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Data: 15/08/2005 

 

CD 1 

 

WH – Hoje é dia 15 de agosto de 2005, estamos fazendo a primeira entrevista com Mariza 

Cristina Ribeiro Lima, eu, Wanda Hamilton e Cláudia Trindade. E a gente costuma começar, 

Mariza, do começo mesmo. Perguntando a você quando você nasceu, aonde, falar um pouco 

de seu pai, da sua mãe, das escolas que você freqüentou, de 1º e 2º grau... dar uma idéia de 

onde, qual é a sua origem, da onde você vem, né? 

 

ML – Bom, eu nasci no dia 23 de agosto de 58, vou fazer 47 anos. Nasci no Rio de Janeiro 

mesmo, aqui num subúrbio do Rio, num bairro chamado Pilares. O meu pai e minha mãe se 

conheceram nessa rua onde a gente acabou morando. Eles moravam na mesma rua, era uma 

vila. O meu pai morava na casa 13 e minha mãe morava na casa 10. Eles se conheceram ali, 

se casaram e a gente ficou morando ali. 

 

WH – Se conheciam desde criança? 

 

ML – Se conheceram desde criança. E eram amigos, ali é uma vila com 13 casas, então meus 

avós moravam na casa 13 e os outros avós maternos moravam na casa 10. E aí o meu avô 

materno fez nessa casa, era uma casa muito grande, um terreno grande. Ele fez três casas 

onde moravam as irmãs da minha mãe. Eram três: minha mãe e mais duas irmãs. E ali a gente 

convivia com os nossos primos. Era uma vila em que eles se conheciam desde pequenos. 

Meu pai também tinha parentes na casa 9. Eu tinha uma tia que morava na casa 12. Então 

eram 13 casas, mas na verdade eu acho que 50% das casas eram dos parentes, né? Então ali 

eu passei a minha infância. Eu tenho um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Foi uma 

infância muito legal, a gente brincava... 

 

WH – Seu pai fazia o quê? 

 

ML – Meu pai é bancário, né? Trabalhou no Banco Halles, que terminou. Depois foi para o 

Banerj. 

 

WH – Trabalhou no banco? 

 

ML – Banco Halles. 

 

WH – Banco Halles?! 

 

ML – É. Era um banco que iniciou, depois o Banerj comprou, muito no iniciozinho. Minha 

mãe era do lar, como se dizia. Só que ela não teve oportunidade de estudar. Fez só o 2º grau 

porque teve que trabalhar cedo, porque a família não tinha muitas condições. Só que a minha 

mãe nunca se acomodou com esse tipo de vida. Então ela sempre foi trabalhar fora por conta 

própria. Vendia produtos de beleza, depois foi crescendo, ficou supervisora de... Vendia 

fazendas em catálogo, aí ela tinha 120 mulheres que vendiam na área da Ilha do Governador 

e ela coordenava esse trabalho. Então eu via assim um crescimento muito grande da minha 
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mãe, até mais do que o meu pai, em ganhar dinheiro. Porque ela começou a ganhar muito 

mais do que ele nesse sentido, nesse tipo de trabalho. Todas essas coisas que vinham para a 

casa, carro zero, primeira televisão a cores – nós tínhamos na rua antes quase de todo mundo 

–, geladeira duplex... Ela foi colocando as coisas, porque a nossa casa era própria. Fez uma 

reforma na casa, porque a casa era antiga, fez três quartos... E tinha uma coisa interessante, 

minha irmã, apesar de ela ter uma diferença de dois anos – meu irmão é uma diferença de um 

ano, a gente era bem escadinha – eu fugia do meu quarto para dormir no quarto do meu irmão, 

porque eu sempre gostei muito mais de ficar com ele do que com ela.  

 

WH – Você é a mais velha? 

 

ML – Eu sou a do meio. Ela é a mais velha, já começou a namorar com 11 anos, ela tem uma 

história também que eu acho muito legal. Porque minha irmã começou a namorar esse que é 

o marido dela, foi o primeiro namorado, ficou com ele 10 anos, 12 anos, sei lá, e eles se 

casaram e estão juntos até hoje. [risos]. Eu digo que é uma história bem fantástica, né?  

 

WH – Parecida com a dos seus pais, inclusive, né?  

 

ML – É, parecida com a dos meus pais, é. Foi o primeiro namorado, depois ficaram juntos e 

eles se casaram. Têm dois filhos lindos e vivem até hoje... Ela é psicóloga e meu cunhado é 

cardiologista. E aí então a gente tinha assim... Mas ela começou a namorar cedo. Eu era muito 

moleca mesmo, até os 15 anos eu brincava de boneca. E aí nessa época eu soltava pipa com 

o meu irmão, jogava bola de gude. Quer dizer, a gente tinha uma vida muito mais de rua do 

que ela que já estava namorando, já queria ir mais para baile. Eu achava aquilo tudo uma 

bobagem, gostava mais era de brincar ali com o pessoal. Nós tínhamos um grupo grande de 

crianças na rua. Deviam ser umas 12 ou 13 crianças na nossa faixa etária, e ali a gente fazia 

a nossa farra. Inicialmente não tinha essa violência que tem hoje, a gente ia para a rua, tinha 

brincadeira de tocar a campainha dos outros e sair correndo, andar de bicicleta na rua mesmo 

ali no bairro de Pilares, que é até próximo aqui da Fiocruz. Ali na área perto do Norte 

Shopping, Del Castilho, Todos os Santos, se não engano. Pilares fica um pouquinho mais 

para lá. E a gente teve essa vida assim bem tranqüila. 

 

WH – Em que colégio você estudava? 

 

ML – Primeiro eu estudava num colégio do bairro, que era o Colégio Alagoas. Na época você 

passava direto. Fui pro Carmela Dutra que era em Madureira e fiz o primeiro ano lá. Mas 

minha mãe queria porque queria que a gente fosse para o Pedro II, que era um colégio 

tradicional. Aí eu fiz prova de seleção e passei para o Pedro II. Fui para a Tijuca, meu irmão 

foi depois também e fiz – na época era o científico – o ginasial na Tijuca e depois o científico 

em São Cristóvão. Aí no terceiro ano, fui fazer o curso ADN. Eu queria muito fazer Biologia, 

sempre quis. Via lá na minha turma... passei para Biologia na Gama Filho e sempre via as 

pessoas lá dizendo assim: “Ah, fiz Medicina, Psicologia, não passei. Vim fazer Biologia”. 

Eu tinha feito realmente Biologia, achava uma afronta as pessoas dizerem que tinham 

escolhido Biologia porque não tinham passado!  

 

WH – Segunda opção. 
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ML – É. E eu dizia: “Não, mas eu fiz Biologia mesmo porque gostava”. 

 

WH – O que te levou a fazer? Você gostava de quê, particularmente? 

 

ML – Pois é. Na época do Pedro II, na minha época de científico, tinha o profissionalizante. 

Então você tinha que optar: ou área eletrônica ou área médica. Eu não gostava de Matemática, 

então a parte eletrônica não tinha muito a ver comigo. E sempre achei legal a ciência, sempre 

gostei muito da parte de ciência quando estava no colégio. E lá tinha o profissionalizante, 

você ficava o dia inteiro e então a gente trabalhava no laboratório, fazia exames, via aquelas 

coisas da cebola, trabalhava com microscópio... Eu comecei a achar aquilo muito 

interessante. 

 

WH – Como é que era? O profissionalizante era técnico em Análises Clínicas? 

 

ML – É. Técnico em Análises Clínicas. E você tinha o profissionalizante lá. Porque de manhã 

você tinha as matérias ligadas com o que você fizesse, no caso Ciências. Aí tinha Educação 

Física. O Pedro II de São Cristóvão, nessa época, tinha piscina. Depois houve um acidente 

eles proibiram o uso da piscina. Aí fazia natação, almoçava na pensão ali em São Cristóvão 

e depois tinha aula normal à tarde até às cinco. E aí eu fiquei assim... eu que tomava conta 

do laboratório, de organizar, arrumar o laboratório, né? Porque tinha uma pessoa que ficava 

responsável. E eu comecei a me identificar muito com aquela coisa de vidraria, comecei a 

gostar muito daquilo. Então pensei: “Medicina, não sei”. Porque me achava muito covarde 

para lidar com as pessoas. Eu ficava com medo de me envolver muito e se alguém estivesse 

doente eu ia ficar doente junto. Aí eu falei: “Não pode ser aí”. E achei que se eu ficasse do 

outro lado, quer dizer, não tendo contato direto com o paciente, mas até ajudando... Meu 

cunhado era médico, quer dizer, ele é médico e aí eu fiz a faculdade e durante a faculdade eu 

dizia: “Ah, eu tenho de começar a fazer alguma coisa profissionalizante”. Aí todo mundo: “É 

muito cedo ainda!”, “Ah não, eu já quero estar metendo a mão na massa. Não quero ficar só 

na parte teórica”. 

 

WH – A sua irmã, você não me disse, ela estudou também. 

 

ML – É, ela fez Gama Filho e é psicóloga. 

 

WH – Ela também fez faculdade. 

 

ML – É. 

 

WH – Na Gama Filho também. 

 

ML – Também Gama Filho. 

 

WH – E seu irmão caçula? 

 

ML – Meu irmão fez Administração, fez naquela faculdade no Engenho Novo. Qual o nome? 

Acho que não é Cândido Mendes não... Esqueci o nome daquela faculdade. Mas é uma 

faculdade que fica ali no Engenho Novo. Ele fez Administração de Empresas, mas se 
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especializou na área de computação. Hoje ele trabalha na Du Loren e está fazendo uma 

consultoria para a Telemar. 

 

WH – Me diz uma coisa, os seus pais queriam muito que vocês estudassem? 

 

ML – Sim, muito, muito. 

 

WH – Fizessem faculdade, deram muito incentivo? 

 

ML – Muito, um incentivo muito grande. Talvez por não terem tido oportunidade, meu pai e 

minha mãe sempre botaram o estudo em primeiro lugar. Eles se sacrificaram para a gente 

poder estudar. A minha mãe quando começou a ganhar dinheiro mesmo, ela sempre quis: 

“Não, o Pedro II é o colégio tradicional”. Até na época que a gente entrou estava saindo a 

gravata, porque até então se usava gravata. Mas na época era um colégio tradicional. “Tem 

que ir para o Pedro II”. E aí ela botou professor particular para a gente estudar, porque tinha 

prova e nós conseguimos ir. 

 

WH – O Pedro II porque o ensino era mais...  

 

ML – É. Porque era um colégio tradicional, tinha bons professores...  

 

WH – Era um ensino mais pesado. 

 

ML – ...e era um ensino mais pesado, isso. Ela começou a ver que muita gente que passava 

para a faculdade vinha dos colégios mais tradicionais. E na época, o colégio Pedro II era. E 

também pela facilidade, porque ele era do governo, federal, e não precisava pagar. E para ela 

colocar os três em colégio particular ia ser mais difícil. 

 

WH – Vocês três fizeram universidades privadas, né? 

 

ML – É, os três fizemos universidade privada. Quando entrei na Fiocruz, eu estava no último 

ano da faculdade. Meu pai não deixou. Porque eu falei: “Não, pai, agora eu posso até ajudar 

a pagar”. Porque realmente eu entrei com um salário excelente aqui. E ele disse: “Não, eu 

quero, eu faço questão de pagar! Você usa para qualquer coisa, mas faço questão de pagar o 

seu estudo até o último ano. Eu que quero pagar!” Quer dizer, eles tinham esse orgulho, de 

que os três filhos... Ele queria que os três filhos estudassem.  

 

WH – Ele fez questão de pagar o estudo dos três filhos. 

 

ML – Ele fez questão de pagar o estudo dos três filhos. Talvez pela falta...Porque meu pai... 

eram sete irmãos e o meu avô era operário. Minha avó veio de uma família com dinheiro, só 

que por ela ter casado com operário a família, era uma família de portugueses que já tinha 

prometido ela para uma pessoa – é o que eles contam – e como ela não quis, se apaixonou 

pelo meu avô que era operário, então eles realmente a deserdaram. Ela foi morar lá em Pilares 

e ficou um tempo aí. Só que o meu avô realmente estudava sozinho, era autodidata. Então o 

que aconteceu? Ele ganhou... eu lembro que ele tem um... a gente tem lá dele, ele já faleceu, 
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um brasão em que tem uma homenagem como engenheiro. Ele não era engenheiro, mas ele 

estudou tanto que ele era comparado a um engenheiro dessa área ferroviária. 

 

WH – Ele era ferroviário. 

 

ML – É. Ele era operário dessa parte dos ferroviários. Mas ele, ali mesmo, foi estudando. 

Tinha uma biblioteca enorme, era um quarto a biblioteca. Gostava muito de estudar e 

conseguiu ficar dentro da empresa como se fosse até um engenheiro. Então ele ganhou uma 

homenagem da empresa, então tinha um bronze, um busto dele e com a homenagem deles 

por causa disso. E a minha avó sempre ficou só trabalhando em casa, cuidava dos filhos 

naquela época. Ele também trabalhava com madeira, gostava muito. Então como nós éramos 

muitos netos também e ele morava nessa casa que eu te falei, da vila, que era uma casa 

imensa, [ruído] com uma mesa muito grande, a gente se reunia no Natal. Nós éramos quase 

18 netos. A gente se reunia no Natal na casa dele, porque ele também fazia muita questão 

dessa união da família. Gostava muito que a família estivesse junta. Minha avó matava um 

peru, dava cachaça, a gente ia lá naquele dia para ver – porque não era essa coisa de peru 

congelado, né? [risos]. Então ela matava, prendia no toquinho, ele adorava fruta. Então era 

um quintal imenso cheio de árvores frutíferas e a gente fazia o Natal ali fora. Era muito legal.  

 

WH – Deu muita saudade, né? 

 

ML - Dá muita saudade, é. E a minha família é pequena, porque eu só tenho um filho. Então 

eu fico... apesar de ter minha irmã, ter um sobrinho, meu irmão também, mas assim, eu não 

vou ter uma família muito grande porque parou aqui. Não vou ter mais filho. Parei no Gabriel. 

 

WH – Eu também parei com só uma. Mas cada vez vai diminuindo mais a família. 

 

ML – É, é muito difícil pensar em ter mais filhos. 

 

WH – Hoje pensar em ter quatro ou cinco... 

 

ML – É, não tem condição. 

 

WH – Como nossos avós, não é? 

 

ML – Como nossos avós, é verdade. 

 

WH – É verdade. Mas você estava falando, Mariza, da faculdade. 

 

ML – Isso.  

 

WH – Você queria fazer Biologia. Eu te perguntei porque você queria fazer Biologia, o que 

te atraía. Você estava contando que queria trabalhar quando você estava na faculdade. Agora 

eu ia te perguntar, quando você foi fazer faculdade, antes de você continuar contando que 

você tinha interesse em trabalhar, antes mesmo de terminar a faculdade. Quando foi fazer 

faculdade você sabia que queria fazer Biologia, mas você tinha alguma orientação ou alguma 

idéia do que você queria dentro do campo da Biologia? 
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ML – Não, quando eu comecei a fazer Biologia não tinha. Gostava muito dessa coisa de 

laboratório, sempre pensava nessa coisa de laboratório. Adorava aquelas coisas de pipeta, 

porque a gente já trabalhava com isso, como eu te falei, tomava conta daquilo. Então na 

minha cabeça era assim: “Ah, então eu vou com análises clínicas. Porque é onde eu vou 

trabalhar e ter essa coisa de vidraria e tal”. Nunca pensei em pesquisa, aquelas coisas de 

fumacinha saindo. Tinha umas pessoas que pensavam naquilo: “Ah, eu quis vir para aquelas 

fumaças!” Não, eu pensava numa coisa mais aplicada à população, sempre pensei nisso, em 

ajudar. 

 

WH – Você nunca pensou em Bioquímica, por exemplo? 

 

ML – Pois é, eu nunca pensei em fazer Bioquímica, talvez porque a Bioquímica na época em 

que eu fiz faculdade, em 81, não era assim uma coisa muito... Não tinha uma coisa assim 

muito de Bioquímica, era mais Biologia mesmo. Eu também gostava muito de dar aula. 

Brincava muito quando era pequena com as bonecas, dava aula para as minhas bonecas. 

