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Data: 1991 

 

Fita 1 – Lado A 

 

JB - 1991, estamos entrevistando Dr. Hélio Gelli Pereira; estão presentes à entrevista Jaime 

Benchimol, Luiz Antônio Teixeira e Ana Palma. Dr. Hélio, é... eu pediria que o senhor 

começasse falando sobre a sua, sobre a sua trajetória de vida e seu início de sua trajetória 

profissional. 

 

HP - É uma trajetória que começou há muito tempo atrás porque me formei em Medicina, em 

41 eu acho, foi 41 ou 42, é tanto tempo que eu até me esqueço. (Risos) E me formei pela 

Faculdade Fluminense de Medicina, Niterói e no último ano, naquela época não se falava em 

pós-graduação, as pessoas se formavam, iam embora fazer as suas coisas, mas quem se 

interessasse por Medicina, que não era clínica e tal, mas parte de laboratório e pesquisa em 

geral faziam o Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz, que era um curso já naquela 

época bastante tradicional, um curso que era não só para médicos mas para biólogos, para 

farmacêuticos, etc. e um curso que durava dois anos, mas ao mesmo tempo integral, mas eu 

não fiz todo o tempo integral porque eu estava fazendo,durante a guerra eu estava fazendo 

serviço militar e tinha que combinar o serviço militar com o curso. Ahn... então, isso foi, eu 

creio que eu terminei o curso também, não sei se foi em 41 ou 42, eu tenho a fotografia desse 

curso, eu acho que nem me deram o diploma, o interessante é que a gente não se preocupava 

com o diploma,a gente 

  

fazia o curso, se não desse, o que eles davam, que era muito importante era o retrato tirado 

sempre no mesmo lugar, com a turma do curso que estava ali, eu tenho esse retrato ainda, 

depois eu posso mostrar para vocês no Pavilhão de Cursos lá embaixo, que tem a coleção toda 

de retratos das diferentes turmas, ali você pode ver que esse curso começou já há muito tempo, 

quando eu cheguei aqui, que eu tinha esse retrato, fui lá no Pavilhão de Cursos ver e esse 

estava faltando. 

 

JB - A turma desse ano não consta lá? 

 

HP - Não, do ano que eu fiz não estava lá. Agora já consta que eu tinha um, eles tiraram uma 

cópia e fizeram. Era um curso muito bem dado, muito bom. Começava em suma, parte, a parte 

básica e foi para parte aplicada e que incluía Biofísica, Bioquímica, Fisiologia, agora tinha 

uma ênfase muito grande em Entomologia, Parasitologia, essa coisa toda, que isso era o forte 

do Instituto, Bacteriologia, essas coisas todas. Então, eu fiz esse curso, formei e fiquei por aí 

um pouquinho, zanzando um pouquinho, e resolvi que gostaria de fazer uma [trecho 

ininteligível] no exterior e achei que Virologia praticamente não existia, a palavra Virologia 

não existia, mas eu pedi uma bolsa de estudos no Conselho Britânico e em 45 eu fui para 

Inglaterra, conceder não foi fácil porque tinham muitos candidatos, a guerra ainda estava, a... 

não tinha terminado bem. Terminou antes de eu chegar lá, cheguei lá, a guerra tinha acabado 

de terminar, passei lá dois anos com essa, fui trabalhar lá com, quer dizer, a Virologia, não 

havia departamentos de Virologia, lá primeiro fui trabalhar no departamento de Patologia, que 

haviam cientistas trabalhando com vírus que era bem conhecido, depois foi, isso foi em 

Manchester primeiro, depois fui para Londres, trabalhei em um departamento que eles 
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chamavam de Bacteriology and Vírus Research, pesquisa sobre vírus, que a palavra Virologia 

não existia. 

 

JB - Bacteriology and Vírus... 

 

HP - Research. Que eram, eram no, uma das institutos muito importantes da Inglaterra 

National Institute For Medical Research, naquela época, [trecho ininteligível], e lá tive o 

privilégio de trabalhar com o pessoal muito bom e de lá mesmo foi o descobridor do vírus da 

influenza e vários outros que tinham feito contribuições muitos importantes a Virologia 

daquele tempo, mas como eu disse a Virologia era feita pelos departamentos de Bacteriologia, 

departamento de outros, não existia departamento de Virologia, porque a Virologia como 

especialidade autônoma não existiu, um apêndice da Microbiologia. Ah! Eu fiquei lá de 45 a 

47 fazendo esse, esse estágio, e foi muito útil contribuiu muito para minha formação científica 

mesmo porque o mesmo trabalho ninguém se preocupou lá, eu não me preocupava também, é.. 

mas aprendi muita coisa e fiz ótimos contatos com o pessoal lá. Depois voltei, quando 

terminou a, a bolsa, a bolsa era por um ano e estenderam por dois e eu fiquei lá por mais um 

ano, depois voltei para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, já tinha empregos aí, eu trabalhei, 

tinha, um emprego para ganhar mesmo e IAPETEC, que existia, que INPS, que antes eram 

todos separados e aqui no Hospital de Bonsucesso, o hospital tinha sido inaugurado naquela 

época e 

  

fui trabalhar em um hospital ótimo, primeiríssimo e eu encarregado do departamento de 

laboratório de Microbiologia, ah... e como era bem pertinho aqui, sobrava um pouquinho de 

tempo e eu oferecia os meus serviços aqui à Fundação, se eles estavam interessados, e 

justamente naquela época tinha vindo de São Paulo o professor Joaquim Travassos da Rosa, 

para montar aqui uma divisão, laboratório, trabalhava com riquétsias. 

 

JB - Joaquim Travassos tinha alguma relação com o Lauro Travassos ? 

 

HP - Ai, tem lá de Belém, trabalhou muito tempo em São Paulo, fez um trabalho no Butantã, 

tem um trabalho muito importante sobre riquétsias, [trecho ininteligível] em São Paulo e 

riquétsias era mais ou menos parecido com vírus porque as técnicas que se usa para trabalhar 

com as riquétsias eram muito semelhantes às técnicas que se usavam para trabalhar com vírus. 

E ele achou que a minha experiência na Inglaterra, dois anos seria útil e me contrataram e o, o 

diretor era o do Instituto, não tinha presidente, o diretor era o Henrique Beaurepaire de Aragão 

[Rohan], sempre me lembro ali no caramanchão, que era onde se almoçava, um mosqueiro 

danado, era onde todo mundo almoçava, o pessoa era pouco, a gente se encontrava todos os 

dias, o diretor almoçava ali. Então, Travassos foi lá, “temos esse rapaz que veio da Inglaterra e 

tal, tal”, o Aragão pegou a agendazinha de bolso que era coisa (risos) disse “Não, deixa eu ver, 

é, eu acho que tem um dinheiro aí pra ele, pode ficar sim”(risos) 

 

JB - (risos) Foi assim, é? 

 

HP – É, era totalmente informal, era uma tal de verba 3 não sei o que, às vezes pagava, às 

vezes não pagava, era precário, mas passei cinco anos aí trabalhando não é, com Travassos. 

Era ali onde está agora a Virologia que ali o [trecho ininteligível]. 
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AP - A Virologia? HP - É. 

AP - O pavilhão, o pavilhão do Vírus, não é, que é pequenininho? HP - É o pavilhão do Vírus. 

JB - Tinha sido recém construído, não é ? 

 

HP - Tinha sido construído um pouco antes e foi construído por um camarada que eu acho que 

chamava Teixeira e que obteve dinheiro da Rockefeller, bastante dinheiro e ficou um ótimo 

laboratório, mas depois ele morreu e o Lacorte, quando eu vim já o Lacorte [trecho 

ininteligível] Travassos era no andar de cima,[trecho ininteligível] nós trabalhamos ali cinco 

anos, foi um período que eu gostei muito e foi bastante produtivo, o Travassos era um 

indivíduo realmente extraordinário, uma 

  

grande figura, acho que depois mais tarde foi diretor do Instituto, depois foi para 

universidade... 

 

JB - Ele foi diretor ? 

 

HP – Daqui do Instituto, foi durante algum tempo. JB - Joaquim Travassos? 

HP - Mudou uma porção de vezes naquela época, houve um período acho que foi Laranja, 

uma porção deles e Travassos foi, e aí eu não estava mais porque aí eu já tinha ido embora, 

não é. É aí fiquei aqui então, de 47 até fim de 51, trabalhando e eu tinha me casado na 

Inglaterra, meus filhos nasceram aqui e durante esse período, depois a coisa começou a, eles 

quiseram me despedir eu tinha um cargo bom ali no IAPETEC, era tão bom que eles quiseram 

me botar na rua porque tinham um outro candidato para esse cargo e achei isso meio chato, 

tive um convite para voltar para Inglaterra e voltei, abandonei a [trecho ininteligível], aí fiquei 

lá toda a vida. Essencialmente foi isso. É... 

 

JB - O senhor voltou novamente a Manguinhos ? 

 

HP - Não, Voltei quando me aposentei lá, não é ? Fiquei lá de digamos de 51, fim de 51 até, 

até quase 80. 

 

JB - Numa só instituição? 

 

HP – Não, eu fiquei até 73 no National Institute for Medical Research, depois em 73 a 80 eu 

fui para uma outra, para um, o Instituto de Vírus Animais, que eu sempre me interessei pela 

parte de Veterinária também, então, nos últimos anos lá eu trabalhei principalmente com vírus 

de interesse veterinário e como sempre eu tinha vontade de voltar, então, eu me aposentei lá 

em 80 um pouco prematuramente, eu poderia ter continuado um pouco mais, mas eu queria 

voltar para cá, me aposentei vim. Já na administração do Olímpio?. 

 

JB - Guilardo. 

 

HP - Não antes, anterior ao Guilardo. JB - Vinícius. 
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HP - Vinícius, Vinícius. É, e por intermédio lá do Akira, me contrataram lá, perguntaram lá se 

eu queria voltar e eu tinha vontade de voltar. Me aposentei lá e vim para cá e fiquei aqui, 

fiquei aqui, não saio mais daqui, estou aqui. Sinceramente. [trecho ininteligível] 

  

JB - É Hélio, desculpe perguntando também, eu tinha curiosidade de saber quando o senhor 

fez o Curso de Aplicação aqui em Manguinhos, já havia uma tradição, embora a Virologia não 

fosse ainda uma disciplina constituída, já havia uma tradição de trabalho com vírus, não é ? 

 

HP - Ah! Já, já. 

 

JB - Como é que, qual era essa tradição? Qual foi a história da Virologia até esse momento? 

 

HP - Bom, Virologia devido só se podia trabalhar com vírus praticamente, estudando seus 

efeitos mais do que o vírus em si. Que o vírus era muito pequenos e não se tinham meios de 

estudar a partícula viral fisicamente, não era, é muito precário, aliás isso foi uma das coisas 

que fez, ah... um dos trabalhos pioneiros sobre a tentativa de caracterizar fisicamente as 

partículas virais que estavam sendo feitas, eu trabalhei lá em Londres com isso justamente. 

Ah, tinha um físico que trabalhava lá, determinar por exemplo, a o tamanho do vírus,o 

filtração, ele tinha, ele fez umas membranas de colóide, com porosidade variável, que ele sabia 

qual era a porosidade e filtrava os vírus ali, se ele passasse ele era menor do que aquele poro 

né, se ele não passasse era porque ele era maior do que aquele poro. Então, o negócio naquela 

época era um pioneiro (risos) era uma das primeiras tentativas, só se podia ver mesmo os vírus 

muito grandes, da varíola e tal os outros pequenos não se tinha meios de visualizá-los. 

 

JB - O da varíola era visível? 

 

HP - Da varíola era, estava no limite da visibilidade, [trecho ininteligível] aliás o que 

determina digamos o poder de resolutivo dos microscópios é o comprimento de onda, não é ? 

O comprimento de luz visível é muito comprido, só resolve coisas grandes. Você reduzindo o 

comprimento de onda já começa a resolver coisas menores. Então, um dos microscopistas lá 

do um indivíduo chamado [trecho ininteligível] desenvolveu um microscópio de luz 

ultravioleta. E que tem o comprimento mais curto, então, já resolvia a parte de visão um pouco 

maiores. Mas pouco maiores. Então, com esse microscópio já se via o vírus da varíola que era 

um vírus muito grande. Aliás esse indivíduo era muito engraçado ele trabalhava lá, 

microscopista de grande nome, que fez contribuições muito importantes para a época. 

 

JB - O nome dele era Namster ? 

 

HP - É. Lamsthan. [trecho ininteligível] 

 

JB - Lamsthan. [trecho ininteligível] 

 

HP – É, e a profissão dele era chapeleiro, ele tinha uma chapelaria em Londres. (risos) E com 

isso ganhava dinheiro para construir os microscópios lá, com o 
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dinheiro dele mesmo, lá no instituto, a Virologia daquela época era um pouco assim 

amadorista, não é ? E era interessante, que fazendo um paralelo com o esporte, você tinha o 

futebol amador. O sujeito rico, o sujeito que tinha tempo para treinar  o futebol, não ganhava 

dinheiro né tinha despesa, e depois passou a ser, aí esse camarada representava justamente o 

amadorismo, científico e gostava e fazia por amor, [trecho ininteligível] mas para ganhar 

dinheiro tinha uma chapelaria, chapelaria muito boa inclusive, (risos) eu acho que ele não 

tinha formação universitária nenhuma. Ninguém prestava atenção, ninguém dava bola, muita 

importância aos títulos, bem eu talvez esteja exagerando um pouco mas a atitude era mais ou 

menos essa. Depois então, a coisa se profissionalizou e começou a ficar mais competitiva, 

aumentou o número, era inevitável, o número de virologistas era muito pequeno naquela 

época, eu acho que eu conhecia todos os virologistas do mundo, a maioria deles pessoalmente, 

eram muito poucos. Mas isso não quer dizer que a Virologia se tivesse se iniciado, já havia os 

cursos de Virologia, febre aftosa, [trecho ininteligível], vários vírus já tinham sido escritos há 

muitos anos, mas só se conhecia esses vírus pelos efeitos que eles causavam. A febre aftosa, 

você pegava e inoculava um bicho e dava uma lesão, você sabia que não era bactéria, não, era 

outra coisa... 

 

JB - Se passasse pelo filtro era vírus, você sabia quem era o agente transmissor da doença... 

 

HP - Além disso, é... muito pouco se sabia. 

 

JB - A febre amarela foi importante? Na história da Virologia? 

 

HP – Ah, foi, importantíssima, não só na história da Virologia como na história da, a história 

do mundo, não é. Foram os estudos de febre amarela, que impossibilitava a construção do 

canal do Panamá, foi um negócio importantíssimo, os franceses foram lá, tentaram fazer, eles 

tinham construído o canal de Suez, [trecho ininteligível] foram derrotados pela febre amarela. 

