do governo Collor, enfim. 

Então isso era, no dia-a-dia, uma luta tenaz. De estar aqui já com esse decréscimo de pessoal. 

Mas nós fomos levando. Tivemos crises, por exemplo, na produção de vacina de sarampo. 

 

WH – Sarampo. Eu já ia te perguntar.  

 

OO – Depois conseguimos um processo de liofilização, que nós nunca... Quando eu cheguei 

aqui, já estava. Quando eu assumi a direção, já estava com problema. Mas conseguimos 

mexer na formulação da vacina, na liofilização. Levei todo um processo de desenvolvimento 

tecnológico, de reengenharia do processo. O engenheiro no Japão não conseguiu identificar 

e tudo era exatamente como veio do Japão. E aí, com o George Mann ajustando os 

equipamentos, ajustando a formulação do estabilizador, nós conseguimos recuperar todo o 

processo. O mesmo se passou com a febre amarela. Depois desse processo com o sarampo, 

a febre amarela, que era uma vacina considerada de pouca estabilidade, pegando carona em 

todo esse processo de desenvolvimento da técnica de estabilidade do sarampo... Hoje a vacina 

de febre amarela é extremamente estável. É tão estável como qualquer outra vacina. É toda 

uma formulação de Bio-Manguinhos, é um processo totalmente desenvolvido em Bio-

Manguinhos. O processo de liofilização foi desenvolvido aqui. E aí nós não precisamos mais 

de tentar comprar tecnologia. 

 

WH – Ela foi certificada inclusive. Em que época foi a certificação? 

 

OO – Isso, já foi certificada. Durante a minha gestão, também, uma das coisas que introduzi 

com bastante força aqui dentro — mais que introduzi, que eu implementei — foi a questão 

da garantia da qualidade, a criação de um departamento de garantia da qualidade. Porque 

uma das coisas que faltavam aqui era essa disciplina de produção. Uma das formas de vencer 

essa diferença cultural que eu te falei, que é a visão da Fiocruz que contaminava a postura da 

nossa gente, era até porque nós não tínhamos uma forma de administrar isso internamente. E 

isso vinha pelo lado da garantia da qualidade, porque se produzia a cultura na instituição. 

Continua sendo produzida, é um processo contínuo. Então isso foi uma atividade que nós 

colocamos com bastante ênfase. Isso contribuiu e vem contribuindo para a qualificação da 

vacina de febre amarela para fornecimento das Nações Unidas. O credenciamento já se deu 

quando eu não estava mais em Bio-Manguinhos. Eu já estava na OPAS, já estava na OPAS. 

E a minha atividade na OPAS era o controle da epidemia de febre amarela, então precisava 

da vacina. E não tinha vacina. Então, de alguma forma, a OPAS começou a forçar a OMS a 

desenvolver esse processo, mesmo porque nós íamos ser obrigados a comprar vacina de febre 

amarela mesmo que não fosse qualificada. Porque a gente põe numa análise: o que é mais 

perigoso, deixar que a febre amarela cause epidemia ou usar uma vacina que pelo menos tu 

sabes que o país usa sem problemas? 

 

WH – É, porque acho que você já estava na OPAS quando teve um surto, acho que foi na 

África. 

 

OO – Não, o surto foi aqui no Brasil mesmo! 

 

WH – Não só no Brasil, mas eu me lembro de Akira correndo para produzir não sei quantas 

milhões de doses de vacina. 
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OO – Não, nós tivemos um surto grande no Peru, um surto grande na Venezuela. 

 

WH – Foi América Latina. 

 

OO – No ano passado foi na Colômbia. 

  

WH – Eu estou falando isso em 97, 98. 

 

OO – Ah, isso foi África. 

 

WH – Foi África. 

 

OO – Isso foi África.  

 

CP – Em 2000 teve aqui, né? 

 

OO – É aí que começa. Agora tivemos um recentemente na Venezuela. Mas no Brasil teve 

um surto em 2000, vacinou quase 50 milhões de pessoas. Não existe na história da saúde 

pública no mundo tanta gente imunizada num curto período de tempo contra a febre amarela, 

né? Agora o Akira está fazendo a mesma coisa na Venezuela também. Tem poucas áreas 

descobertas, Colômbia é uma delas. Mas isso tudo foi porque Bio-Manguinhos conseguiu 

produzir a vacina de febre amarela que era necessária para isso. Febre amarela continua sendo 

a grande galinha dos ovos de ouro de Bio-Manguinhos. 

 

WH – Agora tem a Hib, Haemophilus influenzae. 

 

OO – E vê quanto é a [inaudível] Hib e quanto é da febre amarela em Bio-Manguinhos? 

Tenho certeza que a febre amarela é muito mais. O rendimento é muito maior. 

 

WH – A gente estava falando sobre essa tua experiência como diretor, não é? Falando do 

investimento que você fez na garantia da qualidade. Garantia e controle de qualidade? 

 

OO – Não. Controle de qualidade faz parte da produção. Agora, a garantia de qualidade é 

que supervisiona todos os processos de produção, desde a compra de matérias-primas à 

formação do pessoal, até a liberação do produto final. Para toda e cada atividade existem 

regras que têm que ser cumpridas e têm que ser fiscalizadas pela garantia da qualidade.  

 

WH – Mas esses foram os POPs? 

 

OO – Procedimentos Operacionais Padrão. Isso foi até um termo que eu introduzi aqui, que 

vem da tradução rasteira do Standard Operator Vacinne. Viraram os POPs aqui. 

 

WH – Os famosos POPs, que as pessoas reclamavam na época que tinham que fazer.  

 

OO – Os POPs, exatamente. 
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WH – Isso mudou a prática também?  

 

OO – Ah, mudou, claro. Isso é parte do conceito moderno de produção. Se você não tem boas 

práticas de fabricação, você está completamente morto. E isso é que o pequeno produtor... 

Isso é uma atividade cara, que aquele que não tem escala de produção não consegue manter. 

Não consegue manter. Por isso que só se mantêm hoje os produtores que têm boa escala de 

produção. O Brasil é um deles, pelo próprio mercado, pela própria política e pela inserção do 

Estado nesta atividade, considerando que vacinas são um produto estratégico para o país. 

Não caiu nesse neo-liberalismo total que fechou o resto das fábricas de vacinas. 

 

WH – Que horas são, primeiro? 

 

OO – 11:30.  

 

WH – A gente não tem muito mais tempo, então a gente vai ter que fechar essa entrevista, 

apesar de ter milhões de questões que nós gostaríamos de continuar fazendo a você. Eu queria 

te fazer uma última pergunta, rápida: você sai como diretor, você termina seu mandato e você 

vai para a OPAS. 

 

OO – Para a OPAS, é.  

 

WH – Eu queria que você, já que você está trabalhando na OPAS, você trabalha com essa 

parte de vacina de febre amarela hoje? 

 

OO – Não. Eu fui chamado pelo Ciro de Quadros, que era diretor do Programa de 

Imunizações da OPAS. O Ciro hoje está... 

 

WH – Quer dizer: você ainda está ligado a... 

 

OO – Com a reestruturação que houve na OPAS com a entrada da Doutora Mirta Roses como 

diretora, eu fui realocado na área de enfermidades transmissíveis, onde eu pego as 

enfermidades virais que vão desde a febre amarela... Hoje praticamente 100% do meu tempo 

está ligado ao conhecimento desses problemas. Mas eu te digo o seguinte: segunda-feira, se 

mandarem o carro me apanhar, a gente pode começar cedo. Eu venho para cá porque eu tenho 

que estar no aeroporto ao meio-dia, uma hora. Aí a gente pode fazer uma outra sessão. 

 

[Trecho gravado somente em formato digital, arquivo Oliva 1, 02:36:47 a 02:37:00]  

  

OO – De nove às doze. 

 

CP – Ótimo, ótimo, ótimo. 

 

OO – Porque eu me reprogramei. 
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Data: 28/11/2005 

 

 

Fita 3 – Lado B 

 

 

WH – Bom, hoje é dia 28 de novembro de 2005. Estamos fazendo a segunda entrevista com 

Otávio Oliva, Wanda Hamilton e Carlos Ponte. Otávio, a gente queria começar a segunda 

entrevista hoje falando um pouco mais sobre a sua gestão. Você tinha começado a nos dizer 

aquela história de que tinha coisas pelas quais você tinha lutado muito e eu queria que você 

continuasse o raciocínio. 