Então pensava assim: “A Biologia também tem um lado que eu posso seguir para dar aula na 

universidade”. Tinha essas duas coisas que me chamavam atenção: ou dar aula ou talvez 

trabalhar, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando eu comecei a faculdade, fiquei 

apaixonada pela zoologia. Então comecei a ser monitora de turma da zoologia. Minhas notas 

eram muito boas em zoologia também, e eu fiquei assim na maior dúvida: “Ah, meu Deus, 

agora eu estou gostando de Zoologia também!”. Mas a minha veia lá do Pedro II, das 

vidrarias, não tinha me largado, né? Eu te falei que queria trabalhar. Meu pai não queria que 

a gente trabalhasse durante a faculdade, ele dizia que a gente tinha que estudar: “Pode fazer 

estágio, mas eu não quero que vocês trabalhem”. Dizia que ia atrapalhar. E aí meu cunhado 

me chamou, eu falava assim: “Ah, eu queria tanto fazer alguma coisa durante a faculdade. 

Por que esperar acabar para fazer alguma coisa prática?”  Eu achava que já estava muito 

longe. E ele perguntou: “Você quer ir lá para o hospital fazer alguma coisa nessa área no 

Hospital Geral de Bonsucesso?” Porque ele fazia residência lá. “Eu consigo pra você”. Aí eu 

falei: “Ah, eu quero”. Logo no primeiro ano da faculdade já fui para o Hospital Geral de 

Bonsucesso trabalhar com a parte de análises clínicas. Fui para o Laboratório de 

Hematologia. Na época eu trabalhei com a dra. Mirian, com hemofílico. Já se falava de Aids, 

mas a gente tinha realmente uma área lá dentro muito interessante assim de segurança 

mesmo. E aí eu comecei a fazer lá essa parte de hematologia, dosava protrombina dos doentes 

hemofílicos. Eu já estava fazendo faculdade no primeiro ano e trabalhava no Hospital Geral 

de Bonsucesso e foi me chamando a atenção de que era aquilo mesmo que eu queria. Fui 

abandonando até a zoologia, eu falei: “Não, eu acho que esse é que é meu lado mesmo”. 

Fiquei lá quase até o finalzinho da faculdade. Quer dizer, fiquei fazendo essa parte de 

hematologia, depois fui ver a parte de bacteriologia lá também. Quer dizer, fui caminhando 

lá, tinha uma bolsa que praticamente dava para comprar uma calça comprida. 

 

WH – Bolsa por mês. 

 

ML – Por mês. [risos] Era uma ajuda de custo, mas eu levava marmita, eu não gostava da 

comida do hospital. Eu pegava às 3 horas na faculdade, meu horário era às 15 horas. Então 

eu ficava lá de manhã cedo, só que eu comecei no banco de sangue. Então tinha que sair de 

casa às 5 horas da manhã, pegava o ônibus, descia ali em Bonsucesso, no fundo do Hospital 
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de Bonsucesso. Ia ao banco de sangue até às 8 horas, passava no refeitório porque tinha um 

café da manhã muito bom para os médicos. Meu cunhado fazia um lanche para mim, botava 

fruta, maçã, iogurte. Eu não podia entrar, porque era estagiária e era só para os médicos. Mas 

eles faziam uns saquinhos lá. Os médicos faziam. Todo mundo me conhecia, me davam 

lanche. Eu comia aquele lanche, guardava alguma coisa para de tarde, levava a minha 

marmita, almoçava, pegava o trem. Porque o ônibus da faculdade que vinha de Realengo era 

muito cheio ali na UERJ. Pegava o trem, descia na estação da Gama Filho e ia pra aula.  

 

WH – Gama Filho é ali na Praça da Bandeira? 

 

ML – Piedade. 

 

WH – Ah, na Piedade.  

 

ML – É, descia na estação da Piedade.E ia pra casa. E aí fiquei assim. Depois acabou esse 

banco de sangue e eu ficava só no laboratório. Já podia chegar um pouquinho mais tarde. 

Depois lá no Hospital Geral de Bonsucesso, conheci uma pessoa que disse para mim que 

estavam interessados em estagiários na área de laboratório da UERJ, no hospital da UERJ. 

Ah, minto! Estou até fazendo confusão, está vendo?! Já estou falando da UERJ agora. Na 

verdade, isso foi quando fui para a UERJ. Do Hospital Geral de Bonsucesso, eu pegava o 

ônibus aqui e ia para a Gama Filho. Aqui não pegava o trem. Mas aí eu fiquei um tempo aqui, 

fui para a UERJ. Aí sim, que é essa história que eu estou te contando que eu pegava um trem. 

Mas aqui eu pegava o meu lanche... 

 

WH – Mas você foi pra UERJ trabalhar no que, no hospital? 

 

ML – É. Lá no Hospital Geral de Bonsucesso, uma pessoa disse: “Olha, estão precisando de 

estagiários da UERJ”. No hospital Pedro Ernesto que é o hospital-escola da UERJ, na área 

de parasitologia que eu não tinha feito no Hospital Geral de Bonsucesso. Só que lá tinha 

realmente uma bolsa maior. E aí eu falei: “Poxa, acho que vou porque para mim vai ser 

melhor”. Meu cunhado falou: “Não, vai porque já viu bacteriologia, viu hematologia aqui no 

Hospital Geral de Bonsucesso, você vai pra lá”. Também tinha minha marmita, nos dois eu 

tinha marmita, só não tinha mais meu lanchinho, né?  

 

 

WH – É, não tinha proteção nenhuma. 

 

ML – Não. Fiquei lá, o [inaudível] que já faleceu, que é um biologista muito conhecido, devo 

também muito a ele, me ajudou muito. E era um mestre. Quando comecei a ter contato com 

as autoclaves, e ele chegava assim e dizia: “Olha, hoje quero saber como funciona isso. Como 

é esse teste? Por que você está fazendo uma leitura? Decorou pra quê? Por que é que esse 

teste não pode?” Então a gente tinha que viver se atualizando, estudando. Tinha uma amiga 

da faculdade, a Cida, que é minha amiga até hoje, ela foi também para lá. A gente tinha uma 

outra rotina: a gente chegava, trabalhava na parte de parasitologia direto fazendo os exames. 

A gente preparava as nossas lâminas, íamos até ali, era na 28 de setembro. Aí tinha o 

restaurante, o barzinho dos médicos, a gente ia lá, comia o nosso café com leite com pãozinho 

na chapa, porque tinha que chegar cedo para preparar o material. Voltava, fazia a leitura, e aí 
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sim a gente ia pegar o trem, nós duas juntas, e íamos pra faculdade. Ela também fazia Biologia 

na Gama Filho.  

 

WH – Essas suas experiências, Mariza, com o trabalho no hospital, você falou: tinha 

bacteriologia, parasitologia e hematologia. Você se deparou, em algum momento, com 

grupos que fizessem pesquisa? Porque o Pedro Ernesto era de uma universidade, não é?  

 

ML – É. 

 

WH – Tinha pesquisa lá? Tinha alguma orientação, grupos que estivessem desenvolvendo 

pesquisa na UERJ? 

 

ML – É, lá no laboratório na verdade a gente não tinha contato com o pessoal da área de 

pesquisa. As pessoas que faziam Biologia na UERJ, que eram diferentes da Gama Filho, 

tinham que preparar uma monografia, não era o nosso caso. Então, na Gama Filho não era 

assim, mas na UERJ era. Então tinha [inaudível], pessoas no laboratório, por exemplo, tinha 

um grupo que estava trabalhando com micologia.  

 

WH – Micologia.  

 

ML – É, micologia. Então eles ficavam lá. A gente encontrava às vezes. Tinha uns que 

estavam trabalhando com parasitologia. Então eles tinham que vir para o laboratório lá para 

fazer a parte prática e, às vezes, a gente ajudava. Mas muito afastado da parte da pesquisa. 

Na verdade, era aquela coisa mesmo de fazer... 

 

WH – De rotina. 

 

ML – De rotina, de rotina.  

 

WH – Eu estou te perguntando isso porque muitas vezes, muitas pesquisas, inclusive aqui na 

instituição, surgiram de coisas estranhas que surgiam em exames nos hospitais. 

 

ML – É verdade, é verdade. Mas eu acredito que tinha muito trabalho de pesquisa. 

 

WH – Mas você não... 

 

ML – Não, não mexia.  

 

WH – Não mexia com esse lado, não é? 

 

ML – Não mexia com esse lado. 

 

WH – Você estava mais envolvida com o trabalho... 

 

ML – Da rotina mesmo. E aí vinham as pessoas questionavam: “Mas por que você está 

fazendo biologia? Você gosta disso?” Eu dizia: “Olha, a gente está aprendendo a prática. 

Porque você tem a parasitologia lá e aqui você está vendo o bicho. Está vendo como é que 
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faz a técnica”. Quando os professores te ensinavam na sala, você estava aprendendo aquilo. 

Eu queria ter contato com a prática. Eu não queria esperar sair da faculdade. Mas nessa época 

eu já tinha uma paixão louca pela Fiocruz. E eu via, passava por aqui... 

 

WH – Da onde surgiu isso? 

 

ML – Surgiu porque eu era louca por esse castelo. Eu passava por aqui, olhava para esse 

castelo, dizia: “Meu Deus!” Eu nem sabia o que era direito. 

 

WH – Você não sabia que tinha a Fiocruz aqui dentro. 

 

ML – Não, sabia, eu conhecia a Fiocruz porque tinha algumas pessoas da UERJ que 

trabalhavam na Fiocruz e a gente tinha esse contato com os médicos lá na UERJ que 

trabalhavam aqui. Mas eu dizia assim: “Ah, um dia eu vou trabalhar aí. Porque eu acho isso 

tão lindo. Acho isso daqui tão bonito”. Sabia o que a Fiocruz fazia, mas não a idéia de quê. 

Mas sempre passava aqui. Eu morava aqui perto, passava muito aqui na porta na Avenida 

Brasil. E eu olhava... 

 

WH – Você trabalhava aqui no Hospital de Bonsucesso, não é? 

 

ML – Trabalhava em Bonsucesso, morava aqui. A gente viajava muito. Nós tínhamos uma 

casinha fora do Rio, então a gente passava aqui pela Avenida Brasil toda hora. E eu sempre 

olhava o castelo, falava para o meu pai, minha mãe, meus irmãos: “Ah, eu ainda vou vir 

trabalhar na Fiocruz, porque esse castelo é maravilhoso. Vou trabalhar nesse castelo”. Porque 

a idéia da gente era o castelo. [risos] Porque eu era meio... [inaudível] naquele castelo, ficar 

naquelas janelinhas... Não tinha muita idéia do que era a Fiocruz. Foi em 81 que surgiu... Eu 

estava no Pedro Ernesto quando uma médica, uma pessoa que trabalhava aqui, ela fazia um 

estágio aqui, eu acho. Falou: “Acho que estão abrindo prova lá na Fiocruz, porque eles estão 

com uma coisa na área de vacina. Você tem interesse?” Eu falei: “Nossa! Como tenho 

interesse!” Ela falou: “Então vai lá, entrega o currículo”. 

 

WH – Isso você ainda estava fazendo a faculdade. 

 

ML – Já estava no último ano da faculdade. 

 

WH – Entrou em 78... 

 

ML – É, 81... 

 

WH – Quer dizer, em 81 você estava terminando sua formação. 

 

ML – Isso. Em agosto de 81 eu estava terminando, porque se formava no início do ano. 

Fevereiro de 82. E aí isso foi mais ou menos no início de 81. Aí deixei o currículo aqui, 

realmente receberam o currículo, era lá em cima... 

 

WH – Lá em cima aonde? 
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ML – Era na parte de Recursos Humanos, lá no castelo mesmo. Naquela área do castelo 

mesmo. Era a Beth... não me lembro quem era responsável pela área de Recursos Humanos 

nessa época. Aí eu deixei o meu currículo lá. Não era em Bio-Manguinhos. A gente não vinha 

a Bio-Manguinhos. Era um recrutamento que estava sendo feito pela Fiocruz. Aí deixei o 

meu currículo lá com ela, mas tinha tanta gente entregando currículo, muita gente mesmo! 

Eu perguntei: “Mas como é que é isso?” Ela disse: “Não, a gente está vendo e tal”. Perguntou 

qual era a experiência nessa parte do trabalho, que foi o que contou porque eu acho... 

 

WH – Mas era para quê? Já sabia que era para vir trabalhar em Bio-Manguinhos? 

 

ML – Não, não tinha a mínima idéia. Nem sabia o que era Bio-Manguinhos. Só sabia que ela 

me disse que estavam querendo pessoas para trabalhar com vacinas. Eu não tinha nem idéia 

do que se tratava. Mas falou que era para vir na Fiocruz e era alguma coisa ligada à Biologia, 

eu me interessei muito. Puxa, era um passo, né? “Eu vou começar, tenho tanta vontade de ir 

pra lá!” Porque nessa época eu já não tinha tanta vontade de dar aula, já não estava mais com 

essa coisa de dar aula. Eu queria mais trabalhar mesmo com essa parte, porque eu já estava 

em contato com vacinas. Então, claro, fazia Biologia, já sabia que ia ser uma coisa que ia 

ajudar as pessoas. Eu queria muito isso. Eu falei: “Puxa, vai ser tão legal fazer alguma coisa 

que vai ter um resultado para a população”. Apesar de não estar num contato direto. Porque 

eu tinha, sabe, esse receio de sofrer. Porque quando eu estava trabalhando lá no Hospital 

Geral de Bonsucesso, tinha que colher o sangue do paciente hemofílico. A gente via o 

sofrimento dele. Ele ficava horas, porque ele não parava de sangrar. Às vezes, depois a gente 

sabia que esse paciente ia para uma cirurgia e tinha morrido. Então a gente acabava se 

envolvendo e eu ficava uns dois ou três dias sem conseguir dormir, me lembrava do rosto 

dele, do que eles conversavam com a gente durante essa coleta de sangue, que era em um dia 

marcado só para essa pessoa. Aí eu dizia: “Eu não posso fazer isso porque vou ficar sofrendo 

muito. Não dá para trabalhar direto com o paciente”. Eu queria ficar do outro lado, ajudando, 

mas não em contato direto. Entreguei meu currículo, mas não estava assim com uma 

expectativa de que ia conseguir. Já estava no último ano, terminando. E aí quando foi em 

junho, julho, eu estava de férias. Eu me lembro que estava até em Cabo Frio. A gente viajava 

muito para lá.  Minha mãe ia sempre para lá no final de semana para se encontrar com a 

gente. A gente tinha uma casinha lá. E ela falou: “Olha, tem um telegrama para você da 

Fiocruz”. Aí eu falei: “Nossa, da Fiocruz! O que será?” Vi o telegrama. Ia ter uma prova em 

final de julho. E era assim, tipo meio de junho, nas minhas férias. Me mandaram vir aqui, 

entrar em contato com a Fiocruz porque era para fazer uma prova. Eu vim aqui, peguei um 

programa, tinha um programa na época e você tinha que responder, era matemática, 

português, ciências e tinha uma redação: “Por que você quer trabalhar na Fiocruz?” Eu falei: 

“Isso é mole! Porque é um desejo já de muito tempo”. Contei toda a história, que eu achava 

o castelo maravilhoso, que a minha área era essa mesmo, que eu sempre gostei muito, que eu 

achava que a Fiocruz era um referencial – porque eu comecei a ler muito sobre a Fiocruz 

para saber o que era a Fiocruz. Nessa época não tinha Internet, não tinha site pra gente 

procurar, mas andei pesquisando o que era a Fiocruz. E aí então eu vim fazer a prova. E era 

um auditório imenso, muita gente sentada, quando eu entrei levei um susto! Eu falei: 

“Quantas..”. 

 

 

WH – Em julho de 81? 
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ML – É. “Quantas vagas têm aqui?” Eu falei: “Bom, vai ser difícil, mas eu vou tentar”. Eu 

tive 15 dias para ler a matéria e eu li a minha matéria da Gama Filho. 

 

WH – Mas a prova era de nível universitário... 

 

ML – Não. 

 

WH –... ou era mais 2º Grau? 

 

ML – Era 2º Grau. Porque a vaga... 

 

WH – Era nível médio, né? 

 

ML – Não era para tecnologista, mas eu queria de qualquer maneira essa vaga. Eu falei: “Não, 

eu vou, depois eu vejo como vai ficar. Estou começando agora também, não é tão fácil 

arrumar emprego”. Então eu queria. E aí a vaga era de nível técnico. Então caía MMC, MDC, 

aquelas coisas todas que eu tinha dado também na faculdade. Mas tinha muita gente 

universitária, tanto que eu encontrei muita gente da UERJ que fez estágio comigo que estava 

fazendo a prova também. Pessoas inclusive que tinham estudado na UERJ, que já estavam lá 

no hospital. Tirei o segundo lugar na prova. A princípio eles iam entrando devagar, né? Tinha 

uma vaga, a primeira, logo inicialmente era uma vaga que estavam precisando urgente, que 

o trabalho ia começar em agosto. E os outros iam começando assim para setembro. A pessoa 

que tinha tirado o primeiro lugar dava aula na Faculdade de Petrópolis e achou o salário 

pouco, que na época era 43 mil cruzeiros, eu nunca me esqueço.  