Foi só depois é que fizeram, começaram lá e abandonaram, ficou tudo lá largado. Só mais 

tarde é que o cubano Carlos Finley descobriu a transmissão da febre amarela por mosquito e 

todos os pesquisadores americanos comprovaram isso, fizeram pesquisas e desenvolveram 

métodos para controlar o mosquito e isso possibilitou a construção do canal do Panamá. Isso já 

foi a muito tempo, era uma doença realmente terrível, a mortalidade era muito alta e aqui no 

Brasil era uma calamidade, você sabe disso melhor do que eu, a história, então, chegavam os 

navios aqui. A tripulação toda morria, tinha que mandar vir outra tripulação para levar o navio 

de volta, mas foi isso que Oswaldo Cruz resolveu, usando a experiência resolveu do Carlos 

Finley e do grupo americano, que fez a, o controle da febre amarela. Mas aí a turma levava a 

coisa mais a sério porque é o mesmo mosquito que transmite a dengue, né? Mas a febre 

amarela matava, então, o controle do mosquito foi feito mesmo para valer, (risos) mesmo que 

não mata, então, o controle não é tão levado a sério. Porque aqui a campanha de controle é 

feita com arrojo, primeiro foi com o Oswaldo Cruz, depois na década de 20 ou 30 houve uma 

grande epidemia novamente. 

  

 

JB - Foi a de 28. 
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HP - É, e o Fraga, Clementino Fraga que controlou o negócio, mas usando as mesmas, fez 

mesmo, tinha aqueles mata-mosquitos, então, foi um negócio sério prá valer. 

 

JB - Mas quando eles, por exemplo, em 28 quando aqueles americanos,[trecho ininteligível], 

quer dizer, quando eles atribuem a febre amarela ao vírus eles não enxergavam ainda o vírus? 

 

HP - Não, mas já era bem sabido que era um vírus, já estava bem estudado do ponto-de- vista 

biológico, estava, ninguém tinha visto o vírus. 

 

AP - Nem o da gripe ? Das epidemias? 

 

HP - Aquela época, não, isso só, só se começou a ver o da gripe quando se começou a usar o 

microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico só foi desenvolvido durante a guerra na 

Alemanha e então, como estava dizendo, dependendo do comprimento de onda diminui a 

visão, [trecho ininteligível] a resolução aumentou e aí possibilitou a visualização dos vírus. 

Nesse instituto que eu trabalhei em Londres eles tinham , quando eu cheguei lá eles tinham 

recebido um microscópio da Alemanha que foi uma presa de guerra e trouxeram o 

microscópio o descobridor foi um, ele chamava Cruska, levaram o microscópio dele para lá, 

[trecho ininteligível] era, dos microscópios eletrônicos ainda eram bastante primitivos. 

 

JB - Dr. Hélio, eu queria o nome desse personagem, é que depois quando for transcrever essa 

fita... 

 

HP - Cruska, Cruska, C-R-U-S-K-A , Cruska, eu tenho impressão, eu não me lembro bem 

como soletra isso... 

 

JB - Mas a maturidade da Virologia, está associada ao microscópio eletrônico? 

 

HP - Não, não, não exclusivamente, nessa época, então, logo, a guerra trouxe um grande 

desenvolvimento à virologia porque havia várias doenças causadas por vírus, dengue, várias 

outras que eram riscos para as forças armadas e então, houve muito esforço de fazer pesquisas 

sobre essas doenças. Bastante gente trabalhando em Virologia e, e logo então, a informação 

sobre vírus aumentou muito mas ainda na fase mais digamos, médica, biológica, veterinária, 

mas mais dos efeitos do vírus do que da propriedade, não é. Mas já se tinha métodos bons para 

lutar, fazer testes para presença ou ausência em geral era procurar inoculações em animais, no 

próprio camundongo, ovos embrionários, e métodos meios ou então, métodos um pouco 

primários. 

  

JB - Essas técnicas de camundongos, quer dizer, camundongos e ovos embrionários, surgem 

no universo da Virologia, não é, foram desenvolvidos no âmbito da Virologia? 

 

HP - Olha, aí cada vez surge uma técnica dessas, se descobriram uma porção de vírus novos, é 

primeiro a técnica consiste em inocular o animal, em geral, se fossem vírus determinados ou 

de plantas, você inoculava a planta ou o animal que era suscetível para ver se aquele material 

causava e aí você desenvolvia métodos, se fosse vírus humano você procurava inocular em 

outro animal que fosse suscetível ao vírus, mas o progresso era muito lento. A pólio por 
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exemplo, eles conseguiram infectar um macaco, mas macaco é um bicho caro e tem poucos 

então, o progresso enquanto se dependia da, para se estudar o vírus da poliomielite, não é, em 

se usar infecção experimental em macaco, o progresso tinha que ser bastante lento, assim 

mesmo, houve bastante progresso que apesar de tudo era uma doença tão importante, nos 

Estados Unidos, que eles, eles o grande progresso da pólio foi quando começaram a utilizar 

uma outra técnica que foi a técnica de cultura de tecido, foi quando os colaboradores que 

cultivou o vírus da pólio em cultura de tecidos. Isso colocou, introduziu uma novo método... 

Uma nova técnica de grande importância que foi a cultura de tecido, e o que possibilitou isso 

foram os antibióticos. 

 

JB - É? 

 

HP - É. 

 

JB - Qual é essa técnica? 

 

HP - Porque para você trabalhar com cultura de tecidos, você, você e usando materiais 

infecciosos, você tem que manter condições estéreis, tem que evitar que outros 

microrganismos cresçam nessas culturas, é difícil, restringe muito, não é, e você tem que usar 

condições estéreis e as contaminações são freqüentes porque os materiais que você, o próprio 

material que você inocula pode conter outros microorganismos que vão contaminar, então, e o 

antibiótico evita quer dizer, a proliferação de bactérias da, então, você podia trabalhar com 

cultura de tecidos usando o antibiótico que mantinha as culturas estéreis, por inibir as bactérias 

e outros tipos de microorganismos e permitia que os vírus crescessem. 

 

JB - E não atingia os vírus? 

 

HP - Isso aí, eu trabalhei em cultura de tecidos, já existia antibiótico na época, nós não 

pensamos em usar. 

 

JB - (risos) 

  

HP - Não tivemos a idéia, a idéia que deu o prêmio Nobel ao Wendell (?), idéia tão simples 

botar antibiótico lá, eu não tive essa idéia que eu só tava trabalhando (risos) eu não tive, podia 

ter tido, foi só depois que o Endos... 

 

JB - O senhor, o senhor, quando foi assim o boom da penicilina o senhor estava aqui em 

Manguinhos, não estava? Quando se tentou fazer a penicilina ? 

 

HP - Ah! Estava, eu estava aqui. JB - 44, 45. 

HP – É, eu, eu tinha, eu estava aqui é estava por aqui, não estava em Manguinhos eu tinha 

terminado o curso de Manguinhos mas estava por aí,zanzando fazendo umas coisas aqui, foi 

pouco antes de eu ir para a Inglaterra. Quer dizer, quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar 

com cultura de tecidos, a penicilina já tinha sido descoberta, não pensei nisso, nem eu nem o 

pessoal que estava comigo. Mas, é mas então... 
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JB - A sua decisão de se especializar em Virologia, ela nasceu aqui em Manguinhos, no Curso 

de Aplicação o senhor já tinha idéia de que era esse seu campo de especialização? 

 

HP - Mais ou menos, é difícil da gente saber, eu tive muitos, que a Virologia era um troço que 

não tinha quase ninguém fazendo aqui, era um negócio que dava todas as indicações que ia 

ampliar e ia se tornar um negócio muito importante. 

 

JB - O fato de uma área científica ser pouco competitiva é um estímulo para o sujeito... 

 

HP - Não ela é, bom ela estava entrando naquela época numa, quer dizer, houve, houve uma 

expansão exponencial da Virologia justamente naquela época, e ela tornou-se bastante 

competitiva, tinha muito pouca gente, eu tive a sorte de estar lá mesmo no iniciozinho antes da 

[trecho ininteligível], tive oportunidades ótimas de trabalhar. Qualquer pessoa que entendesse 

um bocadinho era aproveitada, não, eu [trecho ininteligível]. Foi, dava para se perceber que a 

Virologia ia se tornar um negócio importante e como eu queria ir para fora e lá tinha vários 

departamentos trabalhando nesse assunto e aqui no Brasil não tinha nenhum então, vou 

escolher um assunto desses, não é, que está progredindo lá fora, que não está progredindo 

muito por aqui. Porque era muito restrito, Virologia nunca esteve, tinha muito pouca gente. 

Agora o negócio da maturidade, não é, aconteceu um pouco depois, não é, era como eu disse, 

eu fiquei aqui. 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

JB - Bom o senhor estava falando a respeito da maturidade da Virologia. 

  

 

HP – É, aí eu creio que surgiram condições da Virologia se tornar uma disciplina independente 

e já... como eu disse, o progresso durante a guerra aí em uns poucos anos até, digamos, até 50, 

foi muito grande, houve grande expansão dos estudos sobre Virologia, mesmo na parte física e 

houve, eu quando estava, em 45 quando eu fui para Manchester, uma coisa me impressionou, 

eu fui trabalhar lá no departamento de Patologia, que chama, estava trabalhando com vírus, 

mas era um departamento de Patologia. Disseram que um indivíduo ia dar uma série de 

conferências sobre vírus e o departamento de Física da Universidade de Wisconsin, 

departamento de Física da universidade, sim, o professor era o professor Wlakad, que ganhou 

o prêmio Nobel, interesse dele era em energia nuclear, e eu disse “Poxa, um curso sobre vírus, 

no departamento de Física, deve ser interessante” então, eu fui, e era justamente um grande 

físico que tinha sido físico que chamava [trecho ininteligível], um alemão que foi para os 

Estados Unidos, que resolveu se transferir para a Biologia, com a idéia de aplicar a filosofia da 

Física e os métodos da Física à Virologia, quer dizer, em outras palavras definir os sistemas 

biológicos em termos químicos, físicos, físico-químicos e ele sendo um físico ele foi brilhante 

e começou a trabalhar com os vírus que eram mais fáceis de trabalhar, que são os vírus que 

infectam bactérias, são os bacteriófagos, são fáceis crescem rápido, fáceis de manipular e tal, 

não são vírus que digamos, de interesse de saúde, mas como modelos para se trabalhar a 

replicação e tudo mais, do vírus, são muito importantes porque são fáceis, há métodos muito 

fáceis para sua quantificação e ele então, começou a explicar a replicação dos vírus, a 
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estrutura, a morfologia e tudo, em termos físicos e isso foi um negócio que me impressionou, 

que a minha formação de físico-químico era bastante precária e mas então, foi o início do 

momento de, não só na Virologia mas, em outro setores da Biologia, de se começar a explicar 

os fenômenos biológicos em termos físico-químicos, que foi o início da Biologia molecular, 

não é, que se tornam mais tarde o pessoal mudou de nome e começou a chamar Biologia 

molecular. Os vírus, foram as maiores ferramentas usadas para se desenvolver Biologia 

molecular até hoje, o vírus é a ferramenta principal do biologista molecular. Ah... bem então, 

isso... 

 

JB - Só uma pergunta, dr. Hélio, para um leigo, como é que o senhor define esse objeto de 

estudo da Biologia molecular? 

 

HP - Explicar os fenômenos biológicos com base molecular. Porque tudo, se dá em reações 

entre uma molécula e outra, todos os fenômenos e portanto só fenômenos biológicos resultam 

de interações em diferentes moléculas. E a Biologia molecular procura explicar como é que 

essas interações ocorrem, como é que, não sei se isso explica direito, ... mas em suma então, 

estudos sobre a base física e tal físico- química dos vírus começaram a ter, atrair muito 

interesse, e houve muito progresso no setor e o número de virologistas aumentou e quando 

houve aqui o Quinto Congresso Internacional de Microbiologia, em 1950, então vieram, era 

Microbiologia também, muita gente da Europa e de outros lugares e aí é que alguns 

virologistas, [trecho ininteligível] três ou quatro virologistas tomaram, e resolveram que a 

Virologia já estava no ponto e deveria ser considerada como uma disciplina 

  

autônoma, separada da Bacteriologia, virologistas eram sempre microbiologistas antes de 

serem virologistas, aí começaram a haver virologistas e a Virologia o nome surgiu e começou 

a publicar revistas especialmente para a Virologia, mas isso tudo começou o esforço de se 

caracterizar, havia uma Comissão Internacional de Nomenclatura Microbiana, uma coisa 

assim e havia comitês para classificar bactérias e fungos e de vírus, mas havia uma 

subcomissão de vírus, não é, subordinada a essa comissão de nomenclatura de micróbios de 

um modo geral, e alguns então durante esse congresso nas reuniões dessas comissões “Ah, não 

vamos fazer a nomenclatura e a classificação dos vírus”, não pode seguir os mesmos 

princípios de que a nomenclatura e classificação de bactérias ou de outros microorganismos, 

porque é tudo muito diferente então, a gente tem que desenvolver critérios, e códigos de 

nomenclatura e classificação totalmente diferente do resto dos microorganismos ainda, então, 

e aí separaram os vírus do resto dos microorganismos e isso levou pouco depois à formação de 

sociedades de Virologia que as reuniões eram sempre na Microbiologia, elas se tornaram 

separadas mas nesse ponto houve a cristalização dessas idéias do que é a Virologia, o nome 

surgiu, não é. Bom, e quando eu estava preparando essa conferência que eu ia fazer sobre isso 

eu procurei obter, eu fui secretário desse congresso e eles tinham o presidente, vice-presidente, 

segundo vice-presidente, tesoureiro, secretário geral, secretário. E tinha um camarada que 

precisava trabalhar mesmo, mas era o secretário puro e simples, esse era eu, (risos) e sofri 

muito com isso, mas valeu a pena, eu gostei muito. Mas deu muito trabalho, mas valeu a pena. 

Então, eu participei em preparar, eles iam publicar naturalmente, como é que chama ? 

 

JB - Os anais... 
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HP - Os anais do congresso. Mas com a mania de grandeza do brasileiro de um modo geral 

esses anais do congresso em geral eles publicam só um sumário de cada trabalho, sumário. 

Para fazer uma coisa viável, não é. Aqui não, com a nossa grandeza de coração, pode mandar 

tudo que a gente publica tudo, não tem limite de tamanho do trabalho, não tem limite de 

número de ilustrações, pode mandar, então, a coisa ficou enorme, era para ser uns cinco ou 

seis volumes eu acho que acabou publicando um ou dois e parou, não teve nem mais dinheiro, 

ficou tudo aqui. Mas tinha, alguns foram publicados, eu levei algumas cópias comigo para 

Londres, mais por interesse afetivo do que outra coisa. A minha casa lá em Londres, em um 

ano foi inundada pelo rio e estragou as coisas todas. 