 

OO – Eu já tinha o diagnóstico naquela época de que trabalhar separado os laboratórios 

produtores de vacina aqui do Brasil era uma perda de tempo, era uma perda de esforço. Eu 

achava que o Ministério da Saúde devia reunificar o projeto e promover a integração dos 

laboratórios produtores de vacina. Em especial com o Instituto Butantan, em São Paulo, e, 

secundariamente, com o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, e o Instituto Vital Brazil 

aqui. E num determinado momento nós começamos a promover esse tipo de atividade lá no 

Ministério da Saúde, até porque eu tinha uma entrada que era o coordenador do Programa de 

Imunizações naquela época, o José de Brito Ladislau, que hoje coordena o Programa de 

Malária do Ministério, foi meu colega de turma em Belém. Era uma pessoa muita bem 

intencionada, embora tivesse muito pouca experiência nesse metier e me utilizava muito 

como conselheiro, como ponto de referência. E por aí nós fomos trabalhando a questão de 

unir as produções, como por exemplo, compartir a questão tecnológica, padronizar os 

equipamentos, porque isso facilitava muito a questão da aquisição dos próprios 

equipamentos, a manutenção deles. E isso facilitaria a maior interação entre as instituições. 

Foi uma luta muito difícil no início, né?  

 

WH – Esse programa, esse projeto, essa cooperação é no âmbito do Pasni já? 

 

CP – Ou do PNI? 

 

OO – No Pasni isso foi dentro do Pasni do Programa Nacional de Auto-suficiência 

Imunobiológica. 

 

WH – É porque essas instituições que você citou são as instituições que estão no Pasni, não 

é? 

 

OO – Exatamente. A luta é muito complicada. Primeiro porque temos que vencer a questão 

histórica dos provincianismos, tanto da Fiocruz... muito menos da Fiocruz, naquele 

momento, muito mais por parte do Butantan, de sérios embates com o Isaías Raw, um grande 

amigo...  

 

WH – Você poderia dizer que tipo de embate era esse? Que provincianismo era esse? 

 

OO – É porque sempre tem essa história de manutenção dos pequenos feudos e da questão 

da competição histórica, né? Até lendo esse livro Cobras e lagartos e outros bichos, foi até 
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aí que eu me inspirei. Nós não podemos continuar com esse processo histórico. Ele é 

importante para o conhecimento, mas nós temos que tirar lições daí. E a lição maior que eu 

tiro é que essas instituições perderam tanto tempo, gastaram tanta energia em coisas fúteis, 

absolutamente descabidas, que se tivessem medido esforços, tivessem compartido a 

informação, tivessem trabalhado em conjunto, o Brasil talvez estivesse, naquela época, em 

outro patamar de desenvolvimento, de produção, etc, etc e tal. Até pela própria falta de 

liderança que havia no Ministério da Saúde, no programa de auto-suficiência, né? Era um 

tratamento muito pequeno, com pouca visão de longo prazo, pouca visão de desenvolvimento 

tecnológico. E aí nós começamos vários projetos conjuntos. 

 

CP – Como era mesmo o nome do coordenador do Pasni? 

 

OO – Doutor Isaías Raw. Continua hoje. 

 

WH – No Vital Brazil. 

 

OO – Não. Butantan. 

 

CP – No Butantan. Mas eu estou falando do Pasni. 

 

OO – Era o José Lázaro de Brito Ladislau. José Lázaro de Brito Ladislau. Continua o 

Ladislau, como nós falamos, lá no Ministério. Está coordenando o Programa de Malária. E 

aí tivemos várias reuniões no Ministério e aos poucos, pela força do argumento, fomos 

colocando os argumentos contrários num vazio e fomos avançando. Tanto que as aquisições 

realizadas. Nesses mecanismos... Hoje muitos equipamentos que tem Bio-Manguinhos e 

muitos equipamentos que tem o Instituto Butantan são os mesmos. Isso facilita a questão de 

manutenção, a questão de troca de informação, a questão da emergência. Vamos supor: Bio-

Manguinhos fornecer técnicos ao Instituto Butantan para um esforço maior para a produção 

de um determinado produto que esteja em emergência de produção. Então isso facilita a 

coisa. E aí, nesse momento, começamos também a trabalhar projetos de desenvolvimento 

comum, como por exemplo o desenvolvimento da vacina de Meningite B e da vacina 

conjugada para Meningite C, um trabalho que também envolvia o Instituto Adolfo Lutz em 

São Paulo. Mas infelizmente hoje só mesmo Bio-Manguinhos é que está conduzindo esse 

projeto que está aí. Mas no início isso era conjunto, nós tínhamos muitas reuniões, muita 

discussão. Eu aprendi a lidar com o Isaías. Ele se aborrecia comigo, mas eu não me aborrecia 

com ele, então eu o levava um pouco na brincadeira. 

 

WH – Havia uma disputa aí entre o Butantan e Bio-Manguinhos? 

 

OO – Continua, continua. E está cada vez pior. Quando eu falo com o Isaías em Washington 

já não posso falar como Bio-Manguinhos. Como organismo das Nações Unidas a gente tem 

que escutar, não pode... 

 

WH – Mas de que caráter é essa discussão? 
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OO – Essa disputa é paroquial, fútil, boba. Os argumentos absolutamente tacanhos, eu diria. 

A gente precisa parar isso. Agora, é muito difícil com pessoas da idade do Isaías, mudar. Não 

vão mudar mais. 

 

CP – Então vou só voltar aí. Você diz que nesse momento, através do Pasni, vocês tentam 

ações conjuntas. 

 

OO – É. 

 

CP – Programas comuns, compras comuns, manutenção de equipamento. Até mesmo 

comprar uma quantidade maior a baixo preço, essas coisas todas. A tentativa de ter uma ação 

conjunta, pela falta de liderança do Pasni, que poderia abrir espaço para um acordo maior... 

 

OO – Mas a falta de liderança do Pasni também tem uma virtude do Pasni. Como o Pasni não 

se sentia capaz de liderar o processo, ele transferiu para nós — para a minha pessoa, como 

diretor de Bio-Manguinhos — esse papel de liderança neste processo. Embora diretor de Bio-

Manguinhos, eu defendia uma visão do Pasni. 

 

WH – Que visão era essa? 

 

OO – De integração. 

 

WH – De integração. 

 

OO – Eles gostaram da idéia da integração, da padronização. 

 

CP – Pois é. Aí você diz que esbarrou no provincianismo, na coisa paroquial e tal. Aí eu te 

pergunto: o fato de Bio-Manguinhos ter ganhado recurso para uma planta e o Butantan, por 

exemplo, não? 

 

OO – Não, não é verdade. O Butantan ganhou muito dinheiro também. Tanto que as plantas 

novas do Butantan... 

 

CP – Eu queria localizar assim: existe uma coisa concreta que é uma inversão de recursos na 

Fiocruz.  

 

OO – Também no Butantan, tremenda. Não só do Programa de Auto-suficiência do 

Ministério, como também da Secretaria de Saúde de São Paulo. 

 

WH – Inclusive o DTP, né? 

 

OO – O DTP, claro. E veja bem uma coisa: o Butantan, por vias transversas, conseguiu a 

tecnologia da produção da vacina da hepatite B. E a Fiocruz não tinha essa tecnologia, que 

eu defendi no Ministério da Saúde, lá no Programa de Auto-suficiência, a inversão de 

recursos do Ministério no Instituto Butantan para a construção dessa planta. Isso até 

demonstrando uma... Primeiro porque era lógico. O objetivo era que o país fosse auto-

suficiente em vacina, que não deveria depender se era por um ou por outro. O que importava 



 

56 

 

era o objeto final, era o resultado. Bio-Manguinhos não tinha interesse, a Fiocruz não tinha 

interesse. O Butantan tinha a tecnologia, tinha interesse. O país precisava. Nada mais justo 

que eu, tendo este papel de conselheiro do Programa de Auto-suficiência, fosse lá no 

Ministério brigar — brigar em termos, né? —, justificar que seria uma... 

 

CP – Uma aplicação do governo federal...  

 

OO – Uma aplicação custo-efetiva do governo federal na planta do Instituto Butantan. Mais 

adiante, para você ver como são as coisas, a vacina de hepatite B do Butantan esteve — e 

não se concretizou isso — dentro de um processo em que nós estávamos tentando 

desenvolver, eu já na OPAS, uma vacina pentavalente, que nós chamávamos penta-latina, 

que era o Haemophilus influenza, produzido na Fiocruz, o DTP e a hepatite B do Instituto 

Butantan. Não se conseguiu concretizar isso. Mas eu acho que temos que persistir ainda nesse 

intento. Hoje o que acontece é que Bio-Manguinhos compra o DTP do Butantan, mistura 

com a Haemophilus influenza que é produzida aqui em Bio-Manguinhos e, simultaneamente, 

em aplicações simultâneas, não na mesma mistura, aplica hepatite B. O ideal era que essas 

instituições colocassem de lado toda essa postura, que eu volto a dizer, provinciana, tacanha, 

retrógrada, infantil, que procurasse a... E vou dizer mais uma coisa... 