 

[30 MINUTOS] 

 

ML – Eu ganhava o equivalente a 3,80 nesse meu estágio, que era até um dinheiro bom, e ia 

ganhar 43 mil cruzeiros. E eu falei “Gente!” Eu lembro que 43 mil cruzeiros, na época, não 

lembro assim em dólar quanto era, mas eu lembro que dava um fusca. O preço de um fusca 

era 40 mil cruzeiros. Quer dizer, metade do salário era a metade de um carro, o valor de um 

fusca zero. 

 

WH – Você ganhava quanto? Eu não entendi. 

 

ML – R$ 3. 

 

WH – 3 cruzeiros? 

 

ML – É. 3 cruzeiros. 

 

WH – Proporcionalmente ia ganhar quanto mais? 

 

ML – É, eram 3 cruzeiros e eu passei a ganhar mais 43 mil cruzeiros. Era assim, sei lá, 40 

mil cruzeiros a mais do que eu ganhava. Já era uma bolsazinha até boa a da UERJ. Era muito 

dinheiro! Era muito dinheiro mesmo! Eu fiquei assim: “Gente, como técnica ganhar esse 
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dinheiro todo, é muito dinheiro pra mim!” E aí esse rapaz desistiu, porque o salário dele lá 

era 52 mil cruzeiros. Ele não queria trocar, ele tinha já a vida dele em Petrópolis, ele não 

quis. Ele era técnico, já era formado, queria entrar para nível superior. E eu falei: “Bom, 

então eu fui chamada”. Só que antes houve a entrevista. Apesar de ter tirado o segundo lugar, 

você tinha que ir para a entrevista. E na época a entrevista era com o dr. Otávio Oliva – vocês 

devem conhecer, foi diretor de Bio-Manguinhos –, o Eduardo Leser e o Silvio Valle. O Silvio 

Valle que hoje trabalha na parte de biossegurança. Era em uma sala bem pequenininha. O dr. 

Akira era o diretor de Bio na época. Quer dizer, eu falo que a minha trajetória é assim: eu 

comecei com o Akira e vou terminar. [risos] Porque vou me aposentar e o dr. Akira vai estar 

na direção. Iniciei com ele e estou terminando com ele. Não que eu esteja terminando a minha 

carreira, mas já estou com 25 anos, vou fazer 25 anos ano que vem. A gente teve a entrevista 

lá e as pessoas saíam da sala muito chateadas, sabe? E eu: “O que é que está acontecendo?” 

Perguntava, porque tinha alguns meninos que eu conhecia da UERJ. “Ah, tudo muito... 

Primeiro porque a sala é gelada, a gente fica num banquinho muito pequenininho. E eles são 

tão frios!” Aí a gente: “Mas é uma entrevista!”. Eu estava acostumada com entrevista porque 

também fui entrevistada nesses lugares, mesmo para estágio, pelos médicos. Então eu falava: 

“É assim mesmo! Eles devem estar testando. É prova oral?” A gente não sabia direito o que 

é que era. Então tinha umas coisas assim mesmo, eu acho que eles queriam testar, não é? 

Então me lembro que o Silvio pegou um agar inclinado, me mostrou e perguntou assim: “O 

que tem aqui dentro?” Eu falei: “Olha, é um agar inclinado”. Ele falou: “Sim, mas é o meio 

tal. Como se prepara esse meio?” Eu falei: “Olha, eu preciso ter... igualzinho como a gente 

faz num bolo de chocolate. De repente, se for pegar para fazer, você não vai fazer assim. Eu 

posso até te dizer o que leva, mas a quantidade certa a gente tem que ter um livro”. Quando 

eu trabalhava no hospital, tinha erro de todo jeito. É uma receita de bolo que você precisa 

seguir! E para seguir a gente tem de ler. Ninguém sabe de cor como é. Então era um teste, 

porque era essa mesma a resposta. Só que na hora a pessoa ficava: “Ah, eu não sei, não sei 

quê!” Ficava todo mundo muito nervoso, né? Eu me saí muito bem na entrevista, porque eles 

queriam uma pessoa que já tivesse.... Eu sou uma líder nata, né? Eu sempre tomava conta nas 

brincadeiras, todo mundo fazia o que eu queria, entendeu? Eu tenho assim uma liderança, 

uma coisa de líder muito forte. Até em casa mesmo, com meus irmãos, eu decidia do que a 

gente ia brincar, como é que ia ser, e todo mundo ia na minha onda. Eu digo que meu filho 

saiu muito a mim também, porque eu vejo isso nele também, essa parte de líder. E eu me saí 

muito bem na entrevista e acabei pegando essa vaga que era o primeiro lugar. Entrei logo em 

agosto. Eu queria entrar logo. Eu também sempre fui um pouco apressada com as coisas, 

quero logo que aconteça. 

 

WH – E você veio para fazer o quê? Ou seja, já no início você tinha uma idéia de qual era 

o... 

 

ML – Na entrevista eu tive uma idéia que a gente vinha transferindo a técnica do sarampo e 

poliomielite, que era uma transferência que estava vindo do Japão, que a gente ia trabalhar 

nisso. Eu, a princípio, tinha passado para a transferência de pólio. Mas não sei porque era o 

grupo sarampo e pólio. Eu, pelo que eu vi no meu contrato, era mais pra pólio. Mas eles 

disseram que eu ia ficar no sarampo. Não sei porque, o que é que houve lá, as mudanças, e 

eu acabei ficando na parte de sarampo. Talvez na hora ali era o que estava precisando mais. 

A Malu nessa época estava entrando também. Ela veio para a pólio, ficou na pólio. Inclusive, 

fui pra o sarampo. Mas era pra ficar com ela, trabalhando com ela. E aí a gente veio, 



 

17 

 

conheceu, não tinha essa coisa que tem hoje, que hoje Bio-Manguinhos faz um trabalho com 

os funcionários que conhecem toda a Fiocruz, conhecem todo Bio-Manguinhos, tem uma 

apresentação. Não era assim, a gente ficava meio perdida... Ensinavam a gente a bater o 

ponto, nessa época eu batia ponto. Mas me lembro na entrevista de uma coisa interessante, 

que eles me questionaram muito por eu ser formada. “Você está numa vaga de técnico e você 

está se formando”. Aí eu falei: “Não, mas eu não sou formada”, “Mas se você esperar um 

pouquinho, no ano que vem você estaria formada e, de repente, você poderia tentar uma vaga 

de nível superior”. Digo: “Mas eu não posso perder a chance. Porque a chance veio agora, 

não sei se ano que vem vou ter essa chance. E eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu 

acho que é até um retorno, que os meus pais sempre se sacrificaram para os filhos estudarem”. 

Já estava na hora. Estava querendo trabalhar, querendo ter o meu dinheiro, e eu gostava muito 

da Fiocruz. “Será que eu vou ter outra oportunidade de vir para a Fiocruz?” Mas eles sempre 

falaram muito nisso: “É vaga de técnico – nós éramos na época CLT – é muito difícil você 

depois passar para nível superior! Não vai ficar questionando a gente”. Eu falei: “Não vou 

ficar questionando, eu vou ficar e aí se tiver uma oportunidade e vocês acharem que eu 

mereço, então é claro que eu quero subir! Porque eu não estou aqui para ficar estagnada”. E 

como é uma coisa nova eu achava: “Gente, vai ter oportunidade”. 

 

WH – Teve? 

 

ML – Teve! Nossa, minha vida mudou!  

 

WH – Você é tecnologista agora? 

 

ML – Eu sou tecnologista. 

 

WH – Quando foi que mudou? 

 

ML – Olha, fiquei eu acho que uns sete anos como técnica. Porque foi assim: conforme ia 

tendo uma vaga para tecnologista, você poderia pegar essa vaga. Só que algumas pessoas 

diziam que era porque eu não tinha inglês. O cargo de tecnologista tinha que ter inglês. Eu 

via várias pessoas tecnologistas [risos] que não falavam inglês. Eu falava pouco inglês. Mas 

não, o tecnologista tem que falar inglês. Aí eles diziam assim: “Não, mas é porque você 

trabalha junto com uma tecnologista e aí não pode ter duas tecnologistas”. Na verdade, eu 

trabalhava na parte... Posso dizer que em Bio-Manguinhos já trabalhei com tudo. Nunca vi, 

era uma bolinha de ping-pong, né? Faltava ali: “Bota a Mariza”. Eu ia para lá: “Bota a 

Mariza”. Como eu tinha uma ânsia de saber, eu ia. Não me importava muito com isso. Eu 

vim para sarampo, vim para meio de cultura, com o Dalton Brogliatto, que faleceu. Fiquei 

com ele trabalhando, me ajudou muito, muito do que eu sei também devo a ele e ao José 

Roberto Salcedo Chaves, que foram os meus... para mim, dr. Akira, é claro, mas são as 

pessoas que eu trabalhei direto. E aí eu fiquei trabalhando assim, produzindo meios para 

célula, diferente daqueles meios que eu trabalhava na época, mas era uma diferença que eu 

tinha introdução de meios e a gente ficava ali. E era tudo começando e a gente estava 

implantando a transferência de tecnologia do sarampo. Então era assim: a gente, às vezes, 

preparava um meio, não dava certo, no dia seguinte a gente vinha e estava ruim. Às vezes, 

eu saía daqui às 7 horas da noite, não tinha carro. Depois é que eu vi que dava pra comprar 

um carro! Aí comprei um fusquinha. Mas eu não tinha carro. Então ia para a Avenida Brasil 
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às vezes às 7 horas da noite, ia com um amigo nosso, o Amaury, ficava lá esperando o ônibus. 

Não tinha aquele perigo não. Hoje a gente não fica. Nesse tempo ainda dava para ficar. Aí o 

que foi que aconteceu? A Darcy, que também é uma pessoa da época, hoje ela é chefe do 

Controle da Garantia, da área do Controle da Qualidade... 

 

WH – Darcy Akemi. 

 

ML – Darcy Akemi. Então fui trabalhar com a Darcy. Porque na parte de ovos tinha um rapaz 

que não estava se dando bem com ela e. Eu fiquei lá com ela. Também aprendi muito, 

trabalhar nessa área da Darcy. Eu sei que essa parte de tecnologia, passar para a tecnologia 

não foi uma coisa assim, que eu consegui inicialmente. O técnico é a pessoa mais braçal. Na 

época o tecnologista era o mentor, no caso da Darcy não, porque ela caía na bancada comigo. 

Mas tinha essa coisa de ficar mais na parte de trabalho e o técnico ficava trabalhando mais 

na bancada. Acho que hoje também. Mas eu fiquei muito com ela trabalhando. A gente 

trabalhava muito junto na bancada. Acho que ela ficou com um pouco de medo de me perder 

se eu passasse para tecnologista. E a gente ficou muito tempo junta, trabalhando esses sete, 

oito anos, até que eu consegui... 

 

WH – Com sarampo. Sempre com sarampo. 

 

ML – Sempre com sarampo. Eu nunca larguei o sarampo. O sarampo que me largou. Na 

verdade continuo hoje no sarampo, mas porque a gente não está mais produzindo sarampo. 

Não tem mais a produção do sarampo puro, a gente vai começar com a tríplice. Quer dizer, 

eu estou indo para o sarampo, só que hoje ele está misturado com a vacina da rubéola. Mas 

desde 81, sempre com o sarampo. Andei por outras áreas, mas ficando sempre com o 

sarampo. 

 

WH – Qual era o teu trabalho no sarampo? O que você fazia exatamente? 

 

ML – Pois é, eu trabalhava na parte do controle da vacina de sarampo com a Darcy. Aí eu 

comecei no controle da vacina, não a área de produção. Então, abaixo do controle... 

 

WH – O que é que vocês faziam na produção? 

 

ML – A vacina de sarampo ela é feita de embrião de galinha. São ovos especiais, se chamam 

ovos SPF [Specific Pathogen Free]. E aí custava U$ 1 cada ovo, você já deve ter ouvido essa 

história. Eu controlava as aves. Porque as aves eram especiais, tinham alimentação especial, 

inseminação artificial. Elas não podiam ter contato com nenhum tipo de doença. Então a 

gente fazia todo o trabalho de sorologia das aves e também a prévia, para a gente poder ter 

esses ovos, para ver se realmente elas não tinham nenhum tipo de doença. Fazíamos os testes 

de doenças que existem em aves: leucose aviária, Marek. Eu fazia com a Darcy na vacina. 

Para ver se não tinha nenhuma doença na vacina que pudesse ter vindo do ovo que produzia 

a vacina.  

 

WH – O ovo era vendido pra cá, não é? 

 

ML – O ovo era vendido pra cá.  
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WH – Eram as granjas de fora. Não se produzia aqui esse ovo. 

 

ML – Não. A gente, a princípio, tinha uma granja, que era do Dr. Nakan, era uma granja em 

São Paulo, mas ela vacinava para uma doença que era a Marek, que não podia. Então as 

galinhas tinham anticorpo. Era muito mais barato, mas não deu para ficar com essa granja. A 

gente começou a trabalhar com a granja que hoje é da Sadia, mas que na época era Rezende, 

da família Rezende, não porque ficava em Resende, ficava em Uberlândia. Nós ficamos 

trabalhando com ela. Porque na transferência de tecnologia, nós éramos treinados pelos 

japoneses. Eles vinham aqui, a gente ficava com eles. A gente falava um pouco de inglês, 

eles também falavam pouco inglês, mas a gente se comunicava por mímica e se entendia 

perfeitamente. A Darcy falava japonês, então tinha essa facilidade de intercâmbio entre eu e 

o japonês que estava ajudando a gente na bancada. E aí a gente foi para São Paulo, fomos 

para a granja Nakan visitar, e eles colocaram que nós é que não podíamos passar alguma 

coisa, alguma sujeira, alguma doença para a galinha. Então a gente tinha que tomar banho. 

Antes de entrar, botava feito um pijama e a gente foi lá conhecer a granja, eu e o dr. 

[inaudível], que era um perito japonês na época que estava aqui. Quer dizer, minha área foi 

essa. Fiquei bastante tempo trabalhando com a Darcy. Quando eu estava para passar para 

tecnologista, um pouquinho antes, o Zé Roberto [José Roberto Salcedo Chaves], que era 

responsável pela área de produção, que já estava no segundo andar... Porque o laboratório, 

durante esse período, estava sendo construído lá no segundo andar. Hoje eu sou a responsável 

pelo laboratório, a gerente de lá. E aí nesse período... 

 

CT – O laboratório de sarampo. 

 

ML – Sarampo.  

 

CT – Aonde ele é? No segundo andar do... 

 

ML – Do [Pavilhão] Rocha Lima. 

 

CT – Rocha Lima.  

 

ML – Então, a gente trabalhava no sexto, na parte de controle. Todo mundo ia sendo 

contratado e ia ficando lá no sexto andar. Depois, quando a produção começou, a gente fez 

os primeiros testes-piloto. Eu participei do primeiro teste-piloto de vacina, a vacina 01, 02 

em conjunto com os peritos japoneses, também no sexto andar. Quando o laboratório ficou 

pronto, acho que foi em 82, 83, o grupo desceu e eu continuei no controle. Mas eu queria 

muito ir para a área de produção. Eu falava assim: “Gente, é uma vacina nova, queria tanto 

ir para lá!” Mas fiquei, porque era um trabalho interessante. Eu já estava com experiência, 

eu fiquei com ela. Aí deu uma oportunidade de eu ir para a área de produção. E aí eu desci e 

fui. Eu já conhecia um pouco também, fiquei ali na produção. Fiquei respondendo pela área 

de produção lá dentro porque tinha aqueles setores, né? Então dentro da área de produção eu 

coordenava um grupo, depois de um tempo quando peguei mais experiência, passei para um 

nível superior e aí fiquei coordenando um grupo lá. Nesse período também houve um 

problema aqui no infectório. Pediram para eu ir para lá por ter experiência em área limpa, 

onde a gente fazia desinfecção dos animais para também testar a vacina. Como eu tinha 
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experiência em área limpa, então: “A Mariza podia ir para lá fazer aquela coisa do corredor 

sujo, corredor limpo e tal”. E lá fui eu pra lá.  

 

 

WH – Implantar isso.  

 

ML - Implantar lá. Eu era bióloga: “Gente, eu não entendo nada de lixo”! Então era um troço 

meio estranho ficar nessa área que seria mais ligada a um veterinário. Mas era para ver essa 

parte e eu fiz uma organização. Como te falei, talvez por esse meu lado de líder, a gente 

conseguiu juntar à equipe, uma equipe meio... Acho que aprendi com o Japão também a 

trabalhar em equipe, porque na área de produção é assim. A equipe estava assim meio 

dispersa. Então a gente juntou. Consegui trazer a equipe para perto da gente. Tinha aquela 

coisa de “em escritório não pode entrar o técnico”. Eles tinham essas coisas, tinha a sala do 

chefe. Eles tinham umas coisas assim. 