 

JB - É mesmo? 

 

HP - É. E eu quando procurei aqui não encontrei. JB - Na Biblioteca Nacional tem. 

AP - Lá no arquivo da Casa de Oswaldo Cruz eu acho que tem. 

  

HP - É, porque quando eu procurei na biblioteca não tinha, me surpreendeu muito isso, foi 

uma, uma publicação muito importante. 

 

JB - Uma curiosidade, tem nada a ver, nesse congresso o senhor conheceu o arquiteto do 

Castelo, Luís de Moraes? Porque ele já estava no fim da vida dele e ele tinha ganhado um 

desses cargos honoríficos aí que era cônsul honorário do Haiti, ele participou desse congresso, 

já velho como representante do Haiti, eu não sei o que diabo ele foi fazer lá, mas ele tem, tem 

até uma foto dele. 

 

HP - É interessante, não eu não me lembro desse fato, não. 

 

AP- Quem assistiu a essa assinatura da maioridade da Virologia quer dizer, quem deu, quem 

fez parte dessa maioridade ? Você se lembra mais ou menos quem foram. 

 

HP - Não foi essa comissão, que é uma Comissão Internacional de Nomenclatura. AP - De 

vírus. 

HP - Não, não existia vírus, era uma subcomissão de vírus dessa comissão, era uma negócio... 

 

AP - Mas quem acabou decidindo... 

 

HP – É, principalmente foram duas pessoas, foi o Andrews, da Inglaterra, que sempre se 

interessou muito e o Lwof, da França. Então, foram os que movimentaram... 

 

AP - Quem é o outro? 

 

HP - Lwof, L-W-O-F, acho que dois F. 

 

JB - É esse, ele que tem um artigo sobre a história da Virologia, é referência. AP - O Andrews, 

é o Andrews do livro? 

HP - O Andrews,[trecho ininteligível] é o descobridor do vírus da influenza. 
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JB - E o que que o senhor achou assim, Dr. Hélio, das condições de trabalho nessa época, 

nesse período que o senhor ficou aqui, 47 a 51? 

 

HP - A parte de, bom a Virologia, eu não trabalhei em Virologia, eu trabalhava com riquétsias, 

mas como eu digo a metodologia era muito parecida, e ... 

 

JB - Desculpe perguntar, parecida em quê? 

  

HP - Parecida a maneira que se usava a riquétsia, embrionário, a riquétsia tal como os vírus e 

diferente das bactérias, não são cultiváveis em meios artificiais, eles só se cultivam numa 

célula viva, só se reproduzem numa célula viva, então, para você produzir vírus de riquétsia 

você tem que usar uma célula viva, que é, ou um animal experimental antigamente, ou então, 

procura tecidos, ovos embrionados, alguma coisa assim, desse ponto de vista é que, e as 

riquétsias também muito pequenas, são menores que as bactérias e os métodos de purificação 

em tal situação são parecidos aos grandes a riquétsia, por isso que eu digo que as técnicas 

eram parecidas, mas nessa época era tudo mais barato. A sofisticação era pequena. Como eu 

digo, os métodos que nós usávamos é, não requeriam uma aparelhagem muito cara, requeriam 

uma aparelhagem razoável e pessoal bem treinado, mas não custava, a pesquisa era muito 

barata nessa época. E desde que tivesse vontade e condições básicas que é o laboratório de 

riquétsias aqui funcionava muito bem, muito bem, é de nível comparável a de qualquer outro 

país do mundo. E então, foi um, foi um período muito bom, eu passei cinco anos muito felizes 

trabalhando aqui com o Travassos, mas graças a ele, era um indivíduo realmente 

extraordinário, muito bom, muito entusiasta, muitoo organizado. 

 

JB - E nas outras áreas assim de pesquisa de Manguinhos, nesse período. O senhor tinha 

contato com eles ou não ? 

 

HP - Tinha, tinha contato, o forte era a Parasitologia, Entomologia, Parasitologia, esse era o 

forte. Tinha Lauro Travassos fazendo os vermes dele, tinha o pessoal da Entomologia, que 

fazia, você sabe os nomes todos melhor do que eu, a Micologia era muito boa, Carneiro Leão, 

não é ? Quando eu fui para... e a Bacteriologia tinha gente boa também. Isso não tinha, o nível 

era muito bom. 

 

JB - Era muito bom, em relação, quer dizer, ao conjunto da produção científica de 

Manguinhos, o senhor acha que continuava mais ou menos compatível com o padrão de 

pesquisa internacional. 

 

HP - Ah, continuava, em certas áreas. AP - E a Virologia? 

HP - Virologia estava difícil da gente dizer, estava um pouquinho fraca naquele período. 

 

JB - Quem era, havia pessoas trabalhando especificamente com vírus em Manguinhos? 

 

HP - Havia, o LaCorte, o LaCorte e o grupo todo dele. Estácio [trecho ininteligível], Mário 

Viana Dias, não Mário Viana Dias é da Fisiologia. Outra área que era muito importante, é a 

Fisiologia, que tinha, tinha vários, tinha. Agora o LaCorte era difícil de dizer, ele era um 
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bacteriologia muito bom, bacteriologista muito bom e começou e foi transferido ali para o 

Museu já com uma certa idade, então, não continuou 

  

usando a metodologia digamos que já era então, digamos ortodoxa, ele não puxou a coisa para 

frente. 

 

JB - Seria possível assim, nesse momento, o senhor explicar para um leigo é, o que que seria 

essa metodologia ortodoxa e quais as coisas que estavam na ponta assim, inovadoras em 

termos de métodos de trabalho. 

 

HP - Eu diria que era a metodologia pré-molecular (risos) usava-se como eu digo, usava-se 

métodos biológicos para se estudar os efeitos dos vírus, mais do que os vírus em si. Que era 

uma maneira de se poder, não tinha jeito, se o vírus não causasse doença e tal isso aí aliás 

continua até certo ponto, os vírus são muito pequenos e deve ter um número enorme de vírus 

na natureza que a gente não tem nem noção que existe. E se um vírus não causa doença e se 

um vírus não, não, não é propagável em condições de que a sua replicação se torna evidente 

ou matando uma célula ou causando alguma alteração, você não sabe se esse vírus está lá, se 

você precisa de um micros... você indo, vamos traçar um paralelo, você indo à Floresta 

Amazônica, a olho nu olhando por ali, você descobre várias espécies de plantas e de animais 

novos, que não eram conhecidos. Para se fazer a mesma coisa com a Virologia, você precisaria 

levar um microscópio eletrônico, e não é factível. Então, ainda deve ter um grande número de 

vírus novos que não se conhece ainda e só são descobertos quando há um método fácil de 

detectá-los, não é. Mas isso eu já estou, creio que eu desviei um pouco da sua pergunta. Não o 

que, o que se é, é difícil dizer o que que é ortodoxo, o que é ah... pioneiro hoje, amanhã é 

ortodoxo. (risos) Torna-se, o negócio evolui com tanta velocidade que uma coisa que a gente 

considera, ih isso está na fronteira dos conhecimentos, um ano depois aquilo já é coisa do 

passado, (risos). Então, o que que é ortodoxo, que é o mais moderno, é difícil da gente 

delimitar, a coisa vai mudando, você tem uma dinâmica muito rápida, muito vai mudando de 

autor. 

 

JB - O senhor acha que por exemplo, a ausência de uma área forte de Físico- química na 

Fundação prejudicou o desenvolvimento dessa área ? 

 

HP - É... 

 

JB - Que isso era uma queixa, era um, uma lacuna sentida pelo Chagas, não é ? HP - É, é. 

JB - Por isso que ele tentou desenvolver aqui acho que não teve muito sucesso. 

 

HP - É, é. É sem dúvida nenhuma, não havia, não havia um Delbruck [trecho ininteligível], 

aquele sujeito que como ele fosse físico e aplicasse os conhecimentos na biologia. 

 

JB – E a Fundação Rockefeller, aqui, não tinha um trabalho importante nessa área 

? 
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HP - Muito importante, mas muito dirigido, não é ? Eles tinham seu objetivo e fizeram aquilo 

muito bem, tanto a febre amarela, quanto [trecho ininteligível]. 

 

JB - Mas a nível de pesquisa básica não havia muita comunicação... 

 

HP – Não, a maior parte da pesquisa básica embora muitos brasileiros tenham contribuído, 

mas era a maior parte eles tinham o Instituto Rockefeller em Nova Iorque e eles faziam 

pesquisa mais básica do que aplicada, eles desenvolviam as coisas lá e aplicavam aqui, isso 

não quer dizer que os brasileiros não trabalharam aqui, não tenham contribuição muito 

importante. Mas o esforço foi todo americano e eles estavam aqui quando eu trabalhava mas 

tinha pouco contato, muito pouco contato. 

 

JB - Eles eram uma espécie de enclave, dentro da Fundação? HP - É... (silêncio) 

JB - Dr. , voltando a essa questão da definição da Virologia como área específica, finalmente a 

gente tem uma idéia de que quando se constitui uma disciplina é uma grande, um grande 

[trecho ininteligível] um teórico assim. O caso da Virologia foi uma coisa mais cumulativa, ou 

a técnica foi importante ? 

 

HP - Não, a técnica, a técnica foi muito importante mas houve também,outra, outro fator que 

veio trazer um grande impulso à Virologia, foi já estudos conceituais mas geral, foi a Biologia 

molecular, que aí os vírus contribuíram muito com ferramentas, isso levou, digamos, a 

estrutura do DNA, por exemplo, que é um negócio dos mais fundamentais que houve na 

década de 50, foi conseqüência, quer dizer, a Virologia contribuiu para isso. O Crick, o Crick 

trabalhou bastante a estrutura de vírus antes dele... propor a estrutura do DNA com [trecho 

ininteligível] ele era um físico teórico, ou um biofísico, biologista-físico-teórico, ele nunca fez 

experimentação, era um sujeito brilhante, junto com Watson, eles... usando dados de outros 

pesquisadores eles puseram o negócio todo e construindo modelos e tal, chegaram à estrutura 

do DNA, que é um dos avanços mais fundamentais da... 

 

JB - E esse progresso teve uma repercussão muito grande, se discutiu muito isso, o impacto 

disso, na época se avaliava o alcance dessa... 

 

HP - Não, isso, esse congresso foi muito antes, a estrutura do DNA foi o que, foi em 57, já foi 

bem depois, foi Crick e Watson, foi em 57. Mas eu estava, falava assim, o DNA, já se 

considerava importante, não se sabia bem, não se tinha noção perfeita de que aquilo era 

realmente a molécula que levava à informação genética. Os vírus sendo organismos muito 

simples, muito mais simples do que qualquer outro, então, ficou mais fácil de usar o vírus para 

estudar todos esses mecanismos moleculares na sua replicação, então, a contribuição do vírus 

da Virologia aos conhecimentos 

  

mais básicos foi o conhecimento desse vírus, forneceu uma ferramenta fácil para o pessoal 

[trecho ininteligível] conhecimento sobre mecanismos vitais. 

 

JB - Microscópio eletrônico de Manguinhos é de quando? De cinqüenta e poucos, também não 

é? 
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HP – É, já tinha aqui já há bastante tempo, eu não me lembro quando. O microscopia 

eletrônica já foi um negócio também que já foi muito bom, como eu estava dizendo, houve 

várias fases da Virologia, cada uma com um desenvolvimento de novas técnicas que geraram 

grande progresso de repente, a coisa não foi assim uma linha contínua, de vez em quando 

havia um pulo, e esses pulos ou resultavam em novos conceitos que abriam, caminho novas 

técnicas e tal, ou resultavam de novas metodologias que permitiam a descoberta de novos 

vírus, por exemplo, como eu disse, primeiro era o animal experimental, não é? Ou a planta 

experimental, depois passou-se a usar ovos embrionários e quando começaram a usar 

camundongos recém nascidos eu usava já camundongo no mesmo tempo, mas camundongo 

adulto, então, alguns vírus infectavam, mas alguém teve a idéia de começar a inocular em 

camundongo recém-nascido, aí o camundongo recém-nascido era suscetível a uma quantidade 

enorme de vírus que eram desconhecidos até então, então, quando começaram a inocular 

camundongo recém-nascido apareceram uma porção de vírus no, isso foi feito em grande 

escala em Belém, eu acho que Belém tem um recorde de ter descoberto mais vírus novos do 

que qualquer outro laboratório do mundo. 

 

JB - É mesmo é? 

 

HP – É, aqueles lá, tem muitos vírus lá, (risos) na Amazônia, e eles usavam, eles não 

originaram essa técnica, essa técnica tinha sido originada nos Estados Unidos, mas eles 

aplicaram essa técnica em escala muito grande e descobriram um número enorme de muitos 

novos vírus. Muitos deles nem se sabe se são importantes ou não, mas... e bom isso foi o 

camundongo recém nascido, depois o Anders teve aquela idéia brilhante de botar o antibiótico 

na... ele usava como cultura de tecido, prepúcio que ele fazia muito circuncisão, circuncisão, 

ele usava aquele prepúcio, cortava aquele pedacinho, aquilo era naturalmente contaminado, 

não era estéril, mas botando antibiótico ele mantinha a coisa estéril, ele começou a crescer o 

vírus da poliomielite nessas culturas de prepúcio e demonstrou e tal, que todo mundo pensava 

que pólio tinha que multiplicar índice do nervoso e tal mas depois se soube, sabia que o tecido 

em que a pólio, vírus da pólio se multiplica não é principalmente nervoso, o tecido nervoso é 

um acidente ele se multiplica [trecho ininteligível], e aí ele cultivou o vírus da pólio, e aí 

iniciou a era da cultura do tecido. Começaram a usar cultura de tecidos mais extensamente e 

de novo se descobriu um grande número de vírus novos, que não tinham sidos descobertos por 

outros métodos, uma porção de vírus respiratórios, uma porção de vírus, alguns deles não 

associados a nenhuma replicação de vírus órfãos, de vírus à procura de doenças. Depois então, 

a microscopia eletrônica quando ela começou a ser usada, que inicialmente o pessoal tinha 

muito respeito para botar uma coisa no microscópio eletrônico tinha 

  

que ser material preparado, com todo cuidado, tinha que ser purificado, porque senão ia ser 

difícil, nós tivemos um dos autores ingleses também que desenvolveram uma técnica muito 

simples de contraste negativo, ele botava um corante lá e a coisa aparecia com muita clareza, 

sem precisar purificar, qualquer... passaram a botar cocô no microscópio eletrônico (risos) 

tudo quanto ele pensava, sem purificar sem nada, botava lá e com essa técnica de contraste 

negativo dava, os vírus apareciam claramente, isso então ampliou e possibilitou o uso da 

microscopia eletrônica no diagnóstico virológico, isso foi de grande importância porque é um 

negócio imediato, você, você , os métodos anteriores para fazer diagnóstico, sem você adquirir 

o material da pessoa doente tinha que fazer ou cultura em ovos ou cultura em camundongos ou 
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cultura em tecidos, você tinha que replicar o vírus. Isso demorava dias, às vezes semanas para 

identificar e às vezes levava meses até então, o diagnóstico virológico não era de grande 

utilidade, era de grande utilidade epidemiológica e acadêmica, mas a utilidade clínica que 

demorava muito, até que se chegasse ao diagnóstico o doente já tinha ido embora ou morrido, 

mas com a microscopia eletrônica, o negócio era imediato, se você pegava o material botava 

lá, entendeu? Tem tal vírus assim, e também permitiu a visualização de uma porção de vírus 

que não crescem em culturas de tecidos em animais experimentais, são os vírus chamados 

fastidiosos. Então, isso permitiu também a descoberta de um grande número de vírus, e 

assim... 