 

WH – Mas tinha uma competição ali, né? 

 

OO – Mas essa competição, até para a própria sobrevivência dessas instituições, é boba. 

 

WH – Você acha que é contra-producente? 

 

OO – É completamente contra-producente, ilógica e racional. Principalmente para um país 

em desenvolvimento que quer alcançar na auto-suficiência. Agora, é importante mencionar 

que o maior empecilho vem do Instituto Butantan. Eu quero dizer isso bem claro. Se o Isaías 

ler isso que eu estou dizendo aqui, vai me matar lá na frente, mas é com quem eu tenho 

minhas discussões. Ele tem uma postura absolutamente sectária. 

 

WH – Você teve problema com ele durante a sua gestão? Já durante a sua gestão? 

 

OO – Não, só há problema quando dois não querem. Eu nunca tive problema com o Isaías. 

O Isaías, quando atacava, eu levava ele na troça, na brincadeira. Eu desarmava os ataques 

dele porque eu o desacreditava levando meio na brincadeira, criando argumento para não 

brigar. Eu acho extremamente injusto o tratamento que o Isaías dá à Fiocruz e ao Akira 

principalmente. E toda vez que eu me encontro com o Isaías, que o Isaías começa, eu digo 

que é injustiça dele. 

 

WH – É, tem uma competição aí. 

 

OO – É, bobagem. Isso é uma coisa boba. 

 

WH – Eu ia até te perguntar, a idéia de construir uma planta aqui, todo o investimento do 

Pasni na planta, do Ministério, era para produzir DTP, não é isso?  
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OO – É, o projeto inicial. 

 

WH – É para produzir DTP. Mas, ao mesmo tempo, investe-se na produção de DTP no 

Butantan?  

 

OO – Não, a história é a seguinte: há várias nuances que precisam ser esclarecidas aí. O 

projeto de Bio-Manguinhos não era só DTP. 

 

WH – Para a planta? 

 

OO – É. O projeto de Bio-Manguinhos tinha dois componentes: um era a planta de 

processamento final de vacinas, que era áreas de envase, liofilização, rotulagem e 

empacotamento. Este componente, em geral, dentro do pipeline de produção, esse 

processamento final, é o grande gargalo da produção da maioria dos países. Inclusive Bio-

Manguinhos tinha esse problema. Então nós começamos a planta de trás para frente. Nós 

tivemos essa condição. Nós pudemos abreviar a nossa produção importando, comprando 

produto final ou bulk para o processamento. E foi uma meta porque hoje a grande fortaleza 

que tem Bio-Manguinhos, sua grande capacidade de negociação, é sua grande capacidade de 

processar vacinas.    

 

WH – Aliás, agora estão fazendo transferência de tecnologia de trás para frente, né? 

 

OO – É. Claro, claro. Poucos países no mundo... 

 

WH – É porque tem essa capacidade instalada para fazer isso que está se fazendo assim. 

 

OO – Poucos laboratórios no mundo têm essa capacidade que tem                          Bio-

Manguinhos de processar vacinas. Esse é o grande trunfo de negociação e é uma planta que 

está no state of the art, cumprindo com as Boas Práticas de Produção, superbem mantida, 

moderna, com equipamentos novos, pessoal treinado. O outro componente era o componente 

de produção de DTP. Isso existia, isso entra no percurso porque existia, nessa época, uma 

carência dessa vacina e, principalmente, porque naquela época se visualizava que a DTP era 

o cavalo de Tróia. Ou seja, todas as demais vacinas que estavam sendo lançadas poderiam 

ser combinadas com a vacina DTP. Já naquela época nós observávamos que a capacidade de 

produção do componente tetânico era enorme e que nós não precisávamos produzir tétano 

porque o Butantan produzia muito bem e tinha uma grande capacidade. O Tecpar também ia 

produzir tétano, o Instituto Vital Brazil ia produzir tétano e teríamos um excesso de tétano. 

Já naquela época se visualizava que o tétano por si só não teria nenhum valor, porque teria 

que estar sempre combinado com outras vacinas. Então a nossa decisão foi não produzir 

tétano, comprar tétano dos demais produtores. Aí havia um risco: se naufragasse a produção 

dos outros tetânicos... 

 

CP – A planta cairia. 

 

OO – Nós estaríamos em má situação. Mas aí nós teríamos uma coisa: “Vamos ser lógicos 

dentro desse processo de tentar promover a integração dos laboratórios produtores”. O que 

aconteceu é que naufragou pela metade porque o Vital Brazil não foi capaz de levar à frente 
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o processo, até hoje o Tecpar patina no molhado e o Butantan produz, mas já tivemos, pelo 

que eu escuto aqui em Bio-Manguinhos, dificuldades na produção do componente tetânico 

lá no Vital Brazil. Lá no Instituto Butantan, perdoe. O que obrigou Bio-Manguinhos a apoiar 

o Instituto Tecpar para ver se o Tecpar consegue produzir o tétano que o Butantan não 

consegue produzir. Essas dificuldades que são vivenciadas, na minha interpretação, hoje em 

dia, é porque falta uma maior liderança do Ministério da Saúde de coordenar essas atividades. 

O Ministério da Saúde, como órgão comprador e órgão financiador dessa política de 

imunobiológicos no Brasil, deveria ter um papel de fazer acompanhamentos e ser um pouco 

mais severo com os laboratórios produtores para que eles cumprissem com as metas que têm 

que cumprir e cumprissem com os acordos que fizeram. 

 

CP – Você acha que o fato desses laboratórios serem estaduais, estarem fora da alçada 

federal, de alguma maneira atrapalha essa construção de uma coordenação mais sólida? 

 

OO – Não creio. 

 

CP – Mudanças políticas nos estados... 

 

OO – Isso pode ter interferência, sem dúvida. Mas o problema é muito mais gerencial. Ao 

nível dos laboratórios produtores é a falta de uma coordenação, de uma política de longo 

prazo do Ministério da Saúde. Porque veja bem uma coisa. Se o Ministério diz assim: “Olha, 

se vocês não produzirem, eu não compro de vocês. Vou comprar no mercado externo. Ou 

vocês produzem, ou são produtivos ou são bons, ou vocês vão morrer”. E isso não é feito. 

 

CP – Mas eu te perguntei, por exemplo: o Instituto Vital Brazil. Ele passa por crises atrás de 

crises e... 

 

OO – Não, o Vital Brazil está fora, está morto. 

 

CP – Pois é, porque o Estado do Rio não investe ali. 

 

OO – É, o Vital Brazil está morto, mas o Tecpar está vivo. O Butantan está muito vivo e a 

Fiocruz. Ficaram esses três produtores. O problema do Tecpar é tecnologia. Ele não tem 

massa cinzenta para poder tocar a produção. Tem prédio, tem equipamento. Isso mais uma 

vez demonstra que não é só a administração, gerenciamento. Não é só gerenciamento. Dentro 

do gerenciamento, bem entendido em seu sentido amplo, requer gente capacitada, gente 

tecnicamente capacitada, o que falta nessas instituições. 

 

WH – E a Fiocruz? Como é que você veria a Fiocruz em relação a esses outros institutos?  

 

OO – Não, a Fiocruz eu acho que está numa posição muito... 

 

WH – Bio-Manguinhos, no caso? 

 

OO – ...muito mais confortável, embora ainda tenha muita cancha, muito terreno pela frente 

para avançar, né? Claramente hoje a auto-suficiência não é só capacidade de produzir, de 

terminar o produto. É a capacidade de gerar novos produtos. Capacidade de gerar novos 



 

59 

 

conhecimentos. E, nesse mundo controlado por patentes e direitos e propriedade intelectual, 

está cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Eu acho que a grande inversão que tem que 

ser feita hoje em dia não só na Fiocruz, mas no Ministério da Saúde, para manter essas 

fábricas vivas, é investir no desenvolvimento tecnológico, formação de pessoal, 

conhecimento. Partir de uma política agressiva. 

 

WH – Eu queria voltar a um tema que a gente abordou na sexta-feira, mas eu fiquei sem 

entender algumas coisas. O DEDET é de na sua gestão que ele aparece como departamento 

ou ele já vinha? 

 

OO – Já vinha desde o Akira. Ele vinha por um processo de transformação, de crescimento, 

etc e tal. E toma mais corpo, neste contexto, nos últimos anos aqui em Bio-Manguinhos.  

 

WH – Nos últimos anos você está falando de quando? 

 

OO – Com o Akira, com o regresso do Akira.  

 

WH – 2000.  

 

OO – Foi 2000, né? 

 

WH – Foi. Ele volta como diretor em 2001. 