 

WH – Uma hierarquia. 

 

ML – É, uma hierarquia. Então não podia entrar. Eu botei uma mesa de reunião.  

 

WH – Você foi chefiar esse setor? 

 

ML – Eu fui chefiar esse setor.  

 

CT – Em que período foi isso? 

 

ML – Meu Deus, eu preciso me lembrar. Não consigo me lembrar não, mas foi...  

 

CT – Você entrou em 81, ficou sete anos como técnica. 

 

ML – É. Tem que ver isso no meu currículo, talvez.... 

 

CT – Em 89? 

 

ML – É. Eu acho que foi... talvez isso. Ou mais ou menos isso. Não me recordo. Não consigo 

me lembrar dessa data. Eu estou tão ruim para data, não sei o que aconteceu comigo. Mas eu 

posso depois dar uma lembrada. Eu sei que eu fui para lá para chefiar. Fiquei preocupada 

porque não tinha experiência em biotério, em infectório, na área de animal. Mas aí o Marcos 

Freire, que era o veterinário, foi também me ajudar nessa parte. Ele ficou com a parte animal, 

e eu fiquei responsável pelo infectório. Aí fizemos uma parceria, junto com ele, porque nessa 

época o Marcos já era responsável pela parte da área de lavagem, esterilização de material, 

também do laboratório de sarampo. Marcos Freire também foi um que entrou na mesma 

época que eu. Quer dizer, ele entrou depois um pouquinho. Mas somos da mesma época. 

Hoje trabalha na área de desenvolvimento. E aí ele veio comigo para ficar aqui, nós ficamos 

aqui. Mas eu era responsável pela área, por juntar à equipe, organizar a área com essa 

experiência que eu tinha de organização das áreas. Nesse período, o José Roberto Salcedo 

Chaves, que era o responsável pelo laboratório de sarampo, da área de produção junto com o 

Dalton, resolveu fazer um trabalho que seria produzir a vacina anti-rábica em cultura de 
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célula de embrião de galinha também. E eu também... Olha, preciso ver, eu tenho tudo 

anotado desse período, mas eu não consigo lembrar as datas.  

 

WH – Vacina anti-rábica? 84, 88. 

 

ML – Então era mais ou menos a época que eu já estava lá. E aí montamos... 

 

WH – O Roberto... 

 

ML – José Roberto Salcedo Chaves, também morreu, já faleceu. Ele e o Dalton. 

 

WH – Ele trabalhava com o Otávio Oliva? 

 

ML – Ele trabalhava com o Otávio Oliva. Ele começou com o dr. Hermann. Ele era do 

Fundão. 

 

WH – Com Hermann Schatzmayr? 

 

ML – Isso. Ele junto com o Dalton, que veio de São Paulo, fizeram mesmo essa coisa de... 

Quando eu cheguei, ele era o chefe da parte de laboratório de sarampo. O início foi com ele, 

com a Lucília, que era chefe do controle lá no sexto andar. Esse grupo mesmo eram os 

tecnologistas na época. Ele era veterinário. E aí eu vim para cá. Ele queria fazer um trabalho 

de raiva e me convidou: “Mariza, você quer me ajudar? Você já está aqui, a gente aproveita, 

montamos uma sala e a gente trabalha junto com isso”. Tinha uma estagiária. A gente 

começou a fazer esse trabalho. 

 

WH – O que você fazia no laboratório dele? 

 

ML –Tentar fazer a vacina de raiva em célula de embrião de galinha. Então a gente fazia 

cultura de célula e a gente tentava, inoculava, e via, fazia passagem, começamos a fazer um 

trabalho. Inoculava em cérebro de camundongo para ver se a vacina de raiva poderia ser feita 

em cultura de célula, que era muito melhor do que você usar o cérebro do camundongo para 

fazer esse trabalho. E começamos a fazer esse trabalho. Está escrito que eu fiz quando?  

 

WH – De 84 até 88. 

 

ML – É, isso. Em 88, eu acho que foi em 88, 87, que ele vem a falecer de câncer, o Zé 

Roberto. E eu fiquei ainda continuando. Ele é que estava me ajudando, a gente não chegou a 

um resultado. Tinha bastante coisa, mas ainda não tinha... Nessa época, fiz um curso de 

espanhol, porque eu ia pra o Centro Pan-Americano de Zoonoses, porque lá eles tinham essa 

experiência em raiva. Era um trabalho que a gente estava fazendo, mas não era a prioridade 

de Bio que tinha a tecnologia do sarampo. Mas eu continuava respondendo pelo infectório e 

fazia aquele trabalho junto com ele, ajudava. Com a morte dele o negócio ficou meio parado, 

o trabalho ficou meio parado. 

 

WH – A pesquisa também parou? 
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ML – É, a pesquisa parou. Eu fiquei ainda com o dr. Akira me ajudando, mas estava muito 

complicada mesmo a transferência. Tinha muita demanda de sarampo e eu engavetei. A gente 

não tinha boas respostas também ainda. A gente parou e aí o dr. Akira me chama de volta 

para o laboratório de sarampo. Porque ele tinha que reformular. A gente estava com uma 

quantidade muito grande de produção e eu voltei para lá. Continuei na área de produção, 

respondendo pela área de produção lá de novo, na parte de meio de cultura. Nessa época 

passo a responder pelo laboratório como um todo. Justamente porque o Marcos estava 

querendo ir para a área de desenvolvimento. Ele era o chefe também dessa área, mas queria 

trabalhar com desenvolvimento. Então eu fiquei respondendo por todo o laboratório, como 

gerente do laboratório como um todo.  

 

WH – Você disse que estava querendo mudar, o pessoal te chamou de volta, porque tinha 

algumas coisas que precisavam mudar. 

 

ML – Não. É porque, na verdade como tinha falecido o Dalton... Aliás, o Dalton não tinha 

falecido, tinha falecido o Zé Roberto que era o chefe do laboratório. Então precisava 

reformular a área de lá. Ele era o chefe do laboratório. Então essa parte de chefia tinha que 

ser organizada, ver como que a gente ia fazer. Porque ele era o chefe de laboratório, a 

demanda era muito grande. 

 

WH – De sarampo? 

 

ML – De sarampo. O Zé Roberto era o chefe do laboratório de sarampo.  

 

WH – Você quer uma água?  

[pausa na gravação] 

 

 

WH - Você estava falando de quando você passou a chefiar o laboratório de sarampo. 

 

ML – Foi em 88 que eu fui para lá porque o Dalton já estava doente também. O Zé Roberto 

tinha falecido e o Dalton também não estava bem. E aí eu fui para lá para ajudar, porque tinha 

perdido o Zé um ano antes, um ou dois anos antes, e o Dalton estava doente também e era 

quem estava substituindo o Zé Roberto. Então me pediram. Eu voltei, participei desse projeto 

e voltei para o sarampo justamente por causa dessas reformulações de chefia. Porque aí ficou 

um chefe só, eram sempre dois para a área do laboratório, o Dalton estava com problema de 

saúde também e eu fiquei lá de novo junto com o Dalton, que ficava bastante ausente por 

causa da doença. Fiquei desde 88, 89, até acho que 92. Foi quando o Dalton veio a falecer. 

Eu fiquei como chefe porque ele ficava ausente, já estava praticamente em casa e aí eu fui 

oficialmente, porque ele ainda estava ali na chefia junto comigo. 

 

WH – Quer dizer, a partir de 92, você ficou como chefe do laboratório de sarampo. 

 

ML – É. De sarampo. 

 

WH – De Produção. 
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ML – Chefe do laboratório todo de sarampo. Porque o laboratório de sarampo era o seguinte... 

que é ainda hoje, mas não está produzindo... Você tem a produção em si e ele é uma divisão 

de apoio. Eu chamo de uma divisão de apoio. Porque ele produzia os meios de cultura para 

crescimento de célula, tinha uma área de lavagem de material e montagem de material, que 

era para toda a unidade de Bio-Manguinhos. Ficava dentro do sarampo, mas era para a 

unidade de Bio-Manguinhos. Então esse é o laboratório de sarampo: a área que produzia a 

vacina, a área que produzia os meios de cultura para a produção, para o controle, para a área 

de desenvolvimento, lavava o material para toda unidade de Bio e também montava o 

material. Então a princípio a área de lavagem do material e na esterilização era o Marcos 

Freire quem ficava. Eu ficava com a área de dentro. Nesse momento, o Marcos vai trabalhar 

na área de desenvolvimento, porque já estava mexendo um pouco na vacina. A gente já podia, 

porque depois de quatro anos você podia fazer algumas melhorias. Ele já estava fazendo 

melhorias na vacina. 

 

WH – Por causa do estabilizador, não é? 

 

ML – Estabilizador, mudando de garrafa estacionária para garrafa rolante, que era a garrafa 

Roller. Ela produzia uma quantidade maior porque rodava, porque na outra ficava parada. 

Nesse momento ele passa para desenvolvimento e eu fico então tomando conta do laboratório 

todo.  

 

WH – A gente tem ouvido muito e a gente até queria ouvir você falar, que naquela época 

houve um período também em que o sarampo, não só o sarampo, mas a produção em geral 

começa a passar por uma série de dificuldades aqui em Bio-Manguinhos. Principalmente pela 

rejeição de lotes, perda de lotes de vacina. Eu acho que em sarampo esse fenômeno também 

se dá em 90, 92, não é? 

 

ML – É, a gente teve. Isso. 

 

WH – Eu queria que você contasse um pouco o que é que aconteceu, como é que foi isso. 

 

ML – É. Na verdade a gente começou a ter uns problemas até de contaminação mesmo. Nós 

começamos em 81, quando chega nessa época de 92, 93, nós estamos começando a ter os 

equipamentos com problemas. As autoclaves já não eram as mais modernas. Então a gente 

já estava com problema. Também já começam a estar com furo, a gente tinha que estar 

mexendo nessa coisa do equipamento também. A área mesmo de parte de ar-condicionado, 

a parte de umidade não estava boa. Várias vezes a gente teve que cancelar a produção porque 

tinha mosquito dentro da área. Porque a nossa parte de ar-condicionado já não estava assim 

tão eficiente como era quando nós começamos a produzir.  

 

WH – Então houve uma queda... 

 

ML – Houve uma queda... 

 

WH – ...em geral de equipamento, não é? 
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ML – ...em geral do equipamento. A gente estava com sérios problemas na parte de 

equipamento, na manutenção desses equipamentos mesmo, de ter de trocar por coisas mais 

modernas. E a gente começa a perder, lógico, por isso, por contaminação e alguma coisa por 

potência também. E o que acontece é que a nossa demanda era de dez milhões de doses, 

quando nós começamos a construir o laboratório. Mas quando chega num período, quando 

começa... deu problema de você já não estar mais com o vírus circulante do sarampo, a gente 

teve uma época que teve um surto de sarampo. Foi em 97. Mas mesmo antes o governo 

começou a pedir mais quantidade de vacinas. E aí o estoque que a gente tinha, porque o 

laboratório era pequeno, começou a diminuir. A gente já não tinha mais tanto estoque de 

vacina assim. Porque a gente foi fornecendo 20 milhões, chegamos uma vez a 36 milhões. 

Nossa capacidade também para armazenagem em freezers – porque elas são guardadas em 

freezers menos 70 – era muito pequena. E aí a gente ficou sem abastecimento. Quer dizer, 

isso foi uma fase muito difícil, justamente porque a gente passou por uma fase de estar 

adaptando, tivemos de fazer mudanças tecnológicas em novos equipamentos, adquirir novos 

equipamentos e a gente não tinha estoque. Então foi realmente um período bem estressante. 

E aí nesse período, em 93, eu fico grávida, né? Quer dizer, nasceu meu filho em novembro 

de 93. E nesse período a gente está com um consultor, eu fiquei de licença-maternidade e a 

gente estava com um consultor que estava fazendo algumas mudanças.  

 

WH – Como é o nome dele? 

 

ML – É George Mann. 

 

WH – George Mann? 

 

ML – É. Que também veio a falecer. E aí nesse período de 93... 

 

WH – Da onde era ele? Você sabe? 

 

ML – O Marcos conheceu ele, acho que era de um instituto na Inglaterra. Porque o Marcos 

Freire quando foi para lá o conheceu. Eu não me lembro muito dessa história não. Mas acho 

que veio para cá para fazer esse tipo de trabalho, porque ele já trabalhava lá com alguma 

coisa de sarampo. Acho que na parte de estabilizador também... foi um trabalho que o Marcos 

quando foi para lá viu com ele e aí o dr. Akira... não, não era o dr. Akira na época não. 

 

WH – Era o Otávio Oliva. 

 

ML – É, era o Otavio Oliva. Convidou ele para vir fazer um trabalho aqui. E aí essas 

mudanças também, essa coisa da implementação de um novo... isso também atrapalhava um 

pouco a rotina de trabalho das pessoas. Com isso a gente também perde alguns lotes que 

estavam ali sendo trabalhados junto nessa coisa da pesquisa, mas que foi superimportante 

para a gente. A gente muda garrafa de vidro com tampa de rolha, que isso também começa a 

ficar... as pessoas começam a ficar também um pouco... ter que sair da área porque ficaram 

muito cansadas, com dor na mão de tanto você fazer aquele movimento de rolha. A gente 

teve que mudar a equipe um pouco... Aí foi quando a gente começou a trabalhar com a parte 

de esterilização de material, a parte de autoclave que não estava boa. A gente começou a 

substituir pelo material descartável que já se usava mais na época, para retomar aquela nossa 
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confiabilidade dos produtos. Quer dizer, acho que esse período foi mesmo de equipamentos 

que já estavam ficando obsoletos, as áreas que já estavam precisando ter uma modificação 

mesmo de ar-condicionado, de umidade... 

 

WH – De infra-estrutura, né? 

 

ML – De infra-estrutura. 

 

WH – Ia até te perguntar outra coisa que eu estava vendo no seu currículo. A gente está 

entrevistando várias pessoas e para fazer o nosso trabalho a gente usa muitos os currículos. 

Você vê que a gente vai acompanhando a trajetória profissional. E uma coisa que eu tenho 

reparado, é que nessa época, 91, 92, as pessoas começam a fazer curso de Boas Práticas de 

Laboratório, Boas Práticas de Manufatura e eu estou vendo que você também fez. 

 

[1 HORA] 

 

ML – É. Foi justamente quando começa essa parte da garantia da qualidade. Até quem 

começa a implementar isso... acho que no início foi até com o João Quental. 

 

WH – É, você fez em 92, né? 

 

ML – É. Eu acho que foi na época do João Quental, que era diretor... Não, ele não era diretor. 

Ele estava fazendo esse trabalho junto com a Rita [Benedetti], que hoje está na Garantia da 

Qualidade, que é responsável. E foi um trabalho que começou justamente... a gente começou 

ter contato com isso porque a gente não tinha Boas Práticas de Fabricação. 

 

WH – Pois é! Mas o que eu queria te perguntar era se em função de todos esses problemas 

que o sarampo enfrentava – e na época eu acho que não era só sarampo, a febre amarela 

também estava com problema – se chega à conclusão de que uma das causas seria uma 

necessidade de controle maior de qualidade de produção de boas práticas?  

 

ML – É. Na verdade... 

 

WH – Foi uma coisa pensada na época? Discutida, por exemplo, com você, que estava 

chefiando? 

 

ML – Foi uma coisa pensada. A gente tinha que melhorar isso também. Até a roupa que a 

gente utilizava dentro da área deveria ser trocada, porque a gente usava uma roupa toda 

fechada, mas era uma roupa de pano, que também liberava partícula, mas era o que se tinha. 

E a gente começa até a buscar uma roupa nova que não liberasse partícula, que o pessoal 

[inaudível], que o pessoal usava para fazer CD, que já tinha, eu acho, nessa época CD não, 

nessa época acho que nós já estávamos com alguma coisa de chip, de computador, eu acho 

que já tinha alguma coisa disso. Em 92 já tinha a parte de computação, não é isso? E a gente 

começa a buscar essa roupa, que era uma roupa até melhor. E já com essa coisa da garantia 

da qualidade, das boas práticas de fabricação... Como nós tínhamos uma tecnologia do Japão, 

nós recebemos um pouco disso pelo Japão, pelo que eles trabalhavam lá. Não era assim muito 
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falado na época, mas tinha isso lá. Quer dizer, a gente já tinha aquelas normas todas para 

entrar na sala: roupa especial, tomar banho antes de entrar.  