 

JB - Mas nessa fase anterior, Dr. Hélio, quer dizer, você conseguia, é, replicar o vírus em um 

tecido, vários vírus em um tecido, mas como que sem você ter, sem você visualizá-los como é 

que você podia identificar que vírus era aquele? 

 

HP - Ah, bom havia muitos métodos, isso porque, em geral por sorologia, porque o vírus ele te 

infectando, você reage à infecção produzindo anticorpos específicos para aquele vírus. Então, 

se você crescesse e tivesse um sistema respiratório você inocula um camundongo recém-

nascido, porque se tiver o vírus ele vai morrer ou vai dar uma paralisia qualquer, agora se você 

antes de inocular, você misturar aquele material que você está procurando o vírus com um 

anti-soro ou um anticorpo específico para aquele vírus, neutraliza, você quando inocular o 

camundongo, ele não morre, está protegido. Então são métodos sorológicos que permitiram a 

identificação dos vírus, mesmo sem visualizá-los... 

 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

HP - Com a microscopia eletrônica, principalmente com esse método muito simples de fazer o 

valor de contraste negativo, o negócio é o seguinte, você tem um corante opaco, ah, bom, aí 

não dá, eu ia mostrar no quadro negro, aí não dá. Um corante opaco você mistura com o teu 

material, compreende e põe no filme do que vai ser examinado e faz um filme muito fininho e 

as coisas que se destacam, o fundo fica escuro, e as coisas que se destacam a camada de 

corante fica cada vez mais fosco, se você tem uma, um negócio assim... a camada de corante 

está aqui. Quando se 

  

tem uma saliência, fica mais clara, e usando esse método dá uma resolução de estrutura muito 

fina inclusive, então, pode caracterizar a partícula viral, ver quanto as moléculas de proteína 

tem na superfície, [trecho ininteligível] e esses estudos foram muito ampliados, sabe-se que as 

partículas virais em geral, a grande maioria deles são com figuras geométricas regulares, a 

natureza para fazer uma partícula viral, ela usa métodos muito simples de geometria euclídica. 

(risos) 

 

JB - Como se fossem cristais? 

 

HP - É, até certo ponto, você pega uma bola de futebol, você vê que ela é construída, a bola 

olímpica eu acho que é assim, de hexágonos e pentágonos. Se você contar você vai ver que 
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tem 20 hexágonos e 12 pentágonos, é um icosaedro, que é uma figura geométrica de 20 faces, 

hexagonais, e 12 vértices, cada vértice é um pentágono, é a maneira mais simples de construir 

uma esfera, não sei porque eles constróem a bola de futebol assim. A natureza usou isso para 

fazer o vírus de maneira mais simples possível, você tem em geral os vírus regulares, os 

chamados isométricos. Eles têm uma estrutura icosaédrica, que tem, que varia nem todos é a 

mesma coisa, mas a base, e a elucidação dessa estrutura toda foi possibilitada por esses 

método de microscopia eletrônica que fizeram uma revolução. Então, você estudando as 

fotografias você pode concluir que o vírus é construído de 60 moléculas de proteína formando 

um icosaedro facilmente que mantendo o material genético do vírus no interior que é o ácido 

nucléico, o DNA, entendeu, é um negócio então, está, isso que dá uma idéia da estrutura, com 

a Física e a Geometria e tudo mais é usada pela natureza para fazer as coisas de maneira fácil, 

de maneira razoável e simples. A própria natureza sabe disso (risos) 

JB - (risos) 

 

HP - Desenvolveu isso pelos tempos, não é ? Desenvolveu o método mais simples de produzir 

essas coisas e resultou nisso. 

 

JB - Dr. e as relações da Virologia com a Imunologia? 

 

HP - Ah, também uma depende da outra, agora como eu disse no início o estudo dos vírus 

dependia muito da Imunologia, porque para se identificar os vírus tinha que usar métodos 

imunológicos, fazer a tipologia, ver como é que os anticorpos reagiam, de acordo com a 

especificidade, você tinha dois vírus parecidos e faziam anticorpo, cada um, se o anticorpo 

produzido por esse reagisse tão bem quanto com esse outro então, eram dois vírus iguais 

senão, se houvesse uma reação mais forte homóloga, do que heteróloga, então, eram dois vírus 

diferentes. E isso foi a base de se classificar os vírus imunologicamente , foi importante 

porque essas classificações baseadas na Imunologia, em geral, nem sempre, mas em geral tem 

consequências quanto a quais são os anticorpos que protegem, por exemplo, o 

desenvolvimento de vacinas. 

 

JB - Assim em relação ao desenvolvimento de vacinas é... essa maturidade da Virologia, quais 

foram as implicações assim, quer dizer, houve, houve uma 

  

transformação muito grande de técnicas, de métodos. Ou as técnicas tradicionais continuaram 

a ser essencialmente as mesmas na produção de vacinas? 

 

HP - A Biologia molecular é um negócio que oferece grandes prospectos e grandes 

esperanças, mas por enquanto eu vou contar aquela história que eu já te contei, não sei se é 

apropriado ou se depois apagam isso, eu peço que vocês apaguem. É uma senhora que se 

casou pela terceira vez, vocês talvez conhecem essa história e quando chegou na lua de mel o 

terceiro marido, não o quarto marido, e foram lá e ela disse: “Olha você vai se surpreender que 

eu sou virgem”, “Mas como é, com três maridos?”, “Ah, o primeiro era muito velhinho, não 

conseguiu, o segundo era um cabeleireiro encantador, que não se interessou muito, o terceiro 

era um biologista molecular e vivia me dizendo como ia ser formidável” (risos) 

 

JB e AP - (risos) 
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HP - E ficou só na promessa, ah mas isso é para apagar. (risos) 

 

AP - (risos) 

 

HP - Mas acho que, na verdade há já algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas com 

base ah na biologia molecular mas as vacinas mais eficientes, 

que é a vacina da varíola, que erradicou a varíola no mundo foi desenvolvido pelo Jenner há 

séculos atrás, não é. E foi a renovação que erradicou a varíola. A vacina da pólio foi, era o 

Salk e o Sabin que foram desenvolvidas por métodos muito tradicionais, quer dizer, métodos 

empíricos, adaptar o vírus, a virulência e tal, não teve nada a ver com Biologia molecular, 

[trecho ininteligível] consegue se explicar porque, que esses vírus são menos virulentos, com 

estudos muito avançados de Biologia, mas foi um impacto realmente, eu estava conversando 

com o Ricardo, estava me, agora o dengue, ainda não existe uma vacina contra dengue. Então, 

o pessoal tinha uma grande esperança que com a Biologia molecular iria desenvolver 

rapidamente uma vacina contra o dengue e não estão conseguindo e estão voltando a usar os 

métodos tradicionais de adaptar o dengue para diminuir a virulência, quer dizer, é um negócio, 

uma prática, ainda não deu todos os resultados que se esperavam, mas isso não quer dizer que 

não venha a dar, mas provavelmente vamos ter grandes, há algumas vacinas já feitas por 

Engenharia genética não tiveram, não tiveram ainda aplicação desse negócio todo. Ainda não 

deu os frutos que eram a esperança do ponto-de-vista do desenvolvimento de vacinas, não, 

quer dizer, que não vá dar, mas ainda não deu. 

 

LT - Dr. Hélio, o senhor falou quando o senhor saiu do Brasil a Virologia ainda era muito 

incipiente, quando o senhor volta na década de 70, a Virologia imunológica tinha dado um 

salto muito grande, nessa volta, como que o senhor sentiu em relação às pesquisas que eram 

encaminhadas aqui ? 

 

HP - A Virologia, a tendência ampliou com a Virologia em todo lugar, atualmente há um 

número grande de virologistas fazendo um trabalho bom e tal. Agora a época 

  

áurea da Virologia o Brasil estava um período muito ruim, que teve repressão, esses vinte anos 

de que houve a Manguinhos, como não só em Manguinhos, Butantã, todas as, as instituições, 

não só no Brasil, mas em muitos, na Argentina, aconteceu a mesma coisa, houve um, quer 

dizer, na época que a coisa e tal, ia muito bem, nesses países latino americanos, foi uma época 

de que não houve apoio à pesquisa científica o suficiente, então, eles ficaram defasados agora, 

também coincidiu com a sofisticação maior a dificuldade de se aplicar métodos mais 

sofisticados do que países do Terceiro Mundo, não é. A pesquisa se tornou mais cara e não 

eram fáceis de serem encontrados pelo mundo, não quer dizer que não, há grupos que 

mantiveram a coisa indo bem mas de um modo geral o Brasil não se aproveitou da onda de 

progresso enorme, não só na Virologia, como em muitos outros setores também. 

 

JB - Quando o senhor voltou, o senhor se engajou a que área especificamente assim, que 

laboratório? 
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HP - Aqui, agora em 80, quando eu vim aqui para o não houve algumas, eu sei que houve 

naquela época uma coisa muito importante que foi a introdução no Brasil do vírus da peste 

sifilítica, e todo mundo esperava que fosse causar distúrbio enormes, que era um vírus, mas de 

alguma maneira, isso aqui no Brasil não causou os danos que eram esperados , e eu tinha a 

intenção antes de ver e conhecer a situação aqui intimamente, talvez trabalhar com esse setor, 

mas não houve condições, então, eu resolvi trabalhar em outros assuntos e comecei a trabalhar 

em vírus de gastroenterites que eram vírus que tinham sido descobertos recentemente, estava 

tendo um grande progresso nessa área, então, começamos a desenvolver aqui e fizemos um 

programa de estudos de gastroenterites virais, que foi, eu creio que foi muito bem sucedido, 

nós tivemos auxílio da FINEP, e houve,,, nós fizemos foi reunir, primeiro demos um curso 

aqui sobre as téc..., eu tinha desenvolvido as técnicas, colocado as técnicas básicas para se 

estudar esses vírus aqui no Departamento, e achou-se o pessoal decide em prioridade de área 

de pesquisa achou-se que a gastroenterite viral era uma área que merecia atenção e então, a 

FINEP apoiou e deu algum recurso financeiro, e nós fizemos um programa integrado digamos, 

demos um curso aqui, fornecemos aos alunos todos os reagentes necessários e fiz aqui um kit 

para diagnóstico de algumas dessas gastroenterites, nós produzirmos o kit aqui, eles vieram, 

aprenderam e levaram o meu, eu fiz questão de não dar, mas dar os reagentes para dar as 

condições para eles voltarem para o laboratório deles e não terem desculpa de não fazerem a 

coisa, eu dei tudo para eles, eles levaram tudo daqui e aprenderam a usar e funcionou muito 

bem, quer dizer, e estabeleceu um número, não todos, mas um número razoável de 

laboratórios participaram desse programa, ahn... estabelecer e mesmo em cidades lá do interior 

pequenas que nunca tinham havido nenhuma Virologia, estabeleceram o diagnóstico dessas 

gastroenterites e deu bastante resultado e mantivemos durante alguns anos esse programa 

andando, a filosofia de que nós aqui agíamos como laboratório de referência para auxiliar 

esses laboratórios periféricos que faziam parte do programa integrado nós fornecíamos 

reagentes de graça, sem cobrar nada e... 

  

JB - Esses reagentes foram fabricados aqui? 

 

HP - Nós mesmos é que fazíamos aí, muito artesanalmente, com muito trabalho e com muito 

esforço e fornecíamos. Não era um número muito grande porque o número de laboratórios que 

participaram inicialmente era muito pequeno, com uns quinze laboratórios, depois ficou 

conhecido mas os laboratórios mesmo que não faziam parte dos programas aderiram 

espontaneamente porque eles queriam fazer também e tal essa coisa toda. E até de outros 

países vizinhos do Uruguai, da Argentina e o negócio, eu fornecia os kits, os reagentes, de 

graça, mas quando eles pediam um outro eu exigia o resultado, que eles tinham obtido com o 

anterior. Se eles não mandassem o resultado anterior eu não dava outro kit. Então, esse pessoal 

era, saía do esquema naturalmente, sem a gente mandar embora. (risos) 

 

JB - (risos) 

 

HP - Porque ia e a coisa funcionou muito bem. 

 

JB - O seu interesse por isso é ter a visão [trecho ininteligível]. 
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HP - Não, infelizmente não conseguimos, agora esse o... eu estou trabalhando lá no CDC, num 

laboratório de gastroenterite viral, e o chefe desse laboratório esteve aqui no Brasil duas vezes, 

ficou entusiasmado com o vírus. “Mas isso nunca foi publicado? Nunca foi escrito, vocês 

precisam fazer isso,” ele quer fazer uma reunião, ele disse que vai conseguir dinheiro, vai 

haver uma reunião da Virologia, da Sociedade Brasileira de Virologia em Belém em 

novembro e ele quer, ele disse que, eu tenho minhas dúvidas, porque eu tentei reunir esses 

dados todos em um relatório completo, na época que a coisa tinha sido feita, não é? E assim 

mesmo não consegui porque os relatórios que vinham eram muito heterogêneos e tal e não deu 

para fazer uma coisa boa, fiz algumas coisas parciais. Mas ele disse que consegue fazer, vai 

arranjar o dinheiro e vai convidar o pessoal que participou nisso, ou que não tenha participado, 

mas que tenha dados relevantes à gastroenterite viral vai dizer “Olha, vocês me tragam 

relatórios contendo isso, isso, isso que eu pago passagem pago despesa pago tudo para vocês 

atenderem” e eles trazendo isso tudo a gente sendo uniforme então, a gente pode fazer um... 