 

OO – Quando começa a haver mudanças também na cultura da instituição, na visão de alguns 

cientistas da Fiocruz, que começam a entender que tem que gerar produtos para poder 

justificar o seu trabalho, para ter grants, etc e tal, para gerar papers, tem que se juntar a esse 

processo. 

 

WH – Agora, na época da sua gestão, como é que era visto ou como é que você, como diretor, 

lidava com a questão do desenvolvimento tecnológico nesse momento? Que tipos de projetos 

estavam sendo desenvolvidos e como é que você via isso, como é que você...   

 

OO – O principal projeto… 

 

WH – Investiu, não investiu, apoiou? Como é que você via esse campo? 

 

OO – O principal projeto aí da questão do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa básica, 

aí nós tínhamos a questão... Começamos a tocar na questão da otimização da produção da 

vacina da febre amarela, na questão de melhorar a estabilidade da vacina. Era um trabalho 

que tinha sido continuado primeiro com a questão da... 

 

WH – Raiva, né? 

 

OO – Não, febre amarela. Da questão do ciclo de liofilização, o momento de transferir a 

liofilização do processo de pequena escala para os liofilizadores industriais. São pulos que 

você dá que requerem ciência, que requerem conhecimento. Outro projeto era o projeto da 

meningite B. Lembre-se da pressão que nós tínhamos, da pressão que nós tínhamos com 



 

60 

 

relação ao surto de meningite B, da pressão que se tinha para a aquisição da vacina cubana, 

que o governo brasileiro queria comprar uma vacina que não tinha comprovação de sua 

eficácia. 

 

WH – Comprou. 

 

OO – Comprou milhões de dólares dessa vacina que hoje não se utiliza, porque ela continua 

demonstrando que só funciona a partir dos quatro anos de idade, quando a maioria dos casos 

é em crianças menores de quatro anos de idade. Inclusive a SmithKline tentou fazer uma 

cooperação técnica com Cuba e aparentemente desistiram, porque não conseguiram resolver 

os problemas tecnológicos que essa vacina tinha. Então, como a vacina era caríssima, nós 

embarcamos dentro de um projeto de tentar desenvolver tecnologia nacional, que é esse 

projeto que eu estava falando anteriormente, que envolvia o Adolfo Lutz e envolvia o 

Butantan. Quantas vezes nós não tivemos reuniões, protocolos: “Quem faz o quê? Qual a 

estratégia?” Diferentes caminhos tecnológicos estávamos explorando. Praticamente só 

sobreviveu isso aqui em Bio-Manguinhos. Naquele momento, com o pessoal que nós 

tínhamos, diante das prioridades, nós tínhamos era melhorar o processo produtivo das vacinas 

que nós tínhamos e partir para o desenvolvimento tecnológico dessa vacina de meningococo 

B e a vacina conjugada de meningococo C. Essa era a grande estratégia que nós tínhamos, 

que agora... Você vê como as coisas demoram, mas não só por demoram pela falta de 

investimento, de apoio, etc e tal, mas porque o processo de investigação e o processo para tu 

chegares e colocar essa vacina no braço de uma pessoa passa por várias etapas. Agora, se 

isso era o ideal? Não era o ideal, muito aquém da situação, muito aquém dessa situação. O 

que era possível fazer com o pessoal dentro da prioridade que havia sido estabelecida. Agora 

o que leva a isso? Não havia uma visão, uma política nacional de desenvolvimento 

tecnológico de vacina, não havia o perfeito entendimento da comunidade científica da 

Fiocruz de que investir em vacinas era um... Poucas pessoas acreditavam nisso. Coisas que 

mudaram, coisas que hoje em dia eu não sei o quanto, mas de longe, olhando lá da 

Organização Pan-Americana e de conversas com um, com outro e com o Akira, conversando 

com o Paulo e a própria visão do Paulo Buss mudou. Eu acho que existe uma propensão 

maior à integração, mais objetividade em relação aos alvos que se quer alcançar. Mas talvez 

precise mais, precise mais, não é?  

 

WH – Qual é a operação que precisou acontecer para que houvesse essa mudança? Porque, 

por outro lado também, eu me lembro que, a gente já trabalhava na instituição em 90, 92, 

quando se debatia que Bio-Manguinhos tinha que estar aqui, não tinha que estar aqui, que 

tinha prejuízos, como é que uma empresa que produz não é competitiva. Tinha toda uma 

discussão, lembra? Ao nível de congresso, ao nível de CD, que a gente acompanhava, assim. 

 

OO – Essa discussão passava pela, eu acho, que por duas vertentes. Uma por essa vertente 

econômica que você está mencionando. A outra, que era de nossa parte, dos tecnologistas de 

Bio-Manguinhos aqui, é que Bio-Manguinhos não podia ser administrada como qualquer 

unidade da Fiocruz. Porque tinha peculiaridades. Ela não poderia... Longe de pensar que nós 

queríamos tirar Bio-Manguinhos da Fiocruz, mas administrar Bio-Manguinhos como tu 

administras qualquer unidade da Fiocruz, isso é um equívoco que só atrapalha a instituição. 

Eu acho que isso é o grande responsável pelo... não vou dizer atraso. Nós poderíamos... Se 

tivéssemos entendido naquela época, nós estaríamos hoje em muito melhores condições do 
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que Bio-Manguinhos está. Nesta que é essa vertente, né? Essa era a verdade, Bio-

Manguinhos já gerava mais recursos do que o governo federal investia. Então Bio-

Manguinhos se autopagava e o que sobrava não era reinvestido em Bio-Manguinhos. Esse é 

outro equívoco gerencial. Eu acho que até hoje persiste isso e acho uma bobagem. Quantas 

vezes nós dissemos: “Estão matando a galinha dos ovos de ouro. Estão matando a galinha 

dos ovos de ouro”. Não vinham recursos do orçamento. O que salvava a Fiocruz? Dinheiro 

arrecadado com essas instituições. Mas mais tarde não vinha. Então, quer dizer, tu 

estabelecias um ciclo vicioso, um ciclo vicioso que levava a esse tipo de discussão e que me 

desculpem meus companheiros da Fiocruz, tudo no achismo, porque ninguém era especialista 

para discutir este tipo de coisa. A visão de Bio-Manguinhos, no aspecto gerencial, é uma 

visão de uma indústria que pode ser estatal, pode ser estatal. Agora, até hoje persiste isso. 

Bio-Manguinhos tem dificuldades de... 

 

WH – Porque outra coisa nessa época, por outro lado, Far-Manguinhos também tinha dado 

um salto de qualidade. 

 

OO – Não, isso já foi depois. Eu já não estava mais na Fiocruz. 

 

WH – 95, acho. 

 

OO – Ele dá o salto quando entra na produção dos anti-retrovirais. Esse é o momento que... 

 

CP – Far-Manguinhos. 

 

OO – …que Far-Manguinhos decola, que passa a entender o valor estratégico. 

 

WH – Aí você já percebe que tem uma mudança, inclusive que vai atingir Bio-Manguinhos 

também.  

 

OO – É, uma mudança no processo. Porque veja bem uma coisa: a gente tem que entender 

que não é só a questão do retorno quando a gente analisa isso. Essas instituições produtivas 

têm também um valor estratégico, um valor estratégico. Um valor estratégico em termos de 

suprimento de produtos. Uma pane na produção mundial de alguma vacina que o Brasil tem 

capacidade de dar lucros, o Brasil pelo menos... 

 

[Trecho gravado somente em formato digital, arquivo Oliva 2, 00:32:33 a 00:33:11] 

 

OO – ...vai se safar, vai ter os seus produtos. 

[som de fita sendo trocada no gravador] 

 

CP – Mas contam que na Guerra das Malvinas, não sei se é verdade ou não, os laboratórios 

fecharam as fábricas de insulina e o Brasil teve que fornecer para a Argentina porque alguns 

laboratórios eram ligados a... 
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Fita 4 – Lado A 

 

 

CP – ...Não sei se é verdade ou não, que os laboratórios fecharam fábricas de insulina e o 

Brasil teve que fornecer para a Argentina porque alguns laboratórios eram ligados a... 

 

OO – Pois é, isso aí vai. Agora, tem um valor estratégico. Eu acho que isso é um mérito do 

Brasil. O Brasil foi talvez o único país na América Latina e no mundo que considerou a 

produção estatal não só do ponto de vista da vertente econômica, mas também levou em 

consideração o valor estratégico que ela tinha para a população brasileira. Por isso o Brasil 

hoje está numa posição confortável nesse aspecto. Agora, essas instituições são dinâmicas. 