 

WH – Mas do treinamento lá? 

 

ML – O treinamento lá no Japão.  

 

WH – De 81, não é? 

 

ML – A gente não sabia que isso era Boas Práticas de Fabricação, mas a gente usava. Depois 

que a gente começa a fazer um curso, começa a trabalhar com a garantia, eu começo a ver 

que a gente fazia isso. Mas sem saber que aquilo era Boas Práticas de Fabricação. A gente já 

usava aquilo. Porque foi uma necessidade do próprio... a própria necessidade do mundo, né? 

Para você se adequar, você tinha que ter isso! Tinha que ter garantia, tinha que ter as Boas 

Práticas de Fabricação. O mundo começava a falar nisso. Aí a garantia começa a entrar, a 

vestir a produção, a gente começa a escrever – porque aí isso era também um problema sério, 

porque a gente via as pessoas falecendo e onde estavam as coisas, aquilo que eles tinham 

trabalhado. Antigamente não tinha Procedimentos Operacionais [Padrão], os POPs. Então 

isso também foi uma coisa. As pessoas estavam morrendo, que trabalharam lá no início da 

produção, foram embora ou saíram da unidade, ou faleceram no caso, e não tem registro 

daquilo. A gente vai buscar os protocolos antigos para procurar alguma coisa que eu queria 

saber, um histórico... porque no Japão era tudo com protocolo, tudo se escrevia e eu achava 

aquilo um exagero: “Para que é que tem de escrever tanto?!” E depois vi como foi importante 

toda essa coisa que a gente escrevia. Você já tinha isso. E a gente já começa a fazer os 

procedimentos operacionais, ligado ao protocolo que a gente já tinha! 

 

WH – Isso é em 90, 91, né? 

 

ML – Isso. 

 

WH – Começa a mudar nessa época. 

 

ML – Começa a mudar nessa época. 

 

WH – E qual foi o impacto nessas mudanças no laboratório mesmo, no cotidiano, no trabalho 

do dia-a-dia? 

 

ML – No começo foi muito difícil, muito complicado. Porque o mesmo grupo que estava 

fazendo a produção... Primeiro a gente teve que adaptar a equipe a essa nova... porque era 

uma coisa nova, né? Apesar de você já usar um pouco isso no início, mas é uma coisa muito 

nova. E aí a gente tinha que parar para escrever os procedimentos operacionais, era a mesma 

equipe que produzia que tinha que escrever. E a gente tinha que treinar as pessoas pra isso, 

né? “Meu Deus, a gente tem que tirar o pessoal da produtiva pra treinar!” Tinha que buscar 

essa...  

 

WH – Fazer cursos de Boas Práticas. 

 



 

27 

 

ML – Fazer cursos de Boas Práticas... era uma coisa toda nova. E o pior mesmo, eu acho, 

que eu senti na equipe, no grupo, foi a coisa de escrever os procedimentos operacionais. 

Escrever os POPs. Foi muito difícil a gente colocar na cabeça de todo mundo como era 

importante. Claro que depois as pessoas perceberam que era importante, que aquilo ia 

facilitar a vida deles. Se eles têm aquilo escrito, vão seguir aquilo, era muito mais fácil do 

que ficar uma coisa perdida. E aí... o checklist... Você vai para a área de produção, tem que 

estar tudo lá dentro. A gente já tinha essa idéia do Japão, mas não modificava, não tinha uma 

coisa: “Ó, entrou isso, entrou aquilo”. Ou então, de vez em quando: “Ó, faltou isso, vai ter 

que pegar lá fora o material”. Quando você entra com essa coisa das boas práticas, você já 

tem uma lista do material, então você vai checando cada coisa que entrou e aí você também 

os nossos equipamentos começam a sofrer dentro do laboratório de metrologia e validação 

também. Então você tem a qualificação do equipamento, porque aí quando você tem um 

problema na produção, fica aquela coisa: “Foi a produção, foi alguém do controle, foi lá na 

esterilização, foi no meio de cultura”. É um jogando a culpa no outro, porque você não tem 

como rastrear. Às vezes você não consegue rastrear. E aí quando você tem a Garantia da 

Qualidade e as Boas Práticas atuando, você tem certeza de que o equipamento está validado. 

Quer dizer, você está trabalhando com equipamento que está 100% de condições, o seu meio 

está validado, seu processo está validado. Quer dizer, é muito fácil você buscar um erro, pode 

ser uma falha humana, alguma outra coisa do ambiente... Quer dizer, você tem uma coisa 

muito mais fácil de rastrear e aí você pode interromper e não fica... porque como a produção, 

ela começa... que a gente até o grupo que fez essa coisa lá do [inaudível], falava que era do 

ovo ao pombo, porque na verdade você acaba abrindo o ovo para chegar à vacina. Então a 

produção, quando a gente começava, ou seja, no momento que você abre o ovo até chegar o 

momento da formulação, você levava mais ou menos um mês, só que você já tinha várias 

produções, você está produzindo! Até o resultado sair você já teve muitos lotes produzidos 

ali, até os processos, antes mesmo da vacina. E quando você descobre algum problema, você 

já tinha... ou uns lotes se perdiam, porque é demorado descobrir. Hoje como você tem esses 

processos validados é muito mais seguro. Você até descobre alguma coisa a tempo de não 

perder toda a produção. Porque é longo, você faz, chega ali, vamos... 

 

WH – Consegue detectar o problema antes do que no final do processo.  

 

ML – ...detectar e sanar...Antes do produto final. Aí você já tinha produzido porque você 

tinha uma regra de produção, toda semana a gente fazia duas produções e a gente inoculava 

dois dias, 48 horas depois, fazia a coleta desse material na outra semana, e aí esperava de 15 

a 30 dias pra o teste de esterilidade. Enquanto isso você estava fazendo outras produções. 

Então quando você tem um problema no equipamento e isso é detectado através de um 

equipamento mais moderno, que está ligado a computador, você...  

 

WH – Você tem nesse período troca de equipamento? 

 

ML – Trocamos todas as nossas autoclaves, trocamos o nosso forno, tudo para se adequar. 

 

WH – E quando começou? 

 

ML – As autoclaves foi quando começou a garantia. Nós tivemos um paradão, uma parada 

grande em janeiro. E aí fizemos essa troca aqui e acho que foi nessa época que a garantia 



 

28 

 

entra, foi 92, 93, por aí. Nós mudamos as autoclaves e o forno porque não tinha mais condição 

de continuar com aqueles equipamentos, porque não eram validáveis. A gente não conseguia 

mais botar os termopares, tinha que botar através da porta, então tinha que botar equipamento 

mais moderno. Difícil de você até abrir. Então a gente trabalha com aquela porta de correr 

hoje, quer dizer, modificamos mesmo. Na área mesmo de produção fizemos reforma, 

mudamos o chão, que antigamente era aquele piso que tinha alguma coisa em divisória, a 

gente coloca um piso liso... 

 

WH – Sem frestas, não é? 

 

ML – Sem frestas. Então a gente faz algumas modificações necessárias por causa do tempo 

que a gente já estava... 

 

WH – Eu ia te perguntar: essa é a época do Otávio Oliva, não é? Quando você entra o Akira 

Homma era diretor de Bio-Manguinhos. 

 

ML – É, depois sai. 

 

WH – O Akira Homma sai em 89 e entra o Otávio Oliva. 

 

ML – Isso. 

 

WH – Ele fica até 2002. 

 

CT – Não, até 92. 

 

WH – 92, perdão. Aí vem o João Quental. Você podia, do ponto de vista de alguém que 

estava na produção, fazer essa comparação entre a gestão do Akira e a do Otávio Oliva? 

ML – É, na verdade eu comecei com o dr. Akira, Eu tenho uma afinidade muito mais 

profissional com o dr. Akira, até por ter começado com ele. Na verdade, eu acho assim, o 

Otávio vem de uma área de trabalho mais de desenvolvimento. Quer dizer, eu acho que, 

talvez, nesse período do Otávio, houve um pouco mais de incentivo nessa área de 

desenvolvimento, na área de pesquisa. Talvez, eu acho que sim, aconteceu isso sim. 

 

WH – E você acha que ao incentivar mais a pesquisa, o desenvolvimento, a produção ficou... 

 

ML – É, talvez isso. Acho que talvez tenha sido isso. Tenha acontecido assim, a produção 

ficou um pouco mais esquecida. Apesar de que quando nós começamos em 81, o Otávio 

também trabalhava nessa parte de projeto de produção. Mas eu não sei assim, eu acho que a 

área de produção... tem uma coisa muito do dr. Akira na área de produção... não fala isso 

porque se ele ouvir ele vai até brigar comigo. Porque hoje tem um incentivo muito grande à 

parte de desenvolvimento, reativo, de pesquisa... [celular toca]  

[pausa na gravação]  

 

ML- Naquela época eu acho que a gente tinha uma ligação muito mais com o dr. Akira, por 

ter começado a parte do sarampo, ter começado mesmo essa parte da produção e... Não que 

o Otávio não tenha dado esse incentivo para a área de produção, mas eu acho que alavancou 
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mais essa área de desenvolvimento e da parte da pesquisa mesmo, não abandonando a área 

de produção. Não é isso, mas há talvez uma divisão. Acho que a gente tinha ficado um pouco 

mal acostumada de que a produção tinha um pouco de prioridade em tudo.  

 

WH – Você acha que a produção ficava em segundo plano? 

 

ML – Eu não acho que chegou a ficar em segundo plano. Eu acho que a gente teve que 

começar a aprender a dividir. Acho que a gente estava um pouco mal acostumada, porque a 

produção era a prioridade, né? E a gente começa a ter de dividir um pouco a coisa da produção 

com o desenvolvimento, que era tão importante quanto. E a área de pesquisa também. Eu até 

começo a conhecer mais essa área de desenvolvimento e pesquisa e vi o quanto era 

importante para a produção. Porque a gente sem o desenvolvimento e sem a pesquisa, 

também pára a produção. E é verdade que a produção melhorou muito depois que a gente 

não precisou mais ficar presa ao Japão. Aí teve essa área de desenvolvimento que evoluiu. A 

gente teve um período que a gente não pôde mudar nada. Na época que a gente estava 

produzindo com o Japão, a gente tinha que seguir rigorosamente as coisas que eles faziam. 

Então é garrafa estacionária era o estabilizador deles. Quando essa área de desenvolvimento 

está trabalhando com a produção, você começa a ter ganhos. Nós tivemos. Diminuímos o 

processo, conseguimos tirar etapas do processo que não tinham nenhum interesse para a 

gente, que você dividia mais as etapas para evitar contaminação. Então você pega, separa, 

depois junta, separa de novo, que é para você fazer teste de esterilidade. No momento que 

você tem uma produção já padronizada, a equipe treinada, você começa a ver que não precisa 

ter certas etapas. Porque em vez de facilitar, alguma etapa dificultava. Então da garrafa 

estacionária passa a ter a garrafa Roller. Você tem rendimento, ao invés de você trabalhar, 

sei lá, com 50 garrafas, você vai trabalhar com 30 e ter o mesmo rendimento das 50. Então 

diminui a contaminação. Nós tivemos com os estabilizadores também, que eu acho que foi 

um ganho maravilhoso. E tivemos também de redução da quantidade de ovos. Quer dizer, a 

gente trabalhava um ovo por garrafa na época do Japão. Então, para 50 garrafas, 50 ovos. A 

gente começa a diminuir a quantidade de ovos e obtém o mesmo rendimento, porque você 

está melhorando a célula, melhorando a divisão da célula, tudo isso com a área de 

desenvolvimento.  

 

WH – Além do Marcos Freire, você falou muito no nome dele, quem mais desenvolvia os 

trabalhos para melhoria da produção? 

 

ML – O Marcos estava respondendo, eu acho, nessa época, pela área de desenvolvimento. 

Era ele quem fazia. Acho que a Jussara veio depois. Mas era o Marcos e a equipe dele. Tinha 

a Ana, tem a Bia que também foi para a Inglaterra com ele para fazer essa parte de 

desenvolvimento. Mas eu acho que era o grupo de trabalho deles. Eu acho que era mais o 

Marcos que estava à frente disso mesmo, junto com o George Mann, que era a pessoa que 

veio para fazer esse trabalho.  

 

WH – Era ali mesmo, estava no laboratório dele. 

 

ML – Isso. 
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WH – Porque o Otávio Oliva, como você disse, ele incentiva o desenvolvimento tecnológico. 

Mas ao mesmo tempo é na gestão dele que se começa a se implantar todo esse olhar sobre a 

qualidade, Boas Práticas de Manufatura, etc., etc. E eu ia te perguntar porque logo em 

seguida, já em 93, quem é o diretor é o João Quental. Você sabe da vinda do João Quental 

para cá como é que foi? 

 

ML – Não. Eu sei que quando o João veio para cá, ele veio para montar a garantia da 

Qualidade. 

 

WH – Pois é. 

 

ML – E aí, depois, nessa época eu acho que a gente não era... o diretor nessa época eu acho 

que era indicado, eu acho que a gente não votava, eu não me lembro. 

 

WH – Em 92 acho que já era eleito. 

 

ML – É, era eleito sim. Não, eu fiz inclusive a campanha do João. É verdade. 

 

WH – Pois é. E como é que ele se candidata? Por que o João se candidatou? 

 

ML – Não sei. O João, na época, fazia um trabalho com garantia de qualidade. Ele era uma 

pessoa bem popular por esse trabalho da garantia da qualidade.  

 

WH – Foi uma coisa implantada em todos os laboratórios, né? 

 

ML – É. Sei lá, eu acho que foi comprado, foi vendido para as pessoas o conhecimento que 

ele tinha, a bagagem que ele tinha na gestão. Porque a gente vê o dr. Akira muito como uma 

pessoa técnica, sempre enxergava muito o dr. Akira como uma pessoa técnica. Então era uma 

pessoa que vinha para a área de gestão, atuar na parte de gestão, porque na verdade a direção 

também tem que ter isso: a parte técnica com a gestão. E eu não me lembro muito bem. Eu 

acho que não tinha muitos candidatos na época. Mas a gente investiu no trabalho dele. Mesmo 

sabendo que ele não tinha uma experiência muito grande técnica, mas uma pessoa com área 

de gestão. E aí eu acho que foi essa época sim, ele entra e eu não me lembro quanto tempo o 

João fica... dois, três anos, porque depois veio... 

 

WH – 93 até 96. 

 

ML – Isso então. E depois eu acho que a Malu que fica... 

 

WH – É. Mas aí começa todo um processo de reforma. Sabe por que começa a se falar em 

reestruturar, mudar Bio-Manguinhos? Quais são as questões que estão por trás de toda essa... 

 

ML – Olha, eu acho que teve uma época que as pessoas não queriam mais ficar em Bio-

Manguinhos. A gente estava sentindo Bio-Manguinhos caindo muito. Eu não sei muito bem 

o que aconteceu, o porquê disso. Quer dizer, apesar de eu ter um cargo de gerente, sempre 

fiquei muito ligada na área de produção. Participava, é claro, das reuniões de gerenciamento, 

mas não tanto porque tinha os chefes de departamento, que era a Malu, ela passa a ser chefe 
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de departamento, porque na época tinha um departamento de vacinas virais e vacinas 

bacterianas. E aí com o falecimento do Dalton que tinha ficado como chefe do departamento 

das vacinas virais... Na verdade nem era virais e bacterianas, era DEPRO 1 e DEPRO 2 que 

eles chamavam. Malu era pólio, era uma mistura, porque Malu trabalhava com pólio e 

respondia pela parte do DPFI também, que é o Departamento de Processamento Final, que 

fica aqui. Ela respondia por essa área do departamento. Então tinha a Produção 1 que era 

sarampo, alguma coisa de reativo e tinha o Departamento de Produção 2. Então ela pegou 

toda... 

 

WH – A produção 2 era o quê? 

 

ML – Era Produção 1 e Produção 2. Produção 2 era sarampo e febre amarela. E a produção 

1 era pólio e a parte do Departamento de Processamento Final. 

 

WH – E as bacterianas ficavam aonde? 

 

ML – As bacterianas ficavam no Departamento 1, junto com a Malu também. Era pólio, 

bacteriana que era a mesma. 

 

WH – Mas você passou a chefiar o DEPRO 2? 

 

ML – Não. Eu, nessa época, ainda estava como chefe do laboratório.  

 

WH – Só de sarampo. 

 

ML – Só o laboratório de sarampo. Quando a Malu engloba tudo... porque aí o Dalton faleceu, 

a Malu veio ser a chefe de todo o departamento. E aí eu fico substituindo a Malu toda vez 

que ela sai. Quer dizer, eu começo a ter contato com o departamento no momento que a Malu 

passa a chefiar todo o departamento, que eu acho que é nessa época que o João está entrando. 