Ele acha que vai poder fazer isso, talvez consiga porque ele, ele se você pegar as reuniões, as 

reuniões da Sociedade Brasileira de Virologia, que tem sido anual, às vezes em todo ano eles 

têm uma em São Lourenço e de dois em dois anos eles têm uma que circula pelo Brasil. Mas 

eles sempre publicam um sumário, os abstracts da vida né, eu lembro aqui que tem muito 

artigos saiu [trecho ininteligível] sobre gastroenterite virais. Tão fazendo apresentam lá mas 

nunca publicam, e não publicam por que dá trabalho, o pessoal tem preguiça, não tem 

experiência mesmo de escrever artigos [trecho ininteligível] talvez reunindo isso tudo, seja, é 

foi é um programa bem sucedido, não é? Mas depois para ele ter sucesso continuado eu 

batalhei muito, mas muito para conseguir era preciso haver uma, uma contato melhor entre 

vários laboratório que estavam participando, eu queria ter pelo menos uma vez por ano todos 

se reunissem, numa reunião para trocar idéias para apresentar seus relatórios 

  

e tudo mais, mas não houve dinheiro para isso, é caro por que aqui no Brasil as distâncias são 

grandes para fazer isso. Fizemos uma reunião só financiada parte pela FINEP, parte pela 

FIOCRUZ, então, foi a única e não teve... 

 

JB - Não teve consequências... 

 

HP - Não teve, foi uma pena, mas acho que depois a FINEP ficou entusiasmada, esse 

programa está andando tão bem e tal, vamos continuar, vamos continuar e aprovou tudo, mas 

o dinheiro não veio. (risos) 

 

JB - (risos) 

 

HP - Isso foi pior ainda que dizer que não vai aprovar, por que você está aqui, a gente ainda 

tem, se o dinheiro não vem a gente faz outra coisa diferente, mas os camaradas do laboratório 

lá do interior que estão dependendo daquilo e só estão fazendo aquilo, o dinheiro não vem, é 

claro, então, foi uma pena. Desmoralizante a coisa, mas só isso não foi nesse setor, nesse 

mesmo problema de aprovar projetos e o dinheiro não aparecer, isso foi generalizado, não é? 

Vocês devem saber isso muito melhor do que eu. 

 

JB - A gente está vivendo numa situação semelhante também, temos um projeto aprovado e 

até hoje ainda não... 
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HP - Pois é, isso acontece.. 

 

AP - Como é que é o financiamento da pesquisa no exterior, quer dizer, não tem essa luta? 

 

HP - Tem o negócio é, mas se for aprovado você pode contar que aquele dinheiro vem na 

certa, na hora certa, tudo direitinho, isso é que é a grande diferença, a diferença é essa. Você 

não fica na ilusão, aqui a gente fica na ilusão, “Está, está ótimo”, vai aprovar e tal, não tem 

problema, que vai ter tanto de dinheiro e te dão um dinheiro sem correção monetária e não 

adianta nada, porque quando o dinheiro chega a coisa já está tão defasada que não adianta 

mais nada, ou então, não vem mesmo, não vem. Eu acho que a grande diferença é essa, a 

ilusão que a gente vive aqui, as grandes promessas nem sempre se materializam, não é ? 

 

JB - Mas por exemplo, em Londres, o senhor como pesquisador, quer dizer, como titular de 

um laboratório tinha facilidade assim de ter acesso a todas as redes de financiamentos, estatais 

ou não estatais, como é que fica? 

 

HP - Eu tive uma grande sorte trabalhar num Instituto, National Institute for Medical 

Research, que era um instituto financeiro, que pertencia ao Medical Research Council 

digamos, o... os órgãos de apoio à pesquisa na Inglaterra, não sei se modificou agora, A 

Margareth Tatcher modificou muitas coisas, mas não sei como é que está agora, eu não 

acompanhei a coisa muito de perto. A pesquisa médica 

  

era financiada pelo Medical Research, a pesquisa física era feita pelo[trecho ininteligível] e 

tinha a de Agricultura e tinha a de Medicina e tal. E esse instituto onde eu trabalhava, 

pertencia ao, digamos, o CNPq tem um laboratório em Belém que é deles, não é, em Manaus, 

é equivalente a esse, e o dinheiro vinha todo dele, eu era proibido de ter ganhos de outras 

fontes, mas não precisava, para mim era ótimo, eu nunca antes de vir para o Brasil, eu nunca 

tive que escrever um negócio pedindo dinheiro para qualquer projeto. O negócio eu sabia qual 

era o, qual era o, sabia, mais ou menos, o meu departamento de Virologia, nesse instituto eu 

era chefe de departamento de Virologia, tinha um orçamento que eu nem sabia qual era, mas 

era suficiente. (risos) Tão suficiente que eu nem sabia quanto era. Se faltasse aí a gente 

resolvia de alguma maneira, o dinheiro vinha todo dessa fonte, pronto, era mais barato a 

pesquisa naquela época, eu estou falando há dez anos atrás, eu saí de lá há dez anos atrás, o 

negócio era muito simples, era financiado totalmente pelo, pelo coisa e eu nunca, comecei a 

aprender a coisa projeto pedir dinheiro para pesquisa, aqui, eu nunca tinha feito isso na minha 

vida... 

 

JB - Aqui o pesquisador... 

 

HP - Nos Estados Unidos já é totalmente diferente, nos Estados Unidos eles têm essa coisa, lá 

onde eu trabalho é um instituto muito grande o de Saúde Pública, não é ? [trecho ininteligível] 

É o equivalente ao Ministério da Saúde de lá e eles têm bastante dinheiro e têm muito 

financiamento. Mas é tudo muito bem planejado você, você tem que ter o projeto, se esse 

projeto é aprovado vai tudo bem, né? Mas a turma não se desvia muito desse projeto, eu acho 

[trecho ininteligível] tem que produzir resultados dentro daquele projeto, não é. Eu acho que ... 
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JB - O senhor disse que eles não contavam muito. HP - Como? 

JB - A turma não se dirigia muito pelo projeto... 

 

HP - Eles não se dirigiam, lá nos Estados Unidos o negócio tem um projeto, e eles ficam 

bitolados naquele projeto, seguem aquela a coisa bastante... 

 

AP - Se o projeto dá indicações de alguma coisa mais nova, mas interessante de repente... 

 

HP - Eles relutam em sair dali, na tangente [trecho ininteligível], agora o meu projeto é 

interessante, porque é um vírus que não causa doença então, não causa grande interesse para 

eles, eles se interessam por um vírus que causa doença mas aprovaram porque acham que do 

ponto de vista básico o negócio é interessante... 

 

JB - Você está estudando esse pico, [trecho ininteligível] A sua descoberta? HP - É, é. 

  

 

JB - Como é que foi essa descoberta, doutor? Em que circunstâncias? 

 

HP – Não, isso é outro exemplo típico de quando se desenvolve uma nova técnica, tinha as 

várias fases, não é, tinha a fase do animal experimental, a fase do camundongo recém nascido, 

a fase de cultura de tecido, a fase da microscopia eletrônica. Então, nós estávamos na fase da 

Biologia molecular e eu comecei a usar métodos de Biologia molecular para diagnósticos de 

vírus mesmo, de gastroenterites, é digamos o vírus da, o rotavírus que é um dos principais 

vírus das gastroenterites, pode ser identificado, pode ser detectado no material, simplesmente 

fazendo a eletroforese e o vírus tem um aparelho gene... o genoma do vírus é representado por 

doze, onze moléculas de ácido ribonucléico, de fita dupla, e esses onze cada um tem um 

tamanho diferente né, então, você fazendo extraindo o ácido nucléico numa suspensão de 

fezes e fazendo um gel de eletroforese de molécula de amida, eletroforese de gel de molécula 

de amida, se tivesse vírus lá as doze moléculas de genoma vão formar doze bandinhas assim 

muito características, um perfil que aqui a gente vê facilmente e por esse método que é muito 

simples, um método molecular de se detectar a presença de um vírus mais forte que ele a gente 

está detectando as moléculas dos genomas desses vírus de uma maneira muito simples, então, 

usando isso rotineiramente né, para fazer o diagnóstico de rota vírus, mas se tiver mais fezes, 

qualquer outro vírus com o genoma também de DNA de cadeia dupla dividido em vários 

segmentos vai aparecer também. Se ele tiver em vez de onze tiver dez, como tem outro que a 

gente pode detectar, tem um tal de real vírus que tem dez segmentos, se ele tiver nas fezes é 

encontrado, se ele tiver dois segmentos também vai aparecer, dois segmentos. 

Então, examinando as fezes assim, para diagnóstico encontramos em alguns, em 

alguns materiais ao invés dos onze dos dez, dois segmentos e isso nunca tinha sido descrito, 

primeiro, e isso foi reproduzido tanto no homem como em vários animais e tudo mais e eu 

resolvi caracterizar essas duas moléculas que apareciam, o que que eram, então, caracterizei 

bioquimicamente o que eram moléculas de RNA de cadeia dupla.. e fita dupla, e depois eu 

verifiquei que essas duas moléculas estavam sempre presentes em concentrações, a mesma 

concentração, quando tinham grandes quantidades de uma, tinha grande quantidade da outra 

também, significando que elas não eram independentes, elas eram relacionadas, depois fiz 
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alguns mais outros estudos, lembro que em primeiro lugar eu caracterizei como RNA ácido 

ribonucléico de fita dupla e depois eu verifiquei que elas não eram moléculas que não eram 

isoladas, uma não eram moléculas que estavam livres elas estavam contidas num envoltório 

qualquer que as protegia contra enzimas que se quisesse digerir [trecho ininteligível] essa tua 

molécula de enzima, essa sua se tivesse liberado ela digeria. Mas em fase natural, quando 

extraía sem qualquer tratamento, podia botar a enzima, que a enzima não atingia as moléculas, 

significava que elas estavam contidas dentro de um envoltório que as protegia, tornavam essas 

duas moléculas inacessíveis e depois eu, por métodos físico- químicos também esse complexo 

das duas moléculas com envoltório deviam ter, 

  

tinham uma intensidade de 1.4 e tal e que deviam ter um tamanho de uns 30 nanômetros e isso 

tudo foi deduzido... então, eles estavam com... 

 

JB - Tamanho de trinta o quê? Qual era a unidade de medida? 

 

HP - Nanômetros, nanômetros, é tem milímetros, mícron, que é milésimo de milímetros e 

milésimos de [trecho ininteligível], mas então, como eu disse antes houve uma fase em que 

havia vírus à procura de doenças, né? Depois descobriram uma porção de vírus, e havia 

doenças à procura de vírus, não se sabia se devia ser causado mas não se sabia, depois se 

descobriu uma porção de vírus e alguns deles eram, estavam à procura de doenças e agora, 

usando o método de Biologia molecular descobriram um genoma, quer dizer parte do vírus, à 

procura do vírus, (risos)tinha então, com essa evidência toda foi simples olhar o microscópio 

eletrônico e encontrarmos o vírus lá. E realmente que desde pequenino essa foi a descoberta, 

agora... 

 

JB - Mas ele tem relação com a matéria, ele [trecho ininteligível] 

 

HP - Não se sabe, não, os nossos estudos não permitem, quer dizer, não foram planejados de 

maneira a demonstrar se eles tem ou não a importância de um planejamento... você teria que 

fazer exames de fezes de indivíduos doentes, indivíduos normais ou então, em corpos... 

 

 

Fita 2 - Lado B 

 

HP – Fizeram um estudo comparativo coletando material de fezes de corpos com diarréia, e 

corpos sem diarréia. E no primeiro estudo que ela fez um número não muito grande de 

amostras nós encontramos que o vírus era encontrado mais freqüentemente nos corpos com 

diarréia, do que nos corpos, e a diferença, a proporção era estatisticamente significativa, não 

muito, era assim, mas sugeria que talvez houvesse mas ela continua o estudo dando um 

número maior e coisa e essa o grau de significância dessa diferença foi diminuindo atualmente 

nós, nós chegamos à conclusão que não há, o vírus é tão freqüente em animais com diarréia do 

que em animais sem diarréia, isso não prova que eles não causem a diarréia, mas é muito 

engraçado, provavelmente eles não causam, de maneira que não sabemos se ele é relacionado, 

há um vírus parecido com o descrito por pesquisadores na Bélgica um pouco diferente do 

nosso mas tem essa, esse causa diarréia em, em vacas, em bezerros, mas não sei se a relação 

exata com esse nosso, não sei... 
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JB - Por que esse nome, [trecho ininteligível] 

vírus ? 

 

HP - Bom, bem.. É uma combinação de dois nomes, dos vírus já conhecidos, tem um grupo 

uma família que é chamado de picornavírus e a razão de eu querer 

  

chamar picornavírus, deixa eu escrever aqui você tem um pedaço de papel, eu escrevo aqui. 

 

JB - Escreve aqui. 

 

HP - Pico é pequeno, RNA, ácido ribonucléico, então, o vírus que contém ácido ribonucléico, 

é retrovírus, então, esse é um grupo de vírus já conhecido, o vírus da pólio, o vírus, uma 

porção, tem uma porção de vírus já bem conhecidos que fazem uma família chamada picorna 

vírus, tem um outro grupo de vírus que é chamado Bi, RNA vírus, É... porque ele tem um 

genoma composto de duas moléculas de RNA, mas é um vírus de 65 nanômetros esse aqui 

tem 25, 25 tem 30 nanômetros. Esse é pequenino esse é grande e por ele ser pequenino ele é 

picorna, esse aqui, é birna porque ele tem duas moléculas mas ele é grande, esse não entra no 

nome, mas o nosso é pequeno e tem duas moléculas, então, a gente combina picor, é, Bi, não é 

[trecho ininteligível] 

 

JB - Esse você não sabia... AP - Sabia. 

JB - Sabia? 

 

AP- Sabia, sabia do pico e do Bi. 

 

HP - Agora isso é uma coisa que a gente usa por conveniência porque esse nome já não está 

mais apropriado, já não está mas apropriado porque nós encontramos um com três 

segmentos... 

 

JB – É picotrinavírus? 

 

HP - É, mas, mas aí já não se aplica. Se esse Bi aqui significasse, cadeia dupla, então, seria, 

mas se eu encontrar um com quatro ou com cinco, já têm indicação de que há um com cinco 

segmentos, então, vai complicar. Agora, de maneira que esse nome é usado só por 

conveniência eu nunca propus esse nome, a um nome definitivo desse vírus, por que eu não 

sei, eu não sei. Depende, a gente ainda sabe muito pouca coisa desse vírus, agora, a gente não 

pode cada vez que escrever um trabalho dizer “é um vírus pequeno, com RNA, de cadeia 

dupla, bissegmentado,” e tal então, fica, cada vez que você quiser referir ao vírus, você ter que 

usar uma frase enorme, fica muito... 

 

JB - Pouco prático. 

 

HP - É, então, a gente tem que usar um nomezinho por conveniência e eu botei esse, não vai, 

esse não vai servir mesmo. Se realmente os vírus mais parecidos com esses são os vírus que 
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foram descrevidos, descritos em plantas, também são pequenininhos e que tem um genoma 

consistindo de duas moléculas de.. 

  

 

JB - Descritos aonde? 

 

HP - Em plantas, é um vírus de plantas. 