Elas têm que evoluir, elas têm que crescer, elas têm que se atualizar. Para alcançar esse 

objetivo o que é fundamental para a sobrevida delas é que haja inversão da tecnologia. Aí 

nós temos dois mecanismos ou três. Um, que ponham os recursos nessa instituição para que 

ela desenvolva a sua inteligência. Ou que as instituições, os demais institutos da Fiocruz, 

invistam parte do seu tempo, dos seus recursos, do seu pessoal, gerando conhecimentos que 

serão úteis para essas instituições ou algo intermediário. Tu fortaleces aqui e fortaleces lá. 

Talvez seja até o ideal, porque traduzir o conhecimento científico para o produto requer uma 

faixa que se chama desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico não 

está lá na pesquisa básica. O desenvolvimento tecnológico tem que estar dentro de uma 

unidade de produção. Para fazer desenvolvimento tecnológico tu tens que ter um grupo de 

pessoas que esteja muito ligado com a pesquisa básica e sirva de ponte para o tecnologista 

poder transformar esse conhecimento científico num produto de interesse da saúde pública. 

Esta conjunção de fatores é algo que tu começas a ver na Fiocruz — eu ainda acho que pode 

melhorar — nos últimos anos. Isso sempre foi um ideal, esteve sempre no discurso de 

qualquer um dos diretores e dos presidentes da Fiocruz, de nós aqui em Bio-Manguinhos, etc 

e tal. Mas transformar esse ideal em algo palpável e prático levou muito tempo. E eu acho 

que o mais premente foi que mudou principalmente o pensamento do pessoal da área de 

investigação e eu dou muito mérito ao Paulo Buss, pela maneira com que ele tem imprimido 

esse tipo de visão. 

 

CP – Agora, independente da cultura, você acha que é possível fazer isso dentro do serviço 

público? Inovar, desenvolver, com todos os constrangimentos que... 

 

OO – Eu acho que é. A prova está aí de que é possível. Agora, o custo do sacrifício é muito 

grande. Infelizmente nem no governo Lula, quando se pensava que o serviço público fosse 

ser beneficiado, incrementado, isso não veio na área de ciência e tecnologia. E aí volta aquela 

história, aquela outra história: isso de correr para o lado da universidade, para o lado da 

ciência e tecnologia, isso foi um equívoco da Fiocruz. O nicho da Fiocruz, no meu entender, 

é na área da saúde. Até porque é o país... é o ministério que tem o maior orçamento da nação, 

eu acho que é o forte da Fiocruz até historicamente. Na história da Fiocruz... a Fiocruz 

começou com saúde pública “feijão com arroz”, saúde pública básica. O Oswaldo Cruz tinha 

grande capacidade de unir as duas coisas. Em determinado momento a Fiocruz era muito 

mais uma visão de universidade, competindo com um nicho pobre, gerando papers e não sei 

o quê, etc e tal, deixando de lado a sua verdadeira vocação. Eu acho que a Fiocruz tem que 
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cada vez mais que estar unida, estar associada com as atividades do Ministério da Saúde. 

Pelas prioridades do Ministério da Saúde, claro, também é como uma ponta de lança dentro 

das questões da ciência e tecnologia aqui em Bio-Manguinhos. Mas o forte nosso é a saúde 

pública. 

 

WH – Eu até ia te perguntar porque você falou sobre a relação Bio-Manguinhos-Fiocruz, não 

é? Você acha que se Bio-Manguinhos não estivesse na Fiocruz teria condição de ser o que é 

hoje? 

 

OO – Não, não.  

 

WH – Porque em algum momento se pensou isso, não é? 

 

OO – Principalmente… 

 

WH – Durante a sua gestão pensou-se: “Está bom, então vamos sair, vamos nos tornar uma 

instituição de produção, independente?” 

 

OO – Não. 

 

CP – A Biobras, que se pensou...  

 

OO – Não. Criaram-se vários cenários, mas no meu entender... deixa aliviar... embora desse 

vontade... Eu ficava tão irritado com essas estéreis brigas internas e esses argumentos 

irresponsáveis que tinham dentro da Fiocruz. “É melhor que a gente saia daqui e vá para 

outro lugar”. Mas não, no fundo do coração não. Eu acho que a luta era manter em Bio-

Manguinhos e lutar para que ele fosse reconhecido, seu valor estratégico, sua capacidade, o 

quão útil Bio-Manguinhos é para, vamos dizer assim, o conglomerado que hoje é a Fiocruz.  

 

WH – Agora, por outro lado — era aqui que vinha a minha pergunta —, o fato da Fiocruz 

estar no Ministério da Saúde... aí pegando uma coisa que você disse que é importante: a 

questão da visão estratégica não necessariamente econômica, mas estratégica de produzir 

vacinas, imunobiológicos de necessidade para a saúde pública. Você acha que essa é uma 

forma também de Bio-Manguinhos ter uma reserva de mercado ou... [som de celular 

tocando]. Só uma pausa aqui. 

[interrupção] 

 

OO – O que eu acho é que a Fiocruz tem que encontrar o equilíbrio de se integrar mais com 

o Ministério da Saúde. Durante muito tempo, por razões políticas, por diversas razões, a 

instituição, a Fiocruz, esteve absolutamente divorciada do Ministério. Eu vou te dizer uma 

coisa: durante muito tempo poucas eram as unidades ou as pessoas da Fiocruz que 

permeavam com o Ministério da Saúde. Eu sempre entendi que a Fiocruz, como órgão do 

Ministério da Saúde, deveria estar trabalhando dentro das políticas do Ministério da Saúde, 

influenciando as políticas do Ministério. Mas muitas vezes a Fiocruz tomava uma posição 

antagônica, de brigar, de polemizar com o Ministério da Saúde. Isso não significa dizer que 

quando nós nos aproximamos do Ministério da Saúde nós concordássemos com o Ministério. 

Não. Nós tínhamos que ter capacidade de influenciar para a mudança do pensamento, da 
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postura do Ministério da Saúde. Independente se é governo de direita, de esquerda, etc e tal. 

O que nós não podíamos e acho que foi muito atraso da organização, foi quando ela esteve 

se opondo ao Ministério da Saúde. Fechava-se em copas, etc e tal. E a minha participação aí 

com o Ministério... eu sempre estive ligado... 

 

WH – Isso durante a sua gestão. 

 

OO – Minha gestão. Minha gestão ou depois que saí da minha gestão, eu continuei 

trabalhando com o Ministério da Saúde, mas para tentar mudar coisas lá, melhorar as relações 

que existiam sem perdermos a nossa identidade e os nossos princípios. Não foram momentos 

fáceis, volto a dizer. Quer ver uma coisa? Quando nós juntamos aquela compra conjunta de 

produtos, medicamentos, com o Butantan, eu mais adiante me dei conta do processo, do 

problema. Extremamente complicado. Isso era a chance — como era no governo Collor — 

de corrupção maior. E isso aconteceu, quando os fornecedores disseram: “Estamos sendo 

achacados”. A figura que estava achacando foi até depois, mais tarde, presa. Uma pessoa do 

Paraná. 

 

WH – Que era do ministério, né? 

 

CP – Alceni. 

 

OO – Mas não era do Alceni porque não... trabalhava lá no ministério. Eu até me esqueci o 

nome do camarada. Outro dia eu encontrei com ele no Paraná, há pouco tempo atrás, no 

aeroporto. Eu me lembro muito bem que eu tomei uma decisão aqui nessa sala: “Nós não 

vamos comprar equipamento esse ano. Vou investir tudo em construção civil”. Porque tinha 

uma dinheirama. Esse negócio de comprar em conjunto levou a esse processo. 

 

CP – Quem coordenava isso no Ministério era o irmão do PC Farias? O Luiz Romero? 

 

OO – Era o esquema do PC Farias, né? Era o esquema do PC Farias. Eu não tenho provas de 

que o Luiz Romero estivesse metido nisso. Não tenho. Mas gente que trabalhava na Fundação 

Nacional de Saúde, sim, tinha. 

 

CP – Eu entrevistei uma senhora que foi presidente da Funasa... 

 

OO – Como é o nome dela? Uma mulher bonita, como é o nome dela? Isabel. Essa moça se 

queimou inocentemente. 

 

CP – Pois é, ela me disse que o delegado da Polícia Federal liga para ela e disse: “A senhora 

tem família em Marília? A senhora vá para lá”. Porque...  

 

OO – Ela era uma inocente útil. Bom, isso aí é complicado. Mas depois que as coisas se 

acalmaram, quando Ladislau assumiu esse processo, dessa pessoa que eu estou te falando, 

nós voltamos a trabalhar dentro do processo, juntando os pedaços, juntando as coisas, 

refazendo todo o momento, né? E mesmo depois que eu saí da direção de Bio-Manguinhos, 

que eu comecei a trabalhar no projeto da OPAS que o Akira coordenava, pelo Sistema 

Regional de Vacinas, que o meu escritório era lá no INCQS, o processo era não só promover 
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a integração dos laboratórios produtores nacionais, mas com os laboratórios mexicanos 

também, já num esforço...   