Toda vez que ela saía de férias, um curso, alguma coisa, eu substituía ela como chefe de 

departamento. Era o meu contato com a chefia de departamento, que hoje eu sou chefe de 

departamento das virais. 

 

WH – Das virais, exatamente. 

 

ML – Então o meu contato com o departamento começa a ser nesse momento que ela estava. 

Aí houve essa campanha, o João entra em Bio por ele ter tido toda essa coisa de... Ele que 

implantou a garantia da qualidade em Bio-Manguinhos nessa época. Ele é que estava 

começando. Mas Bio-Manguinhos, não sei direito porquê, estava caindo sim. As pessoas não 

estavam mais querendo ficar em Bio. 

 

WH – Você queria sair também? 

 

ML – Nunca quis sair de Bio-Manguinhos. Nunca quis, nunca quis. Eu falava que eu queria 

que Bio-Manguinhos voltasse a ter unidade. A gente achava que não era unidade mais. Estava 

um pouco dividido, tinha um grupinho lá, um grupinho aqui... Eu não sei direito o que levou, 

o que aconteceu. Eu sei que a gente começou a se sentir assim muito chateada com a unidade, 
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não era uma unidade. Nossas festas de final do ano, cada vez ficaram mais esvaziadas. A 

gente não via os grupos se reunirem e as pessoas começaram a ficar um pouco afastadas. 

 

WH – Mas isso por conta de que, esse processo de afastamento? 

 

ML – Olha, até hoje não consigo entender o que aconteceu, né? Muitas pessoas começaram 

a querer sair de Bio-Manguinhos porque achavam... 

 

WH – Saiu muita gente? 

 

ML – Saiu, chegou a sair gente. Pedir transferência, ir para outras áreas... Não sei se as 

cabeças que tinham iniciado foram se afastando, novas cabeças chegaram e pessoas novas 

talvez mudam um pouco a metodologia de gestão. Então eu acho que nesse período do João, 

as chefias do laboratório, os chefes de baixo ficavam muito afastados da direção, houve um 

afastamento. Talvez até por pouco conhecimento dele, por ser um conhecimento mais de 

gestão do que técnico. Então se afasta um pouco. E antigamente a gente tinha o Akira que 

aparecia no laboratório de vez em quando. Então o pessoal começou a sentir um pouco essa 

falta de união com a direção. E aí muitas pessoas saem mesmo.  

 

WH – Diminuiu? 

 

ML – Diminuiu. 

 

WH – Em termos de quantidade de gente? 

 

ML – É. E também teve alguma coisa de aposentadoria. Algumas pessoas tiveram que se 

aposentar, né? Eu não me lembro muito bem o período, mas teve.  

 

WH – Mas você diria que nessa época Bio-Manguinhos diminuiu de tamanho? 

 

ML – Não, eu não sei... 

 

WH – As pessoas foram saindo e... 

 

ML – Não, porque geralmente você pedia transferência, mas tinha que arrumar alguém para  

ficar no lugar, né? Então não acredito que diminuía porque chegava mais gente nova. 

 

WH – Mas por exemplo, a produção diminuiu? 

 

ML – Não, não diminuiu. Nós perdemos gente. Algumas pessoas saíram, algumas pessoas 

faleceram, outras seguiram os seus maridos para outros locais, mas a gente perdeu sim 

alguma mão-de-obra, mas depois a gente teve esse ganho. Teve uma perda de funcionários, 

mas a gente conseguiu depois ter essas pessoas. Porque essas pessoas que saíram, a gente 

dizia: “Não, tem que arrumar alguém para trocar”, mas a gente perdia a mão-de-obra 

qualificada. Esse era o problema. Porque o treinamento não é uma coisa fácil, você tem de 

treinar aquela pessoa, começar praticamente do zero. Então algumas pessoas da produção 

queriam entrar para fazer controle. Algumas pessoas da produção saíam, inclusive, para 
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outras áreas dentro de Bio-Manguinhos. Mas houve uma saída muito grande, aqui também 

de Bio, eu acho. 

 

CT – Para outros institutos da Fiocruz? 

 

ML – É. Para outras unidades da Fiocruz. 

 

CT – E como é que era esse período que você está registrando como ruim para Bio-

Manguinhos dentro da estrutura da Fiocruz? Como ficou a relação de Bio-Manguinhos com 

as outras unidades, com a presidência, nesse momento de dificuldade que Bio-Manguinhos 

estava passando? 

 

ML – Olha, eu acho que a gente teve as coisas que sempre teve. A Fiocruz sempre deu muito 

apoio para Bio-Manguinhos. Era aquela coisa de que Bio-Manguinhos sempre foi a ‘menina 

dos olhos’. E eu não sei se talvez por falta de recursos, Bio-Manguinhos teve um pouco de 

falta de recursos, a gente teve dificuldade de comprar coisas, os equipamentos, a coisa muito 

mais de mercado, talvez a lei mesmo e... realmente demorava muito, às vezes, as coisas a 

chegarem, apesar de que a Fiocruz sempre deu muito apoio para Bio-Manguinhos. Não vejo 

a Fiocruz abandonando Bio-Manguinhos. Mas nós, aqui dentro de Bio-Manguinhos, 

sentimos um pouco aquela coisa do aconchego dos funcionários mesmo, de estar sempre 

junto, porque dentro da nossa própria unidade começou a se formar, separar: febre amarela 

para lá, sarampo para cá. Houve um pouco assim de separação dentro da unidade, dos grupos 

dentro da unidade. Então eu acho que a Fiocruz, mesmo nessa fase ruim, acho que a 

Presidência apoiou bastante a unidade. 

 

WH – Porque houve todo um processo de reforma que começa nessa época. Eu acho que com 

o próprio João Quental, né? Você acompanhou isso, você sabe como foi, qual foi e por quê 

motivos? 

 

ML – Na época, na gestão do João eu acho que fiquei muito afastada da direção. Muito 

afastada da direção. Fiquei muito ligada à produção, mas quem fazia essa ligação mais com 

a direção era a Malu. Talvez tenha sido... no Otávio também, eu acho que eu tinha, mas com 

o João principalmente, essa ligação era com a Malu. Não tive muita ligação com os problemas 

da unidade nessa época. Eu era assim, ficava muito ligada com os problemas da produção, 

passava para a Malu e a Malu é que resolvia lá em cima. Não era aquela coisa de uma 

participação muito grande dos gestores. Não tinha uma participação muito grande dos 

gestores. Talvez até por isso que fosse uma dificuldade de agregar, né? Mas não houve essa... 

não tinha muito. Não que a gente não tivesse acesso, até tinha acesso, mas eu acho que 

existiam outros problemas mais na área de gestão e a gente não era envolvida nesse... 

 

WH – Pois é, porque tinha duas questões, conversando com outras pessoas a gente tem tido 

oportunidade de ver, que quando se propõe justamente fazer a reforma de Bio-Manguinhos, 

que aí vem o Marcos de Oliveira. O que se muda é: o diretor deixa de ser eleito... 

 

ML – Isso. 
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WH – ...e começa a se focar na questão de planejamento e de gestão, que é o tema que você 

tocou agora. Então eu queria te perguntar se você sentiu, ou já no âmbito do teu laboratório, 

mudanças nesse sentido. Porque você diz: “Tinha uma distância entre o gerente e a direção”. 

 

ML – Isso. 

 

WH – Depois que tenta se mudar isso, você sente que tem alguma diferença? Essa distância 

é encurtada ou não? 

 

ML – Não. Na gestão do Marcos Oliveira muda tudo. Eu acho que a gente fica muito mais 

profissional. Na verdade, apesar de ele ser uma pessoa muito visada porque tinha uma 

experiência, eu acho, que na Petrobrás na parte de produção, mas ele coloca muito mais os 

gestores para participar, principalmente na área produtiva. Eu acho que foi uma gestão muito 

boa para a produção, porque a gente começou a enxergar com outros olhos, talvez o olho que 

eu não tinha, apesar de ser gerente da área produtiva. A gente começa a entender a unidade 

como um todo. A importância da unidade, a importância dessa coisa de grupo. Sempre tem 

um grupo dali, daqui, que se agrega, se junta de novo, eu acho que as pessoas se juntam de 

novo. 

 

WH – Tinha grupos que brigavam entre si? 

 

ML – Não, a gente... assim, brigas... aquelas brigas normais, né? 

 

WH – Por exemplo? 

 

ML – O controle que briga com a produção, isso você vai ouvir o tempo todo. O controle 

sempre brigava com a produção por conta de que se tinha algum problema era problema da 

produção ou era problema do controle. Isso sempre houve! E eu acho até que é uma briga 

saudável, que até é interessante. Mas eu acho que antes do Marcos, que foi esse período que 

estava uma coisa meio assim... a gente estava, eu não sei explicar direito, a gente estava meio 

apagado. 

 

WH – Desestimulado? 

 

ML – Desestimulado. E aí eu acho que o Marcos vem trazer um pouco desse estímulo de 

novo. Então Bio-Manguinhos cresce muito com a vinda dele. 

 

WH – Minha pergunta é: você passou a participar de reuniões? 

 

ML – Passei a participar, as reuniões são feitas com os gerentes. Os gerentes começam a 

participar das reuniões. São reuniões objetivas em que a gente ouve os problemas de Bio-

Manguinhos, ajuda, dá opinião para solucionar os problemas também. Começa uma coisa 

muito mais participativa dos gerentes em relação... Existia uma queixa de que na época 

anterior, talvez do Otávio ou do Marcos, só alguns gerentes participavam. Tinha um grupo 

que era o grupo deles, assim, o grupo que estava mais ligado na gerência mesmo. E acho que 

a produção era um pouco afastada disso. Com a vinda do Marcos eu acho que todo mundo 

participa igualmente. 
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WH – É, exatamente. Ele democratizou a participação. 

 

ML – Não teve diferença assim: “Ah! Mais na área de produção alguns gerentes só que 

participam”. Todos participam, todos têm o direito de opinar. Na minha opinião, ele trata 

com a mesma importância e dizendo o porquê: “Eu estou dando importância à essa área 

porque a prioridade é essa, porque nós temos esse objetivo, o objetivo é de Bio-Manguinhos”. 

Quer dizer, ficou mais clara a comunicação. Todas as pessoas sabem o que está acontecendo 

na unidade e isso tira um pouco daquele... Porque aquela coisa do corredor, você falou do 

corredor, isso sempre existiu, né? A gente chamava de “Rádio Tamanco” a “Rádio 

Manguinhos”. 

 

WH – É.  

 

ML – Isso sempre existiu. Mas eu acho que clareia um pouco nossos objetivos, porque é que 

aquilo é mais importante e a gente começa a olhar para a área da gestão, que eu não tinha 

muito. A gente sempre quer puxar um pouco o lado da produção: “Mas por que é que está 

faltando isso? Lá tem!” E a gente começa a ver: “Tem lá, mas vai ser importante para a gente 

também”. 

  

WH – Porque tem uma outra coisa também. Essa é uma época muito movimentada em Bio-

Manguinhos, não é? 

 

ML – É.  

 

WH – Acontece muita coisa, tem todas essas dificuldades e também tem a planta, a 

construção da planta, a planta de bacterianas, não é? Vocês que estavam mais na produção 

de vacinas virais, sarampo principalmente no teu caso. Como é que vocês viram a construção 

dessa planta para vacinas bacterianas? 

 

ML – Não, no início a gente já tinha pegado a construção da planta do DPFI, que foi uma das 

maiores plantas que teve quando o processamento final, que era lá em Bio, passa para cá. A 

gente viveu esse período que foi superimportante para Bio-Manguinhos. Esse período da 

construção da planta também. Toda vez que a gente está construindo uma planta, que é o 

caso agora que está comigo, que é o projeto TVV, a gente... 

 

WH – Projeto? 

 

ML – Da tríplice viral, a transferência de tecnologia da GSK, que agora eu estou nesse 

projeto. A gente escreve... 

 

WH – É MMR, que se chama? 

 

ML – Não, MMR é uma marca da Merck. Então é TVV. 

 

WH – TVV. 
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ML – É, que seria a tríplice viral. Mas na verdade o que vai ficar é sarampo, rubéola e 

caxumba, eu acho que deve ser SRC, que eu acho que é o que eles estão usando no Ministério. 

Mas é a MMR, né?  

 

WH – É, a MMR é o nome fantasia da Merck, né? 

 

ML – É da Merck, conhecida em inglês. Mas no momento que você tem a construção de uma 

planta do porte dessa... no caso da Hib, da própria planta do DPFI, você começa, é claro que 

todo mundo tem que estar ali imbuído de que os recursos vão para essa área. Então as pessoas 

começam a sentir um pouco de aperto. A gente tem que apertar um pouco o cinto. Nas 

reuniões a gente começa a ver: “Gente, eu sei que vocês estão precisando fazer uma reforma, 

eu sei que vocês estão precisando de equipamento, mas a prioridade é colocar a planta para 

funcionar”. É o momento que a gente tem que apertar um pouco mesmo. 

 

WH – Mas isso não gerou, por exemplo... Quer dizer, é óbvio que a produção tanto do 

sarampo como da própria febre amarela passa por uma série de dificuldades nessa época. 

Não tinha ciúmes da área de virais em relação à área de bacterianas? 

 

ML – Não.  

 

WH – Não. Isso era uma coisa eu estava acordada? 

 

ML – É, era isso que eu estava dizendo: era uma coisa que estava... A gente entende qual é a 

importância, a gente vê que isso é importante para Bio-Manguinhos, para o crescimento de 

Bio-Manguinhos, que estava meio parado, precisava dar essa levantada de coisas novas. 

Porque a gente começa a ver que o sarampo estava começando a erradicar, vai para sarampo. 

“Gente, como é que a gente vai fazer?! Qual a quantidade de vacinas que a gente tem para se 

manter?” Então a gente tem de criar, abrir novos horizontes, né? Isso era discutido na mesa. 

Hoje a gente tem febre amarela, eu acho que febre amarela é uma coisa também que daqui a 

pouco... Não é tratada em campo, a vacina não é de campo e daqui a pouco a gente também 

não tem que fazer a quantidade que faz, precisa exportar. E aí vão ter que colocar o 

laboratório para que a OMS certifique, certificar a vacina para a gente poder exportar. Quer 

dizer, Bio-Manguinhos começa a abrir um leque, a dizer: “Ó, se a gente não começar a 

caminhar, vamos ser engolidos”. Porque ninguém mais vai querer sarampo, vamos ter que 

buscar tecnologia, porque a tecnologia da tríplice viral é muito antiga! A gente começou a 

pesquisar a Merck. Já vinha de alguns outros laboratórios que estavam pesquisando também. 

Antes da Hib a gente já estava vendo a... na verdade não era nem a tríplice, a gente ia fazer 

sarampo e rubéola. Pesquisamos Japão... porque como a cepa nossa de sarampo era do Japão, 

se a gente conseguisse só a rubéola e caxumba de lá seria mais fácil. Então a gente já vinha 

caminhando também com isso. Na época, a gente estava fazendo a planta do processamento 

final. E aí a Hib entrou nessa frente por uma necessidade mesmo, que é a demanda, o que 

tem de demanda e aí quando começa a dizer: “Não, sarampo sozinho não é mais, a gente tem 

que ter a tríplice viral mesmo. Vai dar uma única picada na criança, você vai imunizar para 

três doenças”. A gente entra mesmo fazendo a tríplice, porque o sarampo já estava mesmo 

parado.  

 

WH – Como é que foi essa mudança da produção? 
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ML – Nós não mudamos ainda. 

 

WH – Deve ter sofrido um impacto a produção de sarampo depois que a MMR entrou no 

mercado, né? 

 

ML – É. 

 

WH – Vocês tomaram um susto? 

 

ML – Não, eu acho que a gente estava esperando. Eu acho que a gente já estava esperando, 

porque é o que eu estava te falando: a gente já estava pesquisando anteriormente porque já 

havia essa sinalização de que o sarampo iria parar. A gente já estava começando mesmo a 

diminuir as quantidades. A gente no início era 20 milhões, 13 milhões, começa a diminuir 

um pouco a quantidade mesmo, então a gente já sabia... 

 

WH – Vocês já sabiam? 

 

ML – ...que a gente ia parar. 

 

WH – Quando pára a produção? 

 

ML – Sarampo acho que pára em 92, se não me engano, em 93. Eu acho que era 93. Eu acho 

que em 93 a gente... Nós estamos em... 

 

CT – 2003.  

 

ML – 2003. Desculpa! Olha, eu já estou perdida nos tempos! 

 

WH – Está roubando dez anos de produção de sarampo! 