 

HP - E eles por não causarem doenças nas plantas, eles são chamados, é um vírus silencioso, 

então, eles são chamados de cripto vírus, um vírus silencioso, um vírus que não faz mal. E... e 

esses aqui poderão vir a ser os zoocripto vírus, os cripto vírus são de plantas esses seriam o 

equivalente em animais, precisava, é uma possibilidade. 

 

JB - E o seu projeto de pesquisa tá voltado para isso especificamente? 

 

HP - É porque esses vírus são difíceis de se trabalhar porque, nós não, ninguém conseguiu até 

agora propagar esses vírus em, em culturas em [trecho ininteligível], nós tentamos muito, 

vários outros pesquisadores tem tentado mas não se conseguiu. Então, o único método que nós 

temos de detectar esse vírus é ou por esse método de eletroforese ou por microscopia 

eletrônica. Microscopia eletrônica não é muito boa porque é um vírus, se você tem um vírus, 

um adeno vírus, um rota vírus, que é um vírus mais ou menos grande, com um estrutura muito 

característica, basta você ver um, na microscopia eletrônica que você se convence que aquele 

vírus é grande. Mas esse aqui é um virusinho bobo, pequenininho, não tem uma estrutura, 

traça uma bolinha assim, e se você vê na, um ou outro na microscopia não te convence, só te 

convence se você fizer uma coisa purificada de só vejo aquilo, muito uniforme, aí você fica 

convencido que tem aquele vírus, mas em suspensão de fezes, não. Portanto a microscopia 

eletrônica, embora detecte, não é um método muito convincente, no momento. O único 

método que realmente nós temos no momento que é convincente é a eletroforese que dá essas 

duas bandas muito características. Ah, tanto a microscopia eletrônica, quanto A eletroforese só 

detectam, só dão resultado positivo, em fezes que tenham uma quantidade bastante grande de 

vírus, porque esses métodos de microscopia eletrônica, são métodos de detecção diretas do 

vírus, são métodos que não envolvem amplificação do número de vírus. Se você inocula uma 

cultura de tecidos, um animal experimental, basta-se se ter uma partícula infecciosa que você 

nunca veria num microscópio de laboratório que vai se multiplicar e fazer uma [trecho 

ininteligível]. Nesses métodos aqui nós não temos um método de err.. relativo. Então, quando 

nós temos um resultado positivo, significa, que nós temos material contendo uma grande 

quantidade de vírus, quando o resultado é negativo ou ele não tem nada ou ele tem pouquinho. 

E então, é então, nós queremos desenvolver outros métodos mais sensíveis e para isso nós 

estamos tentando clonar e sequenciar o vírus para usar métodos modernos de biologia. Outros 

métodos alternativos, por hibridização ou por reação, a tal da Polimerase em cadeia, PCR que 

é a moda, todo mundo está usando agora e tal. Que é muito sensível, há uma amplificação do 

número de moléculas, mas para que se possa usar esses outros métodos nós temos que clonar e 

sequenciar essas moléculas de RNA, isso é o que eu estou tentando fazer agora. 

  

 

JB - E o senhor teria condições de desenvolver esse trabalho aqui? Em termos de, de... 
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HP - Não seria tão fácil, mas teria, teria demoraria muito mais tempo do que lá, 

isso é sempre um dilema que os pesquisadores brasileiros têm. É um dilema que eu senti aqui 

e tenho certeza que muita gente sente. Tem uma linha nova de trabalho, isso parece 

interessante, essa pode ser, pode vir a não ser interessante porque se for um vírus bobo, que 

não causa doença, vai ser apenas uma curiosidade. Mas pode ser que ele seja importante, mas 

é uma coisa promissora, não é ? Então, você tem essa linha de trabalho, para levar adiante essa 

linha de trabalho você precisa empregar métodos que não estão sendo usados aqui muito 

correntemente, poderiam ser estabelecidos aqui, com muito esforço e que demoraria digamos 

2 anos para você fazer alguma coisa, mas se você pegar o teu vírus e levar lá para os Estados 

Unidos, ou para Inglaterra, ou para Alemanha, em três meses você faz.. então, você fica com 

dilema é, seria muito melhor você fazer aqui por que daria mais oportunidade de treinamento 

pessoal, mas satisfação, a instituição teria, adquiriria mais prestígio por ter feito um trabalho 

interessante, bem então, você preferiria fazer aqui. Agora a tua curiosidade, você quer ter o 

resultado rápido, então, você vai lá para fora. É o dilema que você tem, ou demora dois anos e 

faz aqui, ou leva lá para fora e faz em três meses, isso é... 

 

JB - Complicado, não é. 

 

JB - Fora esses trabalhos com a gastroenterite, o senhor também se [trecho 

ininteligível]Noutros vírus da AIDS? 

 

HP - muito pouco, muito pouco porque foi um período que o negócio era muito importante, 

precisava alguém fazer alguma coisa , e tinha muito pouca gente e eu tava, tinha alguma 

experiência e foi mais a... quem se contribuiu mesmo, mais a isso, foi a minha esposa, não é. 

Que ela trabalhava com AIDS lá na Inglaterra e ela, ela estava, ela vinha aqui de vez enquanto 

passar as férias e eu ia lá e ela sempre manteve muito contato com o pessoal todo aqui e 

contribuiu muito com o trabalho daqui e do, do Galvão lá na epidemiologia e tudo mais agora, 

com, colaborou muito. Mas ela vinha aqui passar as férias e, o   períodos curtos, não é. E dava 

um impulso 

no negócio e ia embora e eu ficava carregando o BVE na mão eu tinha que fazer alguma coisa 

para continuar a ajudar e foi e foi então, meu envolvimento, portanto, foi muito indireto, mas 

havia uma tal escassez de gente que tivesse alguma experiência na coisa que eu 

inevitavelmente, involuntariamente a gente adquire uma falsa reputação de ser um expert no 

assunto e eu não era, (risos) não tinha ninguém, todo mundo queria ter um expert... “ah   o 

Gelli entende disso.” (risos) eu 

fiquei com sendo o   mas a minha contribuição foi muito pequena e foi indireta, não 

é. Você lembra da coisa toda, não é. Você... 

 

JB - Dr. Gelli como é que se dá assim é...por exemplo, essa questão da biologia molecular, 

engenharia genética e biologia molecular são coisas, é mesma coisa? 

  

 

HP - é... 

 

JB - Essencialmente são a mesma. 
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HP - não é bem a mesma coisa mas é biologia molecular é uma coisa muito mais ampla, não é 

engenharia genética é um campo da biologia. 

 

JB - Mas quando você fala por exemplo, vou fazer um clone não sei o que, isso é uma, uma, é 

um procedimento rotineiro da biologia molecular... 

 

HP - É da engenharia genética, por que a engenharia genética o termo é desenvolvido e 

também se usa de DNA recombinante, não. É, é... é baseado no fato que você constrói uma 

molécula nova, uma molécula, um gene novo. Daí que engenharia é construção de um gene 

novo, isso você faz por biologia molecular, você pega um pedaço de uma molécula e junta 

com outra e tal vai construindo alguma coisa nova. Agora biologia molecular é uma coisa mais 

ampla, não é. 

 

JB - Como é que se dá o processo de, de, de treinamento de pessoas nessas áreas de fronteira 

de conhecimento adquirido. 

 

HP - Isso, gente que quer ser treinada não falta, compreende. Por que eu preciso [trecho 

ininteligível] a minha filosofia quando eu cheguei aqui, bom eu vi que aqui na Fundação 

Oswaldo Cruz, embora pela... Tá querendo falar com alguém aqui? Tá. 

A virologia tava bem estabelecida, já tinha um grupo grande trabalhando, razoável 

trabalhando, mas os animais, métodos convencionais não estavam ainda usando, digamos a 

biologia, virologia.. virologia molecular, talvez, que era a parte. Então, o que se via é que o 

departamento de virologia tinha certas dificuldade em recrutar gente que quisesse trabalhar em 

virologia molecular. A parte da virologia que precisava ser ampliada aqui era a molecular, 

justamente, por que a outra tava indo muito bem. Ao mesmo tempo aqui na Fundação, havia 

uma grande tradição do grupo de excelência trabalhando com a parte parasitologia molecular. 

Então, a turma, saía da universidade queria fazer um troço moderno e tal ia todo mundo para a 

parasitologia não ia ninguém para a virologia, por que é queriam fazer a coisa [trecho 

ininteligível] agora quando eu cheguei aqui que vi projeto de virologia molecular muito 

fundamental a gente não conseguiria financiamento, que é uma coisa muito, não só de 

aplicação prática, um pouco incerta, mas também o departamento não tendo uma tradição 

disso, soma tudo e tal é muito que fosse fazer essa coisa, nesse meio tempo. É, em recurso de 

pesquisa o rico fica mais rico, quanto melhor você é mas fácil você consegue dinheiro, isso é 

uma coisa aqui ou em qualquer lugar isso... 

Então, era óbvio que se eu fosse fazer uns projetos muito avançados de virologia molecular eu 

num ia conseguir dinheiro nenhum. Então, foi combinando, de acordo com a orientação do 

Hermann o pessoal todo que tava aqui nós resolvemos que o melhor a fazer o trabalho 

aplicado de diagnóstico, mas usando métodos 

  

moleculares isso nós fizemos essa [trecho ininteligível] eletroforese uma coisa muito simples 

mas fizemos outros processos que envolvia diagnóstico de adenovírus, que envolvia clonagem 

sequenciamento, análise das células, uma série de técnicas e com isso começamos atrás, 

mesmo houve uma porção de gente da parasitologia [trecho ininteligível]. 

 

JB - Assim o investimento, o investimento em equipamento é muito alto? 
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HP - O equipamento eu acho que a gente tem o básico aqui necessário, esse departamento não 

falta muita coisa, ele ta bem equipado, agora a grande dificuldade é manutenção que a coisa 

não é muito boa, mas não é tão é muito ruim assim, mas as coisas pequenas, reagentes, 

reagentes, enzimas e tal, tem que se vir rapidamente, com pós radioativos uma porção de 

coisas assim que tem que vir rapidamente, isso é que é a grande dificuldade. 

 

JB - Esses produtos todos são importados? 

 

HP - Quase tudo é importado, alguma coisa já é feita aqui, mas é quase tudo importado. 

 

JB - E o pessoal por exemplo, quer dizer, que você vai recrutar nas universidades para formar 

é pesquisadores hábeis nessa disciplina, quer dizer, você encontra uma dificuldade muito 

grande? Você, quer dizer, a universidade prepara pessoas para essas áreas... 

 

HP - Bom, eles vêm com preparo de graduação, eles têm que adquirir a pós graduação, o nível 

de mestrado, depois o doutorado. 

 

JB - mas existe uma sintonia entre, entre esses investimentos que ocorrem em instituições 

como Manguinhos e os cursos de mestrados de qualificação acadêmica, ou a defasagem é 

muito grande? 

 

HP - Não eu acho que eu não sei bem, eu não sei responder muito bem, por que eu não 

conheço bem, eu nunca me envolvi muito bem nesse lado de recrutamento e tal. Mas 

Manguinhos seguiu uma orientação que eu não sei se é certa ou se é... dá o seus próprios 

cursos de pós graduação né, o mestrado e doutorado, eu não sei se isso é certo ou se isso é 

errado, tendo uma universidade aí do lado eu acho que função deles seria mais essa, e a função 

aqui como lá nos Estados Unidos ou lá numa instituição em que eu trabalhei na Inglaterra, não 

se dava curso nenhum, mas se tinha muito estudante de pós graduação fazendo trabalho de 

laboratório conosco ele vinha fazia os créditos que eram vindos da universidade, que eram 

muito fáceis a universidade basta atravessar a rua e faz. Agora aqui eles usaram uma 

orientação diferente, eles dão os próprios cursos aqui, talvez esteja certo, eu não sei qual é o 

certo, qual é o errado. Mas não deveria ser feito, um instituto com um nome da Fundação 

Oswaldo Cruz, se oferece facilidades a estudantes de pós graduação de fazer o trabalho de 

laboratório aqui, atrai muita gente eu tenho certeza que agora 

  

tem que haver financiamento, ou eles conseguem o dinheiro de fora, alguém tem que financiar 

esse pessoal, mas eu creio que com, eu acho que não há dificuldade em se recrutar gente boa 

para fazer mestrado e doutorado aqui, num foi fazendo. A não sei se os créditos não seria mas 

práticos adquiriram os créditos na universidade ou dá aqui, por que esse negócio de dar muito 

curso atrapalha muito a pesquisa. 

 

JB- Atrapalha? 

 

Eu acho que atrapalha, toma muito tempo do pessoal, eu vejo aqui o pessoal tá, volta e meia 

tão dando curso aqui. A... se você ta numa universidade a função dele é fazer pesquisa e dar o 
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curso então, ele organiza a sua vida nesse sentido, agora isso aqui não é uma universidade, 

isso aqui é uma instituição de pesquisa e o ensino aqui é, na minha opinião devia ser mais 

dirigido a ensino informal, treinar o pessoal no laboratório, fazer pesquisa e não em dar aulas. 

Mas isso, isso é a minha opinião, aceito que eu provavelmente estou errado. Que na minha, 

nas outras instituições onde eu trabalhei antes de vir para cá, não havia esse [trecho 

ininteligível] pesquisa e você tinha que muito estudante de graduação, mas só fazendo, não se 

dava uma aula, tinha muito seminário muita coisa assim, mas tudo informal, não se pode 

contar para crédito, não tinha cursos… não sei, não sei.. talvez seja tradição também, por que 

o pessoal, muita gente tá aqui veio das universidade, quer dizer, era professor e tal e gosta e... 

 

JB - Enfim, não deixa de ser uma tradição de Manguinhos, também, né? Quer dizer, que ta 

associada um pouco a inconsistência da universidade, não é. 

 

HP - É. 

 

JB - Preencheu a lacuna que a universidade nunca cumpriu. Tipo de qualificação que.. 

 

HP - As condições aqui que talvez sejam muito, bom no tempo em que eu fiz o curso em 

Manguinhos nem se pensava em fazer pós.... ter pós graduação eu acho que nem existia, eu 

nem tenho, eu me formei em medicina e não tenho nenhum tipo de pós graduação, nunca fiz 

mestrado nunca fiz doutorado, naquela época não... 

 

JB - Como é que foi a sua experiência com a clínica? 

 

HP - Clínica propriamente eu nunca fiz, eu fiz um pouco de, logo que eu me formei nesse 

período antes de eu ir para Inglaterra, terminei o curso de Manguinhos e fiquei aqui durante 

dois ou três anos, eu fazia, digamos patologia clínica, diagnóstico mais a parte do laboratório, 

eu trabalhava na Santa Casa numa enfermaria de neurologia, quer dizer, tinha muito contato 

com os clínicos, mas fazia a parte de laboratório, fazia as funções [trecho ininteligível] Não 

nunca, tratei de doente. 