 

WH – Latino-americano. 

 

OO – Regional, latino-americano. 

 

WH – Que tipo de integração estava se vislumbrando nessa época? 

 

OO – Nós estávamos imaginando que essas instituições poderiam progredir, essas 

instituições poderiam compartir tecnologia, compartir produtos, ter uma produção regional, 

etc, etc e tal. Depois que eu fui para a OPAS, tentamos dar um tom novo para o processo. 

Inclusive nós chamávamos esse projeto de “a penca latina”. O Butantan produzia um pedaço, 

Bio-Manguinhos outro, os mexicanos outro, compartiam informação, produziam, etc e tal.  

 

WH – Você foi diretor aqui de Bio-Manguinhos até quando, Otávio?  

 

OO – Por cinco anos. Tem que ver aí, eu não me lembro bem. 

 

WH – Até 92? 

 

OO – 92. De 92 a 93, eu fiquei no Sistema Regional de Vacinas e passei a ser consultor da 

OMS e da PAHO. E aí eu concordei... daí me levaram como consultor short-term consulted 

para Washington. Depois abriu o posto, eu concorri e ganhei e fiquei lá. Durante muito tempo 

minha função era essa porque eu estava com o negócio... envolvido. 

 

WH – Você chegou a trabalhar com o Akira lá na OPAS? Porque logo depois ele vai para lá, 

né? 

 

OO – Eu substituo o Akira na OPAS. Eu substituí o Akira aqui em Bio-Manguinhos e 

substituí o Akira na OPAS. Então essa foi a função. Mas aos poucos, as atividades vão 

esmorecendo, vão esmorecendo, vão esmorecendo... 

 

WH – Você está falando de quando? De quê? Do Programa da OPAS, o latino-americano?  

 

OO – É, o SIREVA. 

 

WH – Como é o nome? 

 

OO – Sistema Regional de Vacinas, SIREVA. Havia dois escritórios mantidos pelos 

governos de cada país. Um era aqui no INCQS, o outro era lá na Cidade do México. Era eu 

aqui, Doutor [Marcos Antoniero?] lá. Mas aí começa uma briga entre o Ministério da Saúde, 

nessa época do Jatene... Como era o nome dele? Que foi presidente da Funasa, que morreu. 

O Edmundo, Edmundo Juarez, Edmundo Juarez. Havia uma implicância com a PAHO e aí 

se encerra o SIREVA aqui, aí eu vou para Washington. Aí nós largamos de lado o Brasil 

porque não adiantava criar atrito. Era só atrito que havia com o Brasil. Nesse momento era 

dar dois passos para trás estrategicamente, esperando que as coisas mudassem, né?  
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WH – Era quando? 

 

OO – Isso deve ser sido, sei lá, em 90, 92. 

 

WH – Mas o problema foi com o Brasil?  

 

CP – Eu lembro que nessa época o vice do Juarez era o Cláudio Amaral. 

 

OO – Exatamente. 

 

CP – E o Cláudio Amaral fazia muitas críticas à Fiocruz. 

 

OO – À PAHO também. 

 

CP – E, inclusive, por conta da planta e... 

 

OO – Claro, claro, claro. E aí teve muita situação. Porque aí, por trás disso tudo, tinha uma 

negociação com a vacina cubana, que queria envolver Bio-Manguinhos e eu não deixei 

envolver porque não cheirava bem. Não cheirava bem. Tinha uma história de ajudar os 

cubanos e eu sou extremamente solidário aos cubanos, mas antes de ser solidário aos cubanos 

eu sou solidário aos brasileiros. A vacina não funciona. E tinha várias discussões aqui, 

complicadas. Quem pode falar melhor do que eu dessa história é o Carvalheiro. O 

Carvalheiro foi a uma negociação em Cuba em que os cubanos acusavam os brasileiros de 

serem... como é que diz? Os que formam bando para assaltar. 

 

WH – Quadrilha. 

 

OO – É, de quadrilha, de quadrilha.  

 

WH – Tipo bandoleiros.  

 

OO – É uma coisa assim. Tem um termo em espanhol. 

 

CP – Camarilla?  

 

OO – Camarilleros? É, pode ser a palavra. Não sei se a palavra em espanhol é essa... é um 

negócio absolutamente fishy, como se diz em inglês. Cheirava mal. As coisas eram 

absolutamente... chegavam aqui: “Tem que fazer isso”, “Não. Não é fazer isso. Eu quero 

saber o que é que eu vou fazer”. O resultado da história é que acabaram passando tudo para 

o Ataulfo de Paiva. Milhões de reais — nem sei se naquela época eram reais — foram 

passados para lá e deu em nada! Deu em nada! E aí se cria um conflito, né? Eu sou queimado. 

Eu fui politicamente queimado porque eu sustentei uma posição de não deixar contaminar                           

Bio-Manguinhos. Minha grande virtude, Wanda, que eu tive aqui, de não deixar Bio-

Manguinhos se envolver nesses negócios escusos que tentavam utilizar Bio-Manguinhos para 

serem feitos. Não tenho nada contra os cubanos, sou absolutamente amigo dos cubanos, mas 
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antes de ser amigo dos cubanos eu tenho que preservar a moralidade e preservar os interesses 

do povo brasileiro. 

 

WH – E hoje, Otávio, você lá na OPAS. Você saiu em fins de 92, aí progressivamente foi, 

até se transferir definitivamente para Washington, não é? É lá que você está trabalhando 

agora. 

 

OO – É. 

 

WH – Como é que você vê, qual é a tua relação hoje, não só você pessoalmente, como você 

institucionalmente, com Bio-Manguinhos? Como é que você avalia todas essas 

transformações pelas quais andou passando? 

 

OO – Primeiro, meu coração está aqui em Bio-Manguinhos. Isso é uma luta de conflito que 

eu tenho muito grande. 

 

WH – Ah, é? Você quer voltar? 

 

OO – Quem sabe, mas... 

 

WH – Está esperando o convite. 

 

OO – Não, não. Eu estou bem lá e eu acho que, estando lá, também contribuo para cá. Mas 

eu tenho que ser absolutamente ético para não usar minha posição para privilegiar Bio-

Manguinhos. Eu até, às vezes, sou rigoroso demais com Bio-Manguinhos e com a Fiocruz. 

Até porque lá dentro da PAHO tem uma crítica pequena de que uma certa... Toda vez que 

eu, como brasileiro, faço alguma coisa com o Brasil, as pessoas falam que eu fiz com o Brasil 

porque sou brasileiro. Se eu estou fazendo alguma coisa com a Fiocruz é porque eu sou da 

Fiocruz e se é alguma coisa com Bio-Manguinhos é porque eu vim de Bio-Manguinhos. 

Então tem que tomar um pouco de cuidado. Toda vez que isso veio à baila lá na OPAS eu 

reagi bem forte, bem forte. Lá eu procuro trabalhar nos bastidores, conduzindo o processo 

quando o processo envolva a Fiocruz. Agora mesmo eu estive com o Paulo [Buss] , com o 

Arlindo [Gomes de Souza], com o Ary [Carvalho de Miranda], com Paulo Gadelha também 

ou quando vão a Washington, e explico exatamente esse cenário. Porque às vezes para nós 

fica muito mais fácil se a demanda vier da Fiocruz. Porque vindo da Fiocruz a gente pode: 

“Não, isso é um pedido. Se vocês não querem ajudar a Fiocruz, então digam lá para o 

presidente da Fiocruz ou para o pessoal do Brasil que nós não vamos ajudar”. Claro que por 

trás das bombas a gente liga para o Akira, liga para o Paulo, nos bastidores. Ligo do meu 

celular para não aparecer na conta da Fiocruz lá. Para tocar o processo. Por exemplo, estou 

trabalhando agora com a questão da influenza, o plano de preparação para a pandemia de 

influenza. O Brasil está desenvolvendo seu plano. Os países da região também estão 

desenvolvendo seus planos. Tem uma grande dificuldade: que o plano de preparação para 

uma pandemia de influenza, para qualquer pandemia, para qualquer emergência sanitária... 

como é que isso vai chegar lá na ponta do serviço de saúde do município? 

 

CP – Capilaridade. 
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OO – Do município mais pobre que tem? Um dos mecanismos que imagino são esses 

processos de educação à distância que a Fiocruz tem, o Canal Saúde, esses instrumentos que 

só a Fiocruz tem, né? Eu estava discutindo com eles sexta-feira. 

 

WH – Quer dizer, educação e divulgação, né? 