 

ML – Em 97 a gente teve um surto muito sério de sarampo. A gente teve de fazer uma 

produção bem grande por causa da circulação do vírus. O pessoal pára de vacinar, as pessoas 

começam a achar que a campanha de sarampo já não estava mais circulando, então diminui 

muito a vacinação, a cobertura vacinal. A gente teve em 97 um surto. Mas então, quando pára 

o sarampo... foi complicada essa parada também. Você tem um grupo de produção que diz: 

“E agora o que a gente vai fazer?”  

 

WH - Pois é.  

 

ML - Isso aí é complicado de colocar nas cabeças das pessoas. Mas o que acontece com o 

laboratório de sarampo? O grupo de produção é um grupo de seis pessoas que produziam a 

vacina. O restante do grupo trabalhava para Bio. Então o laboratório de sarampo não pára 

com um todo. Ele continua, como está hoje. A gente está com a área de produção. Essas seis 

pessoas que trabalhavam com a produção não estão na área de produção, mas você tem a área 

de meio de cultura, de lavagem, esterilização e montagem, que continuam, porque elas 

trabalhavam para a unidade toda. 
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WH – E continuam trabalhando com a unidade toda. 

 

ML – Continuam trabalhando para a unidade toda. E aí a gente pega esse grupo e a gente faz 

uma reciclagem. E aí começa aquela coisa do... Já existia isso no laboratório e eu sempre que 

ficava no departamento cobrava isso, que a gente pudesse circular as pessoas. Então a gente 

fez muito com febre amarela por ser muito similar. Então, sarampo e febre amarela. Muitas 

pessoas do sarampo foram para febre amarela e de febre amarela foram para o sarampo. Então 

a gente aproveita, pega essa equipe que já trabalhava com ovo, que tinha essa experiência 

porque já tinha feito intercâmbio ficando lá, vinha para cá, aí aprende, agora vai para lá, vem 

para cá, aí ajuda a febre amarela. E a gente coloca para ajudar a febre amarela, algumas 

pessoas foram conhecer a área de controle. 

 

WH – Conhecer? 

 

ML – A área de controle. Porque você produz a vacina, mas nunca teve oportunidade de ver 

como era controlada a sua vacina. Então a gente começa a reciclar as pessoas nesse sentido. 

Aí vem até a história das equipes multifuncionais, porque o Dr. Akira acha que a gente tem 

que ter equipe multifuncional. Eu acho excelente, tem que trabalhar esse lado porque é 

sempre muito difícil, o nosso funcionário ir para lá e trabalhar agora com outro chefe, com 

outro laboratório, né? Mas essa é uma idéia do Akira, a gente está fazendo esse trabalho em 

Bio. Mas a gente já fazia isso antigamente. Dentro da minha área mesmo, do laboratório de 

sarampo, a gente já reciclava dentro da área. Então o cara que trabalhava com lavagem, sabia 

produzir, sabia controlar, sabia produzir meios, sabia esterilizar. A gente fazia um rodízio 

interno. Porque se você tem alguém que está gripado, você não pode trabalhar na produção. 

 

WH – É, se falta um funcionário você pára a produção. 

 

ML – Gripada ou se naquele dia ela está com diarréia não pode, porque você entrava às 8 da 

manhã e só saía ao meio dia. Você não tinha como beber água ou ir ao banheiro, porque tira 

a roupa toda para ir ao banheiro. Então o cara já está acostumado: ia ao banheiro de manhã, 

tomava o seu cafezinho e ficava até a hora do almoço. Então se a pessoa está com problema... 

As mulheres grávidas também, não que não pudessem trabalhar porque pode, mas aquela 

coisa de ir ao banheiro toda hora. Então a gente tirava dali, mudava um pouquinho, pegava 

alguém da outra área de montagem, botava lá. Então a gente tinha essa coisa, no sarampo 

sempre fizemos isso, essa reciclagem. E comecei a estender isso quando eu começo a ficar 

respondendo pelo departamento... respondendo não, quando a Malu não estava e eu ficava, 

comecei a fazer isso dentro das nossas áreas também.  

 

WH – Não só para o sarampo. 

 

ML – Não só do sarampo. Começamos a fazer com febre amarela. 

 

WH – Mandava gente do sarampo também para febre amarela? 
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ML – Do sarampo para febre amarela. A gente botava uma pessoa lá. Eles treinavam e iam 

conhecer sarampo. Quer dizer, ficava às vezes seis meses, um tempo grande. Porque não se 

vai aprender a fazer uma coisa em um mês. Ele tem que ver várias produções. 

 

WH – Quer dizer, você tinha um técnico, um profissional, que na verdade conhecia 

praticamente todo o processo... 

 

ML – De sarampo. 

 

WH – ...de produção do sarampo e depois de febre amarela. 

 

ML – Também.  

 

WH – Vocês conseguiram implantar isso lá? 

 

ML – Conseguimos. 

 

WH – E vocês perdiam muito funcionário? 

 

ML – É, às vezes... 

 

WH – Em função desse treinamento? 

 

ML – É, dentro da área de produção não, mas eles se encantavam um pouco com as outras 

áreas do controle. Porque a área de produção é muito parecida. Então ele saía do sarampo, ia 

lá conhecer a febre amarela... 

 

WH – E para indústria privada? 

 

ML – Ah, para indústria privada não! 

 

WH – Perda de funcionário mesmo, que vai ganhar mais em outra empresa. 

 

ML – Não, porque essa especialização em produção de vacina... eu não sei! É engraçado, eu 

vejo agora a [inaudível], você está me falando isso, é verdade. A gente não teve perdas de 

pessoas nessa parte de vacina. Eu até dizia assim: “Se eu perder o emprego ninguém vai me 

contratar, porque ninguém produz vacina de sarampo, ninguém produz febre amarela”. Essa 

era a nossa visão. Mas tinham outras vacinas, você tinha uma experiência em produção. Eu 

acho que a gente não chegou a ter essa idéia de que a gente poderia ir para outras áreas, né? 

Ou era porque as pessoas sempre vestiram a camisa de Bio-Manguinhos também. Gostavam 

do que faziam. 

 

WH – Tinha uma coisa assim... 

 

ML – Tinha. Na verdade, o sarampo... 

 

WH – ...de valor no trabalho que estava sendo feito? As pessoas tinham essa noção? 
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ML – Tinha sim. E não só isso, como o grupo do sarampo sempre foi um grupo muito 

invejado. 

 

WH – Ah, é?! Por quê? 

 

ML – Ah, diziam que era um grupo muito fechado. Não era um grupo fechado! Era um grupo 

que não saía muito, não se desligava muito. Então você tem gente que está lá no sarampo, 

como eu que estou a 24 anos, tem os técnicos que estão comigo desde que começamos juntos. 

 

WH – Quer dizer, essa equipe se mantém a mesma. 

 

ML – É, houve uma equipe que se manteve. Claro que algumas pessoas saíram, que foram 

acompanhar o marido. Como eu te falei tinha algumas pessoas que se aposentaram, que 

faleceram, mas tem um grupo que se manteve. E vieram novas pessoas que foram ficando. 

Porque, às vezes, chega uma pessoa nova, fica um tempo ali e depois quer mudar. E a gente 

chama “família do sarampo”, né? 

 

WH – Isso não se refletia em outras áreas. 

 

ML – Não, tinha sim em outras áreas, mas na nossa era muito mais forte, eu acho que era o 

grupo mais... 

 

WH – Coeso? 

 

ML – Coeso. Então a gente tinha uma relação fora da Fiocruz também. Então a gente se 

encontrava. Depois vinham as festas de filhos, a gente fez aí uma coisa meio nossa também. 

Não nossa, no laboratório. O Akira dizia que eu era a galinha que sempre botava os filhotes 

embaixo e sempre protegia. Mas não era proteção, eu sempre achei que se você está nessa 

equipe, se você tem uma união dessa equipe, na verdade quando a equipe se une você 

consegue muito mais do trabalho.  

 

WH – União em quê? Em torno de objetivos comuns, de valores? De que união você está 

falando? 

 

ML – Não, de valores também, havia união de valores. Quer dizer, não só união de trabalho... 

de você ter uma equipe que meramente tem que ir lá, produzir, acabou, ela vai embora. Ela 

está ali para ganhar aquele dinheiro. Mas se você tem uma união afetiva com as pessoas, se 

as pessoas se gostam também, gostam de conviver. Na minha cabeça aquilo ali era um 

trabalho, não ficava uma coisa tão fria, né? Então eu construí muito dessa afinidade. Muitas 

vezes as pessoas vinham conversar comigo sobre seus problemas pessoais na família e 

diziam: “Ah, hoje eu não estou porque...” Você quando tem uma equipe, se você tem uma 

pessoa que não está bem, até não só fisicamente, mas se ela está com um problema, brigou 

com o marido, naquele dia está com falta de dinheiro, aquilo vai afetar a equipe como um 

todo. Então eu comecei a perceber que era importante que, às vezes, as pessoas conversassem 

comigo sobre isso e que eu percebesse que existe aquilo. Então: “Fica um pouco lá fora. 

Vamos botar um outro ali dentro”. Isso também caía a produção. E eu trabalhei sempre dessa 
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forma. Eu me lembro que quando tinha greve de ônibus, eu ia, às vezes, buscar as pessoas de 

carro porque eu tinha carro. E outras vezes eles vinham de bicicleta e eles moravam longe! 

“Mas gente, vocês vieram?!”, “Não, a gente vem”. E eu via que não era assim em todos os 

locais! “Tem greve de ônibus, não venho. Como é que eu venho? Não tem ônibus, não tenho 

carro”. Mas eles vinham, uns diziam [inaudível] “Porque senão a gente vai perder a 

produção”. Então eles tinham uma responsabilidade muito grande com o trabalho, mas eu 

também acho que é uma ligação afetiva com a equipe, porque se ele não viesse, sabia que ia 

sobrecarregar os três que tinham vindo. Ia sair, mas ia sobrecarregar o trabalho. Então eu 

sempre senti isso. Talvez por isso as pessoas às vezes falavam: “Ah, mas vocês são todos 

unidos, estão sempre juntos, vocês se protegem!” 

 

WH – Como é que o pessoal falava? Que era uma panelinha? 

 

ML – Não, nunca chegaram... 

 

WH – Não tinha essa coisa não. 

 

ML – Não. Às vezes os chefes falavam assim: “Tem gente que quer ir para o sarampo porque 

vê que vocês são muito grudados. Todo mundo é amigo, não sei quê”. Mas eu tenho um 

modo diferente de gestão. Quer dizer, eu mudei também um pouco, porque não pode ser 

sempre assim. Mas se eu acho que se você é uma gerente de uma área, você não pode ser 

friamente uma gerente, assim: estar fazendo um trabalho friamente, está lá, tem que ser assim, 

nos moldes, porque aquilo ali muda muito do que você planejou. Então o contato com o 

funcionário, você saber um pouco do problema dele, isso eu acho que ajudou muito minha 

gestão e eu consegui trazer muito funcionário para perto de mim. E começou assim quando 

eu fui para o infectório.  

 

WH – Você foi para o infectório. 

 

ML – Para o infectório. Lá as pessoas eram arredias, eram dispersas. Aquilo que eu te falei, 

nunca entravam nem na sala. Então quando eu coloco uma mesa na sala e digo para eles: 

“Vocês estão aqui para estudar”. Porque eles vão lá para o brete, onde ficavam os bichos... 

 

WH – Para aonde? 

 

ML – Brete. Era o lugar... 

 

WH – Brete? 

 

ML – É. É onde ficam os animais, os carneiros e não sei quê. E cheira a urina, é um lugar 

ruim. Sentavam lá numa caixinha para ler alguma coisa, um trabalho, eles ficavam por lá 

nessa época. Eu dizia: “Não, a gente tem uma mesa, uma sala com ar-condicionado. Acabou 

o trabalho, vem para cá, toma o seu banho e tal”. Aquela meia hora que falta para ir embora, 

ficava todo mundo meio jogado. Eu comecei a chamar eles para minha sala. E nesse momento 

você começa a ver as dificuldades, porque você começa a ver também quem precisa treinar. 

Você está mais em contato com eles. Essa sempre foi a minha linha de trabalho, né? Acho 
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que foi com o Dalton e com o próprio Zé Roberto, que eu aprendi, porque eu fui tratada 

assim. 

 

WH – Eles faziam isso, né? 

 

ML – Eles faziam assim com a gente, né? E aí quando você dá um pouco de carta-branca, 

mas quando atrasa você: “Olha, não precisa ficar cobrando, porque você sabe o que você tem 

de fazer”. Você começa a sentir a evolução o funcionário.  

 

WH – Mas na gestão do Marcos Oliveira, você falou que podiam participar. Quer dizer, teve 

uma aproximação entre os gerentes e a direção de Bio-Manguinhos, não é? Que impacto teve 

nessa coisa que você está falando da tua relação... Porque eu entendo quando você diz que 

tem uma mudança da relação das gerências com a direção. E das gerências com os 

funcionários, teve alguma orientação que mudasse isso? Que de alguma maneira... 

 

ML – É... 

 

WH – ... transformasse essa relação entre os gerentes e os técnicos? 

 

ML – Acho que muda no sentido de que você começa a trazer as coisas que estão acontecendo 

em Bio-Manguinhos. Porque uma das reclamações do pessoal que a gente chama assim... dos 

que são da fábrica, do técnico que mete a mão na massa, que está lá na máquina, é que ele 

não tem tempo. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu sempre informei, digo 

assim, me informei muito porque eu fazia reuniões constantes com minhas chefias e chefes 

de setores. Toda semana tinha uma reunião com os chefes de setor e eu queria que os chefes 

de setor passassem os problemas que estavam acontecendo. Eles me traziam os problemas. 

Minha sala sempre foi porta aberta para qualquer pessoa. Mas a gente quando começa a estar 

com mais reuniões com as chefias... com cargo de direção, com outros chefes de 

departamento, tem que também ter um contato... às vezes fica mais difícil estar toda hora 

unindo o grupo todo. Porque: “Ah, o grupo está na produção, não pode agora”. Então eu fazia 

as reuniões com os chefes de setores, porque sempre gostei de unir todo mundo para 

conversar os problemas: “Olha, está acontecendo isso, a unidade agora vai implantar a planta 

de Hib, talvez a gente não tenha autonomia, não consiga comprar muitas coisas”. Eles 

mesmos diziam: “Ah, a gente está precisando modificar esse equipamento, está ruim”. Então 

sentiam quando o cinto estava apertado. E eu explicava o porquê daquilo: “Olha, a gente 

agora não pode porque nós estamos com a planta e a prioridade é essa planta da Hib”. Esse 

contato com os funcionários lá embaixo, nem todos gerentes fazem esse tipo de divulgação, 

de contar o que está acontecendo. Então era uma coisa que sempre reclamaram muito em 

Bio-Manguinhos. 

 

WH – Mas é uma coisa que é pessoal, sua. 

 

ML – É. E eu sempre fui... 

 

WH – Uma forma sua, não é uma coisa institucional. 
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ML – Não, agora é. Mas não era. E eu sempre fui porque eu era tratada assim. Era assim que 

os meus chefes faziam. Então eu aprendi com eles. 

 

WH – Justamente é nessa época, 2003, que você falou que pára a produção do sarampo. 

Como é que está sendo o caminho para transferir ou para produzir a tríplice viral aqui? 

 

CT – Posso dar uma interrompida para gente voltar uma coisinha antes? Não sei se é, mas 

para gente chegar na transferência, porque aí muda um pouco o processo. Você falou que 

trabalhou em todo o processo do sarampo – porque é só você chegar à transferência daqui a 

pouco – queria que você falasse um pouquinho, didaticamente, da produção do sarampo. 

Você falou sobre o ovo, pontualmente num momento e tal, para gente depois pegar o processo 

de transferência e o que isso implica diretamente na produção para agregar três vacinas 

diferentes. 

 

ML – A produção de vacina de sarampo é feita de ovo embrionado. A gente incuba esses 

ovos que são galados. A gente recebe o ovo. Ele é colocado numa incubadora que simula 

uma galinha. O pinto nasce com 21 dias. Quer dizer, quando você tem uma galinha que botou 

ovo lá, para nascer um pintinho são 21 dias. A gente usava um ovo com 11. Então com 11 

dias você tem um embrião sem penas. Ele não tem as penas ainda, com 21 ele está com as 

peninhas. Então você recebia os ovos dessa granja. A parte do controle já testou, mas estou 

colocando na produção.  

 

CT – Vocês fazem um controle periódico também, não é? 

 

ML – Isso. 

 

CT – Vai alguém daqui de Bio-Manguinhos... 