  

AP - Você tava falando, né, quer dizer. O senhor começou lá a falar sobre biologia molecular, 

tá, e você falando e é, quer dizer, agora você já vem tendo as primeira vacinas como a de 

hepatite B, já começa métodos novos, já tão surgindo descobrimento, descoberta de novos 

vírus, quer dizer, quais são mais ou menos as perspectivas, o que que isso tá representando 

para virologia em si, essas novas técnicas, os vírus quimera e tudo isso que andam falando por 

aí. 

 

HP - Bom, isso é parte já integrada da virologia, isso já tá dentro da coisa, né, o que a maneira, 

os conceitos, a maneira de pensar tudo já tá tudo sendo influenciado por isso, não se pode mas 

fazer virologia que não seja molecular (risos). Já é fato isso, já tá ortodoxo, já tá. Isso já não é 

novidade, mas eu creio que, vamos dizer, esse potencial da virologia molecular não, já tem 

algumas vacinas por aí, mas ainda há algumas que o pessoal tá debatendo que potencial total, 

não, não foi atingido ainda, mas, o potencial real que deve ser atingido. 
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JB - O senhor acha por exemplo, que numa perspectiva histórica a tendência é de uma 

especialização cada vez maior do investigador, não é. Pegava por exemplo, o pesquisador de 

Manguinhos em 1920, ele tinha, 4 ou 5 objetos de pesquisa fazia vacina, fazia soro dava aula 

no curso, perelele, hoje em dia você tem profissionais altamente qualificados, não é o senhor 

tá ali o seu picotrinavírus, (risos) não é, o senhor acha que que é, o senhor já falou nas 

interseções entre a virologia, a bioquímica, entre a física, físico química, e a virologia... 

 

HP - Virologia. 

 

JB - Como é que ocorre essa questão da interdisciplinaridade hoje em dia? 

 

HP - Bom isso vem naturalmente é quase que forçado, vou vamos tomar um exemplo o Aedes, 

o Aedes forçou os virologistas, os que não sabiam tiveram que aprender imunologia, e os 

imunologia, os imunologistas que não sabiam tiveram que aprender virologia que é forçou que 

é um negócio que não podia entender, ele sem saber as duas coisas, uma só não se via. Então, 

de vez em quando surge uma coisa dessas que obriga você a ter uma visão mais geral, agora 

você se especializar mais e mais no negócio é inevitável, também e não é uma necessidade que 

tem que ser feita, mas não obriga o sujeito a não prestar atenção em outros setores... 

 

JB - Mas normalmente por exemplo, o pesquisador ele tá antenado no que outros 

departamento e outras áreas dessa instituição o que que elas trabalham o que elas produzem, 

existe essa circulação de idéias, de leituras de contribuições ou a coisa fica muito no seu 

campo disciplinar especifico. 

 

HP - Há certos momentos em que o sujeito, tá as duas coisas, há certos momentos em que 

você tá forçado a se ampliar, aprender coisas que não sabia antes e isso vai a minha formação 

inicial, vamos tomar um exemplo, foi de medicina, aquela medicina da década de 40, que foi 

uma medicina limitada, doente não sei o que, mas eu me interessei um pouco por pesquisa e 

eu tive que aprender muita 

  

bioquímica e físico química e tudo muito mais tarde, não é a medida em que eu fui usando e 

quer dizer, eu me especializei, acho que não, eu aprendi uma porção de coisas que eu não teria 

aprendido se eu ficasse ainda com aquela coisa geral, eu tive que me aprofundar em 

bioquímica eu sabia muito pouco mas começa a fazer clonagem e sequenciamento de vírus 

você tem que aprender aquilo forçosamente, entendeu? 

 

JB - A bioquímica e a biologia molecular são áreas separadas, não é? Ou não se superpõem? 

 

HP - Difícil, elas se superpõem. 

 

JB - Dr. Hélio agora posso retroagir de novo? O senhor conviveu muito com o Olímpio da 

Fonseca? 

 

HP - Ah.. muito, ele foi, eu quando cheguei aqui foi em 51, o diretor era o Aragão, eu quando 

fiz o curso era ainda na época do Fontes, quando é que o Fontes saiu? 
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JB - Olha, o Fontes saiu em 39. HP - 39. 

JB - Em 40 assumiu o Aragão. 

 

HP - Então, quando eu fiz o curso, já era o Aragão. 

 

JB - o Aragão se eu não me engano ele ficou, ele saiu, ele se demitiu. 

 

HP - É, foi o primeiro, o primeiro diretor de Manguinhos a se demitir é essa época eu tava 

aqui. Mas o período maior que eu estive aqui ainda era o Aragão, quando eu comecei foi de 

cinqüenta... quarenta e sete, eu acho que ele se demitiu em 49, 48, 49 aí veio o Olímpio e em 

51 fomos embora, o meu período aqui com o Olímpio foi relativamente curto, Olímpio teve 

muito prestígio, era um ótimo professor, foi de grande prestígio, eu, eu... 

 

 

Fita 3 - Lado A 

 

 

HP - Em relação ao congresso, Congresso Internacional de microbiologia, que ele era o 

presidente [trecho ininteligível]e os problemas foram enormes, não é, imagine você naquela 

época em 50 o impacto da guerra na Europa ainda não tinha terminado, os países europeus 

ainda estavam pobres, não tinham ainda adquirido a potência que eles voltaram a ter, havia 

muito dinheiro nos EUA.. e para o congresso ter sucesso uma coisa essencial era trazer gente 

de fora para cá, não é. Por que se fosse só de brasileiro era um congresso nacional , então, ele 

fez muito 

  

esforço em convidar pessoal principalmente da Europa, que os americanos imaginamos 

financeiramente não seriam incapazes de obter recursos para vir, mas os europeus não naquela 

época era difícil, então, houve um grande esforço nesse sentido e não era fácil, nós fretamos 

um avião, para trazer os delegados da Europa, e não me lembro quantos passageiros viriam e 

tendo fretado um avião, foi caro, queríamos extrair o máximo queria que o avião viesse cheio, 

não podia (risos) não podia ter lugar vago, né. E eu tava mais ou menos encarregado de me 

certificar que isso acontecesse. Mandamos os convites para lá alguns aceitaram outros não 

aceitaram e tal, mas depois quando vai chegando perto do fim, o negócio vai se complicando 

muito, uns cancelavam né, aí pou! Tem um lugar vazio, outro tinha manifestado interesse em 

vir mas que não tinha, não cabia no avião, “então bom, esse cancelou, então, vamos chamar 

esse outro para...”Agora isso tinha que ser feito rapidamente, imagina telefonemas para 

Europa, naquela época você tinha que marcar um dia anterior, ir lá para companhia telefônica 

esperar horas e horas até ter a ligação, quando a ligação vinha você quase não ouvia nada.. 

 

JB - (risos) 

 

HP - então, você faz idéia das dificuldades. Enfim, enchemos o avião, o avião chegou aqui 

cheio, (risos) foi uma grande vitória. E... 

 

JB - Quer dizer, que se o avião caísse no meio da viagem a microbiologia mundial ia... 
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HP - (risos) 

 

JB - Sofrer, um declínio terrível. 

 

HP - mas, mas ele era muito dinâmico e organizou muito bem, foi um ótimo presidente, mas 

como presidente, da, mas como presidente da Fundação, não era Fundação era Instituto não 

posso julgar por que era o meu... 

 

JB - Seu tempo foi curto. 

 

HP - Foi muito ocupado pelo congresso, quase o tempo todo ocupado pelo congresso, só se 

pensava em Congresso. 

 

JB - Foi controvertido a gestão dele, não é. HP - É, toda gestão é, não é, não há exceção. 

JB - E a saída do Aragão como é que, como é que repercutiu os técnicos aqui de Manguinhos. 

 

HP - Eu acho que não teve uma repercussão, ele fez pé firme, não é. Eu nem sei exatamente, 

eu era muito jovem na época, não acompanhava essa coisa assim de 

  

perto, não. Agora eu tava muito ocupado com meu trabalho ocupado envolvido naquela coisa, 

num, ele fez pé firme lá numa questão política o governo não cedeu, ele disse “então, vou 

embora”. 

 

JB - Acho que o pivô da questão foi o laboratório da, da Rockefeller, não é. HP - É, mas eu 

não tenho assim [trecho ininteligível] 

JB - Ele não admitiu que não fosse devolvido à Fundação. HP - É, tem tanto tempo que eu não 

me lembro. 

JB - Você sentiu diferença muito grande da segunda volta em relação a primeira ou você foi 

um afastamento total ou você manteve... 

 

HP - não eu sempre vinha aqui, todos os anos eu, várias vezes eu passei tempo aqui em 

1959/60 eu passei um ano aqui no Rio de Janeiro trabalhando no Instituto de Microbiologia da 

universidade. 

 

JB - A Universidade Federal? 

 

HP - Federal. Era ainda na Praia Vermelha… com o Paulo de Góes. JP - E como é... 

HP - Ela, se tava fundando o estudo da microbiologia. JP - Quem era que tava fundando? 

HP - Paulo de Goés era o professor, Paulo de Goés. E tava tentando fazer o que o Chagas tinha 

feito na biofísica, que tinham o instituto biofísico, Paulo de Goés achou que era uma boa coisa 

e fazer, e acho que ele teve bastante sucesso sim. Isso teve, passamos um ano lá, dando uma 

ajuda para botar a virologia, nessa a minha esposa veio também passar um tempo,mas tarde 

passei uns quatro, cinco meses em São Paulo, ela vinha sempre, eu vinha sempre né. [trecho 

ininteligível] Não foi triste né o que aconteceu aqui, eu vinha aqui às vezes não tinha mais 

contato com o pessoal que eu conheci, tinha tudo ido embora, tinha tudo.. não tava mais aqui, 

se eu tivesse ficado aqui eu provavelmente teria cassado também, a turma toda que foi 
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cassada, eram a turma com que eu tinha mais contato. Provavelmente eu teria entrado, eu teria 

entrado no bolo, não foi uma coisa nem política, nem nada... 

 

JP - Quer dizer, na sua opinião a cassação não foi política, não foi por uma questão de 

ideologia. O que que na sua opinião determinou isso, esse grupo tinha uma identidade, que 

que, o que que definia a identidade desse grupo o que que particulariza ele. 

  

HP - Acho que eu prefiro não, não botar isso em fita, não, sabe. 

 

AP - Mesmo cientificamente esse grupo ele ta falando a nível mesmo de científico, eles 

tinham... 

 

HP - Eu prefiro não botar em fita, não. Eu seria ofensivo ao... (risos) 

 

JP - (risos) Ta, bom. Isso é história, hein, Dr. Hélio não tem problema, não. HP - É, é, vocês 

sabem melhor do que eu o que que aconteceu... 

JP - Mas em relação a gestão do Vinícius da Fonseca, qual é a sua avaliação? 

 

HP - Ah, ele ativou a coisa, eu acho que ele teve um papel bastante importante, ele organizou 

muita coisa. A mim ele deu muito apoio, bom a minha vinda aqui do lado financeiro houve 

aquele negócio da meningite, vamos voltar um pouco aqui. Houve o negócio da meningite e o 

Mellier é, tinha instalado o laboratório de produção para menigite, e o Mellier, me parecia 

sinceramente tá muito disposto a estabelecer relações, porque aquele negócio o pessoal aqui 

tinha medo que o [trecho ininteligível] com uma multinacional francesa e talvez, mas a mim 

me pareceu muito sincero, muito aberto e a minha vinda foi em grande parte, facilitada pela 

ação do Mellier. Ele não só me forneceu todo o material de laboratório, que ainda era material 

caro que a gente tem aqui foi todo fornecido pelo Mellier, depois veio mais coisa, mas a coisa 

que possibilitou a marcha do meu trabalho foi o material fornecido pelo Mellier. E durante os, 

acho dois ou três anos ele pagou meu salário e da minha esposa, não é. No primeiro ano 

[trecho ininteligível]. 

 

EN - Você quer dizer, que a sua vinda tinha relação direta com a epidemia de meningite? Sua 

vinda teve relação... 

 

HP - Não, direta, não mas a meningite colocou o Mellier numa posição que ele quis dar um 

retorno ao Brasil, ao grande lucro que ele teve com a Bulgária, ele realmente ganhou muito 

dinheiro fornecendo vacina de, eu acho que ele sinceramente ele quis dar a Fundação algum 

retorno desse dinheiro. Tanto que ele deu de graça esse laboratório de produção meningite, 

tanto o equipamento, quanto o treinamento do pessoal e knowhow e ele tinha a impressão que 

ele foi.. eu creio que iria estabelecer outros programas de colaboração entre laboratórios deles 

e o nosso e a Fundação e tendo isso em vista creio que ele facilitou, ele ajudou, quer dizer, 

promoveu a minha vinda para cá fornecendo todo material que foi pedido, isso foi o Vinícius 

que fez todos esses arranjos todos, e mesmo pagando o meu salário, [trecho ininteligível] e 

depois que eu tava aqui, que acabou o convênio com eles então, eu arranjei uma bolsa aí, bolsa 

de pesquisa e continuei com a bolsa e depois alguns anos depois é que eu fui contratado. 
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AP - Você foi contratado quando? 

  

HP - Não lembro. 

 

AP - Foi antes, na época do Guilardo ou na época do Arouca? 

 

HP - Eu acho que, acho que foi no Guilardo, acho que foi no Guilardo. É.. eu esqueço. 

 

AP - Uma das excepcionalidades. 

 

HP - Ah, não tenho certeza não, ah... ou foi na época já do Arouca, não sei, não me lembro. É 

foi quando houve uma porção de contratados, eu acho que foi, eu fui no bolo, não foi no 

Arouca, eu fui no bolo dos cassados. 

 

AP - Foi essa, teve duas, uma no Aguilar outra no Arouca (risos) eu não me lembrava qual era. 

 

HP - É, é,. 

 

AP - Então, quem intermediou a sua vinda foi o Mellier ou já havia contatos com algumas 

pessoas em Manguinhos? 

 

HP - Não, isso foi o o Hermann e o Akira, que eu me dava há muitos anos, procurava em 

[trecho ininteligível] e perguntava se eu queria vir e eles fizeram. Depois o Vinícius era o 

presidente aqui, o Vinícius promoveu o, a coisa e estabeleceu convênio, contrato com a 

Mellier. 

 

JB - Dr. Hélio o senhor mantém uma relação próxima com a área da produção de vacinas? 