 

OO – É mais de educação. Não só educação. É... trabalhar com o gestor... 

 

CP – Escola do governo... 

 

OO – Público, municipal. Como é que ele deve se preparar, quais são os instrumentos, o que 

ele deve pensar, o que ele deve fazer. Para trabalhar com o prefeito, para trabalhar com o 

secretário municipal de saúde, né? A Fiocruz tem um instrumento, um potencial que nenhuma 

outra instituição tem no Brasil, tem no mundo, nem nas Américas. Não, não vou falar do 

mundo porque eu não conheço muito. 

 

WH – Latino-América. 

 

OO – América Latina. E essas experiências da Fiocruz são muito importantes para nós porque 

estamos aprendendo com elas e queremos reproduzi-las mais tarde. Dá certo, funciona essa 

experiência e tal. Porque hoje a gente tem que entender o papel da cooperação técnica da 

Organização Pan-americana da Saúde. No passado, não sei se eu estou saindo um pouco do 

script, mas para entender um pouco... 

 

WH – Não, pode ir. 

 

OO – …em que os países eram atrasados, não tinham conhecimento... Então a OPAS 

funcionava como um grande Ministério da Saúde continental. Mas isso foi há tempos atrás, 

100 anos atrás, 50 anos atrás. Nos últimos anos, os países se desenvolveram. Então, se você 

notar, a soma dos conhecimentos e das experiências de países como Argentina, Chile, Brasil, 

México, Colômbia. Cada um desses países, se juntar toda a gente deles, é melhor que a 

PAHO. Tem mais conhecimento, mas experiência que a PAHO. 

 

CP – Pois é. Voltando um pouco para Bio-Manguinhos. Você está falando da PAHO. 

Desculpe até te interromper, mas como é que é visto Bio-Manguinhos hoje no cenário 

internacional comparativamente? Na América Latina particularmente e no mundo. O que 

você puder falar em relação aos laboratórios... 

 

OO – É isso o que eu estou fazendo, é isso que eu estou falando. Hoje a nossa função como 

PAHO é horizontalizar o conhecimento. Hoje nós temos países exportadores de 

conhecimento aqui na região e países que ainda precisam de ajuda. Então a nossa função é 

identificar quais são as fortalezas do Brasil, como as fortalezas do Brasil podem ajudar desde 

um Haiti até uma Argentina. E quais são as fortalezas da Argentina que podem ser absorvidas 

pelo Brasil. Essa eu acho que é a nossa grande função. Nesse momento, o que eu estou 

tentando procurar aqui na Fiocruz é identificar dentro desse contexto de influenza, que é a 

minha área de concentração hoje. Como nós podemos, primeiro, envolver a Fiocruz nesse 

processo. Segundo, como é que ela pode gerar os conhecimentos e as informações para que 
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nós possamos ajudar uma Bolívia, ajudar um Paraguai. Quando nós estávamos discutindo 

aqui, um dos grandes problemas é que vamos ter uma pandemia de influenza, mas não vamos 

ter vacinas para todos. Por uma série de razões. E uma delas é que a capacidade de produção 

mundial de vacinas é limitada. Então nós estamos tentando convencer que Bio-Manguinhos 

tem um papel importante nesse processo. E quando nós trabalhamos assim, não só é 

importante para atender a uma demanda de uma emergência sanitária de influenza no Brasil, 

mas também vai ser fundamental para atender a uma emergência sanitária regional. Então a 

minha conversa com o Paulo semana passada era a seguinte: “Olha, vocês são chave. Vocês 

têm que se envolver. E quando vocês pensarem, não pensem somente em Brasil, pensem na 

região”. Então, neste momento, a Fiocruz passa a ter uma dimensão não só nacional, mas 

uma dimensão regional em termos de uma resposta a uma pandemia de influenza. Então a 

gente olha a Fiocruz como uma fortaleza. Embora uma fortaleza que está caminhando, está 

progredindo, mas precisa ter um papel mais protagônico em termos de saúde pública, nas 

interações com o ministério, nas interações com os ministérios vizinhos. Se eu disser isso na 

frente de outras pessoas: “Não, nós já temos”. Tem. Eu sei que tem. Mas tem que ter mais. 

Então o que a gente está precisando é puxar e empurrar a Fiocruz mais e esse processo é 

independente de eu ser da Fiocruz, de ser de Bio-Manguinhos e tal. Mas de fora, 

reconhecendo todo o potencial, toda a capacidade que tem Bio-Manguinhos. Não só Bio-

Manguinhos, mas a Fiocruz dentro desse processo. Eu acho que a Fiocruz hoje não é mais só 

uma instituição nacional. Ela é uma instituição regional. 

 

CP – Você diria que ela tem uma liderança? 

 

OO – Tem uma relação e tem todo um conhecimento, todo um know how em várias áreas, 

várias áreas, que precisa ser mais explorado. Mas ela precisa também aparecer, se oferecer, 

né? Ela tem que estar... 

 

WH – E Bio-Manguinhos? Vamos voltar um pouco a Bio-Manguinhos. 

 

OO – Volta a Bio-Manguinhos! 

 

WH – De certa forma, então, vejo que você acompanhou, mesmo quando saiu da direção, 

todo esse processo de mudança. Estamos fechando. Eu queria fazer a última pergunta de Bio-

Manguinhos. Como é que você vê, de uma forma mais geral, como uma pessoa que está 

acompanhando, mas acredito que não está participando do cotidiano, essa transformação 

porque passou Bio-Manguinhos, a reforma administrativa, enfim, a incorporação de novos 

produtos como a Hib... 

 

CP – Biofármacos... 

 

WH – Agora biofármacos. A mudança com as vice-direções, criaram-se vice-direções, né? 

Eu queria que você fizesse uma avaliação tua, pessoal, de como é que você vê essa mudança 

ou transformação de Bio-manguinhos. 

 

CP – E, acrescentando, se você pudesse fazer também uma espécie de balanço, o que 

caracterizou a gestão Akira, a gestão Otávio, a gestão Quental, Akira de novo, o Marcos 

Oliveira? 
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[trecho gravado somente em formato digital] 1:04:30 a 01:04:49 

  

OO – É. Bio-Manguinhos está passando por uma série de... 

 

WH – Opa! [Som de fita sendo trocada no gravador]. Esse dispara, você viu? 

OO – Esse é o... 

 

 

Fita 4 – Lado B 

 

 

OO – …processo de modernização de Bio-Manguinhos. Esse processo de modernização é 

fundamental para que Bio-Manguinhos possa enfrentar os desafios atuais e, principalmente, 

os desafios futuros. Bio-Manguinhos tem crescido, tem crescido bastante, terá futuro 

promissor, principalmente se investir em desenvolvimento tecnológico. Para investir em 

desenvolvimento tecnológico a Fiocruz tem que não só apoiar o Bio-Manguinhos, mas como 

voltar a sua atenção para o Bio-Manguinhos, priorizando suas linhas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. E o grande alvo, o grande alvo lá na frente... porque Bio-

Manguinhos não se justifica por si mesmo, se justifica pelo serviço que presta à sociedade 

brasileira. 

 

WH – É a coisa que você dizia de se relacionar com a saúde. 

 

OO – Então ele tem que estar lá na frente olhando, prevendo, desenvolvendo com o 

Ministério um plano de longo prazo para que indique as rotas e os objetivos em que Bio-

manguinhos tem que se concentrar. Agora, comparar com as gestões antigas. Meu 

companheiro foi o Quental. Porque eu saí daqui e fui para a OPAS e eu tomei uma decisão 

assim: “Eu não quero saber de Bio-Manguinhos”. 

 

WH – Você ficou traumatizado com a sua gestão? 

 

OO – Não. De quê? 

 

WH – “Não quero saber de Bio-Manguinhos”. Você ficou... 

 

OO – Não A pior coisa que tem é um gestor, quando sai, ficar influenciando na gestão. Acho 

que atrapalha. 

 

WH – Ah, tá. Porque eu não tinha entendido porque é que você... 

 

OO – Atrapalha, atrapalha tu ficares assim. Muitas coisas acontecem, tu não entendes, isso é 

claro. Não conflitar... mesmo que muitas vezes pessoas de Bio-Manguinhos iam lá falar 

comigo, eu dizia: “Olha, não sou mais diretor, não sei, não estou acompanhando. É melhor 

que vocês vão ao diretor, não falem comigo”.  

 

CP – Era um período de crise, não é? 
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OO – É. A do Marcos eu tive ainda menos contato porque eu não conheci o Marcos, conheci 

esporadicamente em reuniões aqui em Bio-Manguinhos ou coisa assim. E com a vinda do 

Akira, eu acompanho, converso com ele uma vez por mês, coisa assim. Eu acompanho só os 

grandes nichos, os grandes acontecimentos. O dia-a-dia não. Não faço questão e nem quero 

saber, porque isso não faz parte da minha atividade lá na Organização. Minha atividade na 

Organização é procurar em Bio-Manguinhos as suas fortalezas para que Bio-Manguinhos, 

junto com a Fiocruz, contribuam para o desenvolvimento da região em termos de saúde 

pública. Essa é a minha função. Então eu não estou aqui analisando especificamente Bio-

Manguinhos e o processo administrativo. Eu nem sei se mudou muito, se está diferente. Eu 

não sei nem como é que é. O que eu quero saber, o que nós queremos, como funcionários da 

Organização, é identificar onde Bio-Manguinhos pode ajudar.  

 

CP – Nesse sentido, assim, só uma curiosidade: quem demanda quem? Bio-Manguinhos 

demanda da PAHO ou a PAHO demanda de Bio-Manguinhos, nesse caso específico das 

vacinas? 

 

OO – A PAHO não demanda. A PAHO identifica problemas, elabora soluções, procura 

parcerias e soluções internas, regionais. Antigamente a PAHO era assim muito conduzida 

pelas idéias norte-americanas sobre saúde pública, sobre fundação. Então tudo era gringo. 

Agora, não. Agora tem a experiências chilenas, bem sucedidas. Tem experiências argentinas, 

experiências brasileiras, mexicanas, colombianas, que, às vezes, estão muito mais próximas 

das nossas realidades. Também a nossa função é promover o pan-americanismo, ou seja, a 

integração regional, sem excluir Canadá e Estados Unidos do processo. Mas Estados Unidos 

e Canadá são mais uns atores, não são os únicos atores mais. Então a gente procura ver essa 

questão. Então o exemplo novamente é a questão da influenza, que a gente quer que o parque 

brasileiro de produção da vacina de influenza aumente, ao ponto que rapidamente atenda às 

demandas no caso de uma pandemia no Brasil. E obviamente, se detém o problema da 

demanda da vacina pandêmica para o Brasil, que representa 50% da população sul-americana 

e 35% da latino-americana, é um problema a menos que nós temos. E além do mais, quem 

produz para o Brasil, se o Brasil produz para si mesmo, obrigatoriamente estará também 

produzindo vacina para os países vizinhos, para outros países das Américas.  

 

CP – Na América Latina alguém tem condição de produzir isso, ocupar esse lugar?  

 

OO – Talvez o México, mas principalmente o Brasil. No Brasil, o Instituto Butantan está na 

frente, mas nós achamos que a Fiocruz, Bio-Manguinhos tem papel importante aí que 

também vai desenvolver nesse processo. Por isso nós estamos tentando convencer as 

autoridades brasileiras. 

 

WH – Eu queria fechar a sua entrevista, agradecer muito a sua disponibilidade, esse aperto 

que você fez na sua agenda para nos dar esse depoimento, e queria saber se você tem alguma 

coisa a mais que você queira completar ou que a gente não tenha tratado ou que, enfim, 

porque a gente está encerrando o nosso depoimento agora. 

 

OO – Não, eu não tenho nada assim. Se tiverem alguma dúvida, por favor se sintam à vontade 

para esclarecer fatos e detalhes. Eu não sou muito bom de memória para datas e essas coisas, 
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detalhes. O que eu desejo é sucesso e vida longa para Bio-Manguinhos e para a Fundação 

Oswaldo Cruz. 

 

WH – Obrigada. 

 

CP – Muito obrigado. 

 

[Interrupção] 

 

WH – Foram para a China porque o Brasil queria importar vacina da China. 

 

OO - Chegamos lá. 

 

CP – Isso em que ano? 

 

OO - Deve ter sido 96. Chegamos lá, o que menos fizemos foi inspecionar planta de produção 

de vacina. A maior parte do tempo era querendo ir visitar a cidade proibida, conhecer a 

muralha da China, etc e tal. 

 

CP – Turismo. 

 

OO – Turismo. Primeiro chegamos lá, queriam que o governo chinês pagasse um hotel de 

luxo para a gente. Eu disse: “Negativo. Eu quero pagar meu hotel”.  

 

WH – Isso é em função de quê, que você estava contando para a gente? 

 

OO – Importação de vacina da China. 

 

WH – Para o Brasil. 

 

OO – Para o Brasil. 

 

WH – E você era diretor? 

 

OO – Diretor de Bio-Manguinhos e o Ministério pediu para nós irmos fazer uma inspeção 

nas plantas de produção de vacina. Nas poucas plantas que nós conseguimos ver, a produção 

de vacina era absolutamente inaceitável em termos de boas práticas de produção. Não tinham 

nem dados clínicos. E a autoridade nacional de regulação sanitária da China era 

absolutamente incipiente. Não tínhamos a mínima garantia da eficácia e da segurança que 

essas vacinas poderiam produzir. 

 

WH – Isso é uma pressão enorme, é? 

 

OO – Exatamente. E a minha posição foi que... 

 

WH – Da onde vinha a pressão, Otávio? 
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OO – De pessoas do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde. Por isso eu passei quase 

um ano e meio queimado, no ostracismo aqui na instituição. Por essa minha posição de estar 

defendendo os interesses do Brasil. Eu não estou defendendo os interesses de governo 

brasileiro, de autoridades brasileiras, mas do Brasil e dos brasileiros.  

 

WH – Esse acordo saiu por outras vias ou não? 

 

OO – Não saiu porque o relatório que nós fizemos foi um relatório de que absolutamente... 

Se fizesse, ia ser escândalo. Eu ia até as últimas conseqüências. 

 

CP – Essa questão é bastante delicada, porque eu lembro de um caso de morte. 

 

OO – É, naquela época o problema era lá em Brasília, né? 

 

CP – Lá em Brasília. Um representante foi assassinado. 

 

OO – Era uma questão, uma máfia tremenda. E todas as vezes que vinham para cá comigo, 

discutir a questão: “Ah, mas esse contrato aqui está suspeito”. Eu disse: “Morel - que era o 

presidente - façamos uma coisa, não alarguemos a conversa. Eu faço questão que tu chames 

o Tribunal de Contas da União para fazer uma auditagem aqui. Porque mais que tu estou eu 

interessado em saber se há irregularidade ou não. Porque o principal responsável aqui sou 

eu”.  

 

[Interrupção] 

 

OO – Ah, claro. Eu tenho que ter transparência. No momento que se faz trabalho em serviço 

público é transparência. 

 

WH – Até porque envolve milhares... 

 

OO – Milhares, né? 

 

WH –… de dólares. 

 

OO – E a tua função aqui como funcionário público é exatamente, infelizmente o país é... 

sobretudo o que passou agora com o governo Lula, né? É uma decepção.  

 

WH – Você chegou a votar nessas últimas eleições?  

 

OO – Votei em Washington. Depois de três anos, votei no Lula. Podia não concordar com as 

idéias do PT, podia achar os processos do PT absolutamente xiitas, não concordar com a 

visão econômica, mas dizia: “São pelo menos honestos”.  Olha, se existe uma decepção na 

vida... 

 

WH – É, não é? 

 

OO – Olha,pior do que qualquer outro partido. 



 

74 

 

 

WH – É uma desesperança... 

 

OO – Ladrões de galinha. 

 

WH – …geral, não é? 

 

OO – É uma decepção geral. O pior é o seguinte: é que se cria um problema. Eu procuro: 

Qual é a opção para esse país do ponto de vista dos políticos, dos partidos políticos? E eu não 

encontro. Eu estou me perguntando: será que nós vamos ter que votar mais uma vez no menos 

pior? Não, não é possível. Não é possível.  

 

WH – É, está complexo. [risos] 

 

OO – Não, essas coisas fazem parte da história e se aconteceram, elas têm que ficar 

registradas aqui. 

 

WH – Pois é, e a gente te agradece muito porque é difícil hoje em dia... 

 

OO – Não, não. Isso aqui eu faço público, Wanda. Isso aqui eu faço público. Eu sempre. 

 

WH – Estão comprando de Cuba, não é? 

 

OO – Eu sempre comando isso. Agora, te digo uma coisa: eu não tenho nada contra Cuba, 

sou amigo dos cubanos, mas nesse momento, por questões técnicas, não justificava a compra 

da vacina. 

 

WH – Agora tem um projeto de biofármacos. Você está inteirado? 

 

OO – Bom, eu espero que esteja sendo bem feito, que seja feito com lisura, que tenha todos 

os dados clínicos. Eu não estou acompanhando. Eu já escutei por aí, etc e tal, mas não estou 

acompanhando bem esse processo. 

 

WH – Otávio, de novo obrigada. 

 

OO – Não, disponha, estamos aí.  

 

 

 