 

HP - Nunca tive, em matéria de produção eu só tive algum envolvimento, quer dizer [trecho 

ininteligível] produção de kit de diagnóstico, tanto que no [nome] nós fizemos um esforço que 

não deu em nada e esse da gastroenterite que nós fizemos um kit que funcionou muito bem, e 

que era feito por nós mesmo e o ideal para mim era que, o convênio eles se encarregassem de 

fazer o kit e eles pareciam bem dispostos, mas eu acho que talvez não há demanda suficiente 

eu acho, não fizeram, se eles tivessem feito e o fornecimento de kits tivesse continuado de 

maneira regular, talvez o projeto tivesse continuado mais tempo, esse da gastroenterite mas 

por outro lado eu compreendo que talvez não houvesse demanda suficiente para justificar o 

esforço. Que o programa era pequeno, né. 

 

JB - Tem uma coisa que o senhor falou lá traz, que é o eu entendo assim que nos interessa 

particularmente, que é essa coisa do advento dos antibióticos, época dos antibióticos, como é 

que foi o impacto disso assim, foi enorme, foi, tido assim uma certa expectativa milagrosa, 

não é. E o senhor mencionou uma implicação científica disso para virologia, mas o impacto 

dos antibióticos para microbiologia em geral foi muito grande? 

  

 

HP - Ah, foi enorme, foi muito espetacular… modificou tudo JB - Por exemplo. 
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HP - Foi altamente eficiente,... eu modificou o estudo de doença infecciosa modificou-se 

totalmente, muita das doenças difíceis de ser tratadas e tornaram - se... 

 

JB - muitos produtos biológicos tradicionais se tornaram obsoletos, não é verdade. 

 

HP - É... ainda, não foi só uma ou duas doenças, muitas doenças, quase todas as doenças 

bacterianas encontrava algum antibiótico ou outro que fosse [trecho ininteligível] o impacto 

foi enorme. E o impacto, teve esse impacto na, possibilitou o uso de cultura de tecido em 

escala maior e possibilitou, muitas das técnicas de todas as técnicas de biologia molecular, de 

engenharia genética de DNA recombinante, tem que usar antibiótico, o antibiótico é 

absolutamente essencial. Sem antibiótico não seria possível essas técnicas. Então 

 

JB - O senhor lembra assim da tentativa que o Aragão fez de produzir a penicilina aqui em 

Manguinhos. 

 

HP - Lembro vagamente sim, lembro. JB - Como é que era, era muito... 

HP - Era menos que… acho que.. JB - Muito improvisado... 

HP - ë para tempo para época era justificável. 

 

JB - Mas as pessoas vinham aqui para se medicar? 

 

HP - É artesanal, quase, mas naquela época era assim mesmo, certa... JB - E por que que, que 

esse negócio de... 

HP - Certamente aconteceu o mesmo na Europa, no... JB - Mas por que que não vingou? 

HP - Aqui? Eu acho que era a mesma coisa que ir ao setor, as multinacionais e as grandes 

potenciais, grandes firmas fizeram tanto esforço e tiveram a voz tão, o esforço do 

desenvolvimento e pesquisa você começar a produção você ter um aparelhamento 

desenvolvimento em pesquisa realmente potente, não vi dar você 

  

não vai competir com as outras que tão, e a... pesquisa e desenvolvimento que era feito aqui 

não foi comparável à das grandes firmas farmacêuticas que fizeram, então, não, a competição 

era demais. Aqui, o... quais são os produtos realmente bem sucedidos da Fiocruz? O Principal 

é a vacina da febre amarela, que foi um negócio muito bem desenvolvido muito bem feito, que 

não interessa às multinacionais, o negócio é que para eles não dá, não daria assim grande 

lucro. É uma vacina que você tem que usar realmente como medida de saúde pública, não é, 

por que... 

 

JB - Mas por exemplo, a uma Mellier não interessa, não dá lucro? 

 

HP - Eu não sei se daria, não. E depois a que ta, ta ta.. a pesquisa e desenvolvimento foi bem 

estabelecido aqui então, eles tem uma vantagem, não para outras competirem não daria, não. E 

eles aqui tinham a faca e o queijo na mão, eles tinham o inóculo que é um dos [trecho 

ininteligível] foi muito bem regulado, muito bem. 

 

JB - O que que era? 
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HP - O inóculo da vacina, que tem que ser muito bem regulado não pode fazer mas do que 

qualquer [trecho ininteligível] então, havia, naturalmente, é a mesma coisa com a pólio, 

bastante tempo eles, era difícil obter os inóculos de Sabin e fazer a vacina e é restrito. 

 

JB - Nessa época por exemplo, o período Aragão e Olímpio, além da vacina contra a febre 

amarela, não tinha outros produtos que o senhor considerasse bem sucedidos em Manguinhos? 

 

HP - A vacina de, eles tiveram algum de veterinária né aquela da Manqueira… Eu acho que 

foi [trecho ininteligível] 

 

JB - Manqueira saiu nessa época, Dr. 

 

HP - Pois é, foi antes até, acho que foi antes... Aquela parece que [trecho ininteligível] não sei 

direito. A da varíola foi muito bem feita aqui, a ... a parte da produção eu num... 

 

JB - O senhor não tinha muito contato, não é. HP - Não tinha muito contato. 

JB - Mas era uma área, era uma área separada da pesquisa? HP - Ah.. Era um pouco separada 

sim. 

  

JB - E quem foram assim, Dr. Hélio as pessoas que pessoalmente mais marcaram o senhor 

assim, em termos de relações pessoais de amizade na história de Manguinhos, nesse período 

todo que você teve aí? 

 

HP - Acho que o Travassos, o Joaquim Travassos foi a pessoa que mas influenciou aqui, eu 

trabalhei mas intimamente com ele, tenho grande admiração [trecho ininteligível]. 

 

 

JB - O Travassos ele tinha se formado no Butantã? 

 

HP - Travassos era uma pessoa uma geração acima minha eu considerava o Travassos era um 

senhor e tal, não sei a idade, a diferença de idade eu era muito jovem e ele era uma pessoa já 

muito bem estabelecida. E o que me impressionava é que, a gente como jovem, a gente acha 

que a pessoa que tá acima de 40 anos é velha, não é. 

 

JB - (risos) 

 

HP - (risos) não sei bem a idade dele, mas ele tinha um espírito muito mais jovem do que o 

meu, compreende... isso é que me impressionava, um entusiasmo aquele negócio, a gente ia 

pegar, nós trabalhávamos aí com, as vezes tinha surto de febre maculosa e no interior do 

estado do Rio e ele ia para lá de qualquer maneira, e ele tava sempre disposto, sempre e cheio 

de entusiasmo, cheio de entusiasmo e realmente, tudo que ele dizia não sei como, foi a pessoa 

que mas me [trecho ininteligível], sem dúvidas. Eu tive muito bons amigos, não é, já mais 

contemporâneos meu na minha idade Amadeu Curi, [nome], uma porção de gente. 

 

AP - Quem? HP - Quem? AP - Quem? 
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HP - O Amadeu Curi, por exemplo, é um que trabalhava na micrologia, o Datura, que foi 

também [trecho ininteligível] era um ambiente muito, amigo, entendeu? Quer dizer? Era 

pequeno e nós todos almoçavam ali no caramanchão que esse é o nome que chamava, não 

chamavam casa de chá, esse negócio de casa de chá foi invenção posterior, nunca ouvi aqui. 

Era caramanchão ou lá o que seja. Tinha mosca que era uma barbaridade, por que a [trecho 

ininteligível] ainda funcionava como estábulo, mas o Aragão sentava-se ali do nosso lado, 

para almoçar todo dia a qualquer hora em qualquer momento e com todos os outros ele era um 

contato muito próximo... 

 

JB -A relação era super informal. 

  

HP - Muito informal. 

 

JB - já diziam que o Aragão era extremamente prussiano. 

 

HP - Ah, muito, muito, mas ao mesmo tempo muito acessível, ah, não sei Aragão foi um 

grande naturalista, não só ele fez contribuições importantíssimas, é outros [trecho 

ininteligível] da raça de. O Andrews o meu chefe lá em, em, em na Inglaterra também era um 

dos naturalistas clássicos e além de ter feito nome um muito importante na virologia, não é, 

um cientista, grande figura lá, grande prestígio ele colecionava moscas e tinha coleções de 

moscas e publicava trabalho e ele tinha coleções inclusive, [trecho ininteligível] e quer dizer, 

você ia ter passeio com ele no campo assim, era uma ele sabia tudo tudo quanto era planta ou 

inseto ele sabia o nome sabia tudo como é que funcionava tudo, quer dizer isso espiritos 

universais. E o Aragão era um desses, ele era um ótimo botânico, fez contribuições [trecho 

ininteligível] a coisa dele foi com os carrapatos, foigrande expert em carrapatos. 

 

JB - O trabalho que ele tinha feito em cima da febre amarela, não tinha tido muita 

conseqüência. 

 

HP - Não, mas ele foi, foi ele fez uma, ele trabalhou em virologia também com vírus do 

mixoma, como é o nome... não é, fez alguns trabalhos iniciais sobre vírus, quer dizer, um 

outro vírus desse que causa o mixoma que é uma doença séria de coelhos selvagens, aquilo 

não mata muito e tal. Mas ele se interessou, fez trabalho muito interessante e foi ele que 

sugeriu introdução do mixoma na Austrália para eliminar os coelhos lá. E tem uma 

contribuição importante da virologia, do Aragão à virologia. 

 

JB - Ele tentou fabricar uma vacina, também aqui. HP - É, é o que eu tive vendo outro dia foi 

isso. 

JB - Em 28, ele chegou a aplicar algumas centenas de doses. 

 

HP - Eu tava vendo algumas coisas lá na biblioteca, sobre esse negócio do Congresso, lá, eu, 

então, calhei de ver lá a lista do Congresso, ele estava na década de 20 eu acho recomendando 

a criação de camarão no nordeste. (risos) Eu [trecho ininteligível] e agora estão fazendo. 

 

JB - As pessoas tinham interesse muito variados. HP - Ah, é. 

JB - Isso fazia parte do perfil do pesquisador daquela geração? HP - É. 
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JB - Eu me lembro que quando a gente... 

  

 

HP - É muito grande. JB - ...entrevistou.... 

HP - não só na produção científica, mas cultura geral muito grande... 

 

JB - A sua geração não teve mais isso? HP - Não teve tanto, não. 

JB - O senhor acha que tem assim, essa, a formação foi radicalmente diferente? 

 

HP - É, a formação foi diferente, também houve o negócio da seleção como eu disse era um 

amadorismo que passou a ser profissionalismo, o sujeito para entrar na carreira científica, 

fazia suar antes da minha geração era um diletantismo, era chapeleiro lá de longe que fazia o 

microscópio era aqui, os leigos, como era o nome pessoal da fisiologia que era tudo irmão que 

era da fisiologia, todos irmão, e... 

 

JP - Miguel Osório? 

 

HP - Era tudo de família, o Aragão, o [trecho ininteligível], quer dizer família, eram todas 

famílias aristocráticas, o grupo do Carlos Chagas, não é, ele recrutava a turma lá da biofísica, 

em bases de não só o sujeito tinha que ser bom, mas tinha que ter bons contatos e tal, e coisa e 

tal. Era diferente, quer dizer, um sujeito como eu naquela época não teria feito nada, era muito 

seletivo, a não ser que fosse um grande.. 

 

JP - É bem diferente. 

 

HP - É era uma aristocracia, uma aristocracia científica, triste, na Inglaterra também, nos 

países desenvolvidos também. Na Inglaterra há uma universidade de Cambridge, era uma série 

uma meia dúzia de famílias que dominavam que cuidavam desses rankings, uma meia dúzia 

de famílias, [trecho ininteligível] e todos se casando entre si, os [trecho ininteligível] era uma 

aristocracia científica existia, naquela.. um pouco anterior a mim, ainda existia. 

 

AP - Você consideraria sua geração, entendeu? Que a partir daí é que há uma dedicação mais 

profissional, quer dizer, também num... 

 

HP - Também é numérica. AP - Partiram o interesse... 

HP - É numérica também é inevitável, é questão de, é quantitativo, não é qualitativo, porque 

tendo muito gente sendo preciso mais gente você não pode continuar 

  

selecionando por que o sujeito é rico ou qualquer coisa assim, tem que pegar o que tiver (risos) 

 

JB - Quer dizer, seria assim a pressão, os jovens [trecho ininteligível] de classe média sobre 

essas instituições modificando o critério e a seleção delas, tem que ser uma coisa mas... 

 

HP - É... 

 

JB - Naquela época não havia concurso público, não, não é. HP - Havia, sim. 
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JB - O senhor entrou aqui na época que tinha o DASP. 

 

HP - Não mas eu entrei naquela verbazinha da agenda do Aragão, “não tem um dinheiro aí 

tava anotado verba 3”, não eu num fui não era parte oficial, do eu tinha um emprego bom, que 

pagava bem e meu [trecho ininteligível] era tão pertinho entre as duas coisas eu podia ficava 

bastante tempo com as duas coisas que eu fazia, naquele tempo não havia tempo integral e 

ninguém fazia, ninguém fazia tempo integral. 

 

JB - Ah, é, todo mundo tinha outro emprego. Os [trecho ininteligível] da Fundação eram bons? 

 

HP - Ah, eu acho que não um grande número deles tinham laboratório particulares e faziam 

algum dinheiro, com o nome de pesquisadores de Manguinhos... 

 

JB - Era muito excepcional na sua época o sujeito ter uma vocação para pesquisa? Os seus 

colegas de universidade por exemplo, muitos seguiam essa carreira? 

 

HP - Não sei se a proporção, continua sendo pouco, mas a grande maioria do pessoal que se 

forma vai fazer,. Não é, em medicina, vão fazer clínica... 

 

JB - Isso... 

 

HP - São relativamente poucos os que fazem pesquisa. 

 

JB - Quer dizer, naquela época, química era uma perspectiva sedutora, não é. Hoje em dia 

química é um, suplício, trabalhar num hospital público nas piores condições possíveis 

imagináveis, com três quatro empregos, quer dizer, não tem mais o status, de... a não ser quem 

herda, não é, que herda uma clínica. 

 

HP - ´É.. A situação ta difícil. JB - A grande maioria... 

  

 

HP - Lá na Inglaterra o negócio é estatizado mesmo, funciona muito bem, meu filho é médico, 

minha nora é médica e estão dentro do sistema aí. 

 

EN - O seu filho trabalha com, com o mesmo campo, também? 

 

HP - Meu filho ele é imunologista, ele trabalha no hospital da universidade de Londres ele faz 

imunologia, imunologia clínica, ele faz trabalho e a minha nora a esposa dele é colega de 

universidade e tudo ela é… 

 

Fita 3 - Lado B 

 

HP - Não sei se tenho muito mais pra lhe dizer não. JB - O senhor ta cansado né? 

 

HP- Hm? 
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JB - Quer parar por aqui, vamo parar por aqui? 

 

HP - Acho que eu vou beber um pouquinho mais d’água. JB - Você tem mais.. 

 

Fim da gravação. 