 

ML – Ele faz testes na galinha para ver se não teve nenhuma doença. Tem o grupo do 

controle, onde eu trabalhei, que faz todo o controle não só da granja como dos próprios ovos 

que recebe. Porque a gente também envia ovos para eles, eles inoculam, fazem um trabalho 

para saber se esse ovo está SPF, se ele é não patogênico, não tem nenhum tipo de doença. 

Então, a gente recebe esses ovos da granja, a gente coloca na incubadora, ficam 11 dias lá na 

incubadora. Nossa produção era sempre assim: segunda e terça a gente tinha produção. Na 

quarta e na quinta a gente inoculava. São 48 horas. Aí na semana seguinte você vai coletar. 

Aí a gente fez 15 dias até chegar na coleta. Mas aí a gente coloca esse ovo na incubadora, 11 

dias depois... A gente tem o ovoscópio, um equipamento que tem uma iluminação feito um 

farol de carro por baixo. Numa sala escura, você coloca o ovo nesse aparelho e ele o ilumina 

por baixo. Você vê por dentro do ovo. O embrião se mexe, está se mexendo com 11 dias, se 

as veias estão todas intactas, não têm rachadura. Tem que estar com tudo certinho, vivo. Esses 

ovos são limpos e transferidos para a área de produção. Dentro desse esquema você já tem, 

a área de produção já tem... A gente trabalha com fluxo laminar, que é uma área que você 

tem uma classificação. Quer dizer, o ar vem filtrado por pressão, as pessoas utilizam uma 

roupa toda fechada... 

 

CT – Um escafandro. 
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ML – Na verdade, naquela época, a gente não trabalhava com a [inaudível], que é tipo aquele 

capacete de astronauta, é um escafandro. Mas hoje a gente já está com a modernidade de Hib, 

que veio trazer também muita coisa mais nova nesse mercado. Hoje a gente trabalha com 

capacete igual àquele de astronauta e a gente respira através de um filtro e o ar é filtrado para 

dentro da sala. Quer dizer, a gente respira ar filtrado. É um capacete todo fechado com lente 

e tal. Mas na época não era, era tudo fechado, mas era pano, máscara, luva... As pessoas já 

se vestiram para entrar na área de produção. Esses ovos vão lá pra dentro, tem todo o material 

que passou pela esterilização, forno e autoclave. Aí tem que abrir. Tem uma máquina que 

também... como a tecnologia é de transferência do Japão, nós recebemos na transferência do 

Japão diferente da GSK que era [inaudível]. Nós recebemos os equipamentos, vieram junto 

com a transferência. Então muitas coisas foram compradas com o dinheiro da transferência, 

né? Então a gente tem uma máquina que abre esses ovos, que é feito um maçarico. O ovo 

tem aquela parte daquela calota, então ela faz aquela queima na calota de ar. A gente levanta 

a tampa, retira o embrião, e coloca numas placas de Petri esse embrião que está se mexendo 

está vivo, tem 11 dias. Tira a cabeça, tinha as vísceras e o corpo vai ser utilizado para fazer 

a cultura de célula. Aí passa para uma outra área. Nessa área vão passar o corpo do embrião 

por uma tripsina, uma enzima que vai digerir e vai virar células individualizadas que são 

misturadas com um meio, que se chama ‘meio 99’, porque tem 199 substâncias entre 

aminoácidos, proteínas, para que essa célula cresça numa garrafa, que no início era essa 

garrafa de vidro estacionária, depois nós passamos a trabalhar com a garrafa que ficava 

rolando, que é a garrafa Roller. Então se joga a célula, misturada dentro dessas garrafas e ela 

fica dentro de uma estufa incubando a 37°. A partir daí, essa célula cola junto com esse meio, 

cola na parede da garrafa. E cresce. Ela é uma célula chamada de fibroblasto, porque cresce 

que nem uma fibra. Então a célula de fibroblasto de embrião de galinha adere e nós temos o 

vírus. Recebemos o vírus do Japão. A gente foi replicando esse vírus que é a cepa deles lá, a 

CAM-70, mas nós transformamos essa cepa...  assim nesse set, mas a gente a chamou de 

“vírus do sarampo Fiocruz”. Porque toda vez que você passa uma célula de dentro da unidade, 

é um vírus da Fiocruz, mas não deixa de ser a cepa que veio do Japão. 

 

WH – Do Japão. 

 

ML – E então. E a gente recebe essa cepa e o que é que a gente faz? Quando a gente vai fazer 

esse trabalho que eu estou te falando, inoculando em célula e virando a vacina, na verdade 

também é uma fase do vírus. Aquilo ali é o vírus, você colhe aquele material, é o vírus que 

você pode inocular numa nova produção. 

 

CT – Você inocula no processo quando já está na garrafinha. 

 

ML – A primeira camada de células. 48 horas depois, você joga no meio que está ali fora, 

aquele meio que já usou para célula crescer e coloca o vírus ali dentro em contato com a 

célula. Ele vai absorver, quer dizer, vai entrar, vai ficar ali por umas duas horas crescendo. 

Tudo isso dentro de uma área limpa. Paramentada com aquela roupa... Ele fica ali. Inocula, 

que se chama “inoculação do vírus” e bota um novo meio para continuar crescendo, porque 

agora o meio vai usar a célula para se replicar. Você coloca essas garrafas dentro de uma 

estufa, agora a 30°, porque a 37 vai matar o vírus. E deixa lá. Isso você faz na segunda. Na 

terça-feira você faz o mesmo processo. São duas produções por semana que a gente fazia. 

Quando chegar na próxima semana, na segunda-feira da próxima semana, quer dizer, cinco 
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dias depois que você fez a produção, você vai tirar desse meio e colocar num meio que se 

chama “meio de manutenção”. Porque a gente trabalha com soro, soro bovino, não é soro 

humano. O soro é para ajudar a crescer a célula. Aí você joga esse meio fora. Lava isso, bota 

num meio, lava a garrafa, lava, lava para tirar essa proteína animal e coloca num meio sem 

soro nenhum, que é só para manter a célula. E continua deixando a 30°. Essa célula vai ser 

infectada por esse vírus. Esse vírus vai infectar a célula e vai começar romper a célula, né? 

Porque ele vai se replicar, e ele precisa de lugar para se replicar. Essa hora que começa a 

crescer, ele vai formando efeitos que a gente chama de “efeito citopatogênico”, que é a 

patogenia da célula que foi infectada pelo vírus. E aí ele forma feito uns buracos que são 

vistos no microscópio. Você identifica que está na hora de você colher esse material, que 

seria a vacina, o vírus que se soltou da garrafa. Então trocamos o meio...  

 

WH – O vírus dali já está atenuado.  

 

ML – Já, já veio atenuado! O vírus atenuado é da cepa do Japão que recebemos, a gente não 

modifica. E aí a gente coletou, naquele dia que a gente trocou o meio, deixou lá mais dois 

dias, então geralmente é assim: segunda... na mesma semana, uma produção na segunda, na 

quarta a gente inoculava, na segunda seguinte a gente trocava o meio e lá para quinta ou 

sexta-feira a gente colhia. Porque era mais ou menos o período que o vírus estava bom para 

ser colhido. A gente colhe, no início a gente sacudia a garrafa, depois com a modernidade a 

gente congelava, a gente congelava num equipamento, o que era muito mais fácil. Senão a 

gente tinha que ficar dentro da estufa batendo garrafa por garrafa, para essa célula se soltar. 

E aí você colhe esse material, clarifica, porque agora você não quer mais essa célula, não 

importa, só importa o líquido com o vírus, então você passa por um filtro, clarifica, e aí você 

bota alguns estabilizadores para que o vírus não perca essa atividade que você está propondo 

que é a vacina. E aí você coloca numas garrafas, nuns garrafões – a gente fazia uns quatro 

litros – e daí sim, você vai colher as amostras para teste de potência, para várias coisas. Para 

fazer o controle dos ovos e deixar a menos 70.  

 

CT – Isso já está pronto. 

 

ML - Já é o bulk concentrado. E aí, a partir daí, com todos os testes aprovados, aí você vai 

fazer... você tem a potência, o título que o vírus tem, quanto é que você tem que colocar num 

líquido para diluir para virar vacina. Aí a gente então pega mais estabilizador que vai fazer a 

formulação. E aí sim, é misturar o bulk concentrado, com os estabilizadores, com o meio e 

fazer a quantidade para poder envasar e liofilizar. Aí essa quantidade, esse volume, é de 

acordo com a capacidade do liofilizador. Antigamente a capacidade do liofilizador era para 

220 mil doses. Então a gente fazia a formulação para 220 mil doses. Hoje a gente tem um 

liofilizador que faz 360 mil doses. Então a gente faz um volume que é 40 litros em cada 

liofilização, em cada liofilização. Então na hora que eu formulo, eu formulo uma quantidade 

que vai ser usada e depois... não posso guardar aquilo que já formulei e diluir de novo, 

entendeu?  

 

WH – Você tem que liofilizar. 
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ML – É. Eu guardo como concentrado. Agora, quando eu vou fazer a formulação já é a 

quantidade suficiente para envasar e liofilizar. E aí fazer todos os testes de novo. E aí passo 

para o INCQS, e aí vai para o campo. 

 

CT – E liofiliza já envasado na versão cinco doses. Ou 50...  

 

ML – Não, febre amarela não. Febre amarela e sarampo só trabalhamos com cinco. 

 

CT – Teve um período que trabalhava com 20 doses.  

 

ML – Quando foi? 

 

CT – Até 90. Parece que teve uma modificação, exatamente aquele período. A gente 

conversou com o Marcos Freire também e há uma mudança quando mudam os 

estabilizadores. Posso estar enganada, mas eu acho que vocês diminuem até a dose em função 

de uma estabilidade maior. 

 

ML – É. Mas na verdade o que a gente fazia era cinco doses. 

 

CT – Cinco doses. 

 

ML – Isso mesmo, teve sim, teve sim! É verdade. Teve um período que a gente trabalhou 

com 20 doses, que era o que vinha... Agora a gente está até querendo voltar para dez doses, 

que é o trabalho que está sendo feito. Quer dizer, com a tríplice viral...  

 

WH – Conta para nós a pergunta que eu tinha te feito. 

 

ML – Pois é. E aí a tríplice viral, o que é que acontece?  

 

WH – Porque o sarampo parou, né? 

 

ML – Isso. Aí pára o sarampo... 

 

WH – Aí com o aparecimento da tríplice o sarampo parou de ser demandado. 

 

ML – Isso. Porque aí o que é que acontece também? Tem a erradicação do sarampo, né? A 

gente está erradicando o sarampo. O vírus não está mais circulante. A gente está vendo agora 

alguns casos de sarampo, mas estão vindo de fora, não eram daqui. Mas aí o que é que a gente 

tem de fazer? Justamente para que não aconteça o que aconteceu em 97, que quando as 

pessoas diziam: “Ah, [inaudível] do sarampo, vamos deixar tudo para lá, não vacina mais 

nada!” O que é que acontece? Vêm casos importados. Um tal surfista que veio lá de fora, que 

foi surfar em um monte de lugares e trouxe. Por que? Japão, Alemanha, está tudo lotado de 

sarampo. Então ele traz porque são pessoas que, às vezes, não foram vacinadas, traz o 

sarampo para cá e pode acontecer da gente ter um surto aqui. Então a gente tem que continuar 

vacinando. Só que está praticamente erradicado. Eles não chamam de erradicado, é um outro 

nome que chama, mas é mais ou menos isso, erradicação mesmo. 
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CT – No Brasil. 

 

ML – No Brasil. E aí você tem de continuar vacinando. Só que faz o quê? Não vai dar a 

vacina de sarampo, uma dose para a criança, e vai vacinar caxumba e vai vacinar rubéola. 

Então você pega e faz um único furinho e você está pegando tudo: sarampo, caxumba e 

rubéola. Não tinha no calendário, antigamente não tinha. Tanto que eu... 

 

CT – Rubéola e caxumba não. 

 

ML – ...na minha época, em 93, quando meu filho nasceu, era só sarampo. Quando o meu 

filho nasceu, em 93, eu dei para ele a vacina em... paguei. 

 

WH – Em quê? 

 

ML – Em clínica de imunização. Eu paguei, eu acho, que na época U$ 50 numa dose de 

vacina de rubéola. Então não tinha no calendário. Daí a necessidade da tríplice viral entrar 

no calendário. A gente já vinha namorando há muito tempo a idéia de fazer, porque já sabia 

que o sarampo ia acabar, já não estavam mais querendo sarampo sozinho. Então o Ministério 

ia querer... claro, dar uma única picada na criança, ao invés de dar três, coitadinha da criança. 

E aí então já se começa a fazer esse processo de transferência de tecnologia, que começa na 

gestão do Marcos Oliveira. Começou em 99. Eu não estava inicialmente nesse processo. 

Começou com o Marcos, Marcos Freire. E eles começaram a ver a planta e tal, eu via, mas 

mais timidamente. Estava mais a Malu à frente disso com o Marcos Freire, para ver alguma 

coisa da planta. Aí se dá uma parada, teve uns problemas, e se retorna em 2001. E aí já retorna 

e me colocam como a responsável também... não era responsável técnica... responsável 

técnica não, não era a responsável do contrato. O coordenador do contrato era o dr. Akira, 

mas eu fiquei coordenando a obra, junto com um grupo nós formamos uma comissão e a 

gente, pelos problemas acontecidos em Hib, nós resolvemos formar uma comissão que estaria 

vendo a obra.  

 

WH - Vocês estão adaptando?  

 

ML - Não, estamos fazendo um laboratório novo. Totalmente novo. 

 

WH – Aonde? 

 

ML – É aqui atrás. É um grandão, bem atrás de Hib. São quatro andares. 

 

WH – Aqui na planta mesmo. Da planta industrial. 

 

ML – Isso. Na planta industrial. 

 

WH – No CTV. 

 

ML – No CTV. Aí o controle vai vir para cá, toda a parte de controle, porque o prédio do 

Rocha Lima não comporta mais, né?  
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WH – Controle geral ou controle só para sarampo? 

 

ML – Controle geral. Você tem a parte de metrologia e validação, garantia da qualidade 

também vai vir para cá, e a parte da produção. 

 

WH – De sarampo. 

 

ML – Não. Agora acabamos, não tem mais sarampo.  

 

WH – Do grupo de viral. 

 

ML – É. O grupo, a equipe que trabalhava com sarampo vai vir para cá. 

 

WH – Porque é a equipe que vai se responsabilizar pela tríplice viral.  

 

ML – Pela tríplice viral. 

 

WH – E quanto você acha que vai demorar esse processo? 

 

ML – Então, na verdade... 

 

WH – Até vocês começarem a produzir. 

 

ML – É. O que é que acontece? 

 

WH – Conta um pouquinho em que fase vocês estão e porque chegaram até aonde chegaram. 

 

ML – Isso. O que é que acontece com a transferência? A transferência com a GSK, a mesma 

que transferiu Hib, são cinco anos. Então eles têm as fases deles, que eles chamam ‘marcos’. 

Nós temos que seguir cada fase dessas. Então é claro, aquela ansiedade assim: “Como é que 

é que vai produzir isso? Como é que vai produzir aquilo?” Mas eles não passam. Eles vão 

passando de acordo com o marcozinho lá. Agora é formulação, então vocês vão ver como é 

que faz formulação. Vão produzir cada vírus. Tem toda uma etapa a ser seguida. O que é que 

a gente começou? Nós começamos recebendo um naked vial, que são uns frascos sem o 

rótulo, para justamente começar a atender à necessidade do Plano Nacional de Imunização, 

e a gente rotula aqui. Então a vacina já vem praticamente pronta. 

 

WH – É uma transferência de trás para frente. 

 

ML – Isso. De trás para frente. Nesse ponto que a gente está fazendo esse naked vial, que 

quer dizer frasco sem rótulo. A gente rotula “Bio-Manguinhos”, coloca na caixa e vai então 

para distribuição. Bom, nesse período o que está acontecendo? Nós estamos treinando o 

pessoal que vai fazer a formulação. O que é? Recebe o bulk de caxumba, o bulk de sarampo, 

recebe o bulk de rubéola e a gente prepara o estabilizador, mistura e aí faz a mesma coisa: a 

gente envasa, liofiliza, rotula, embala e ... 

 

WH – Mas o bulk do sarampo é o daqui, né? 
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ML – Hã-hã. Como compramos a transferência da GSK, a cepa do vírus que eles usam não 

é a mesma nossa. Então a gente tem de comprar toda a deles. A gente não usaria mais essa 

cepa, que é a cepa do Japão. Então a gente usa a cepa deles, as três. Sarampo e caxumba é a 

mesma técnica, embrião de galinha. Igualzinho, a mesma coisa que a gente aprendeu. Mas 

na verdade a gente teve de começar do zero. Aprendendo tudo direitinho, como é que se faz. 

E a rubéola é diferente, porque é em cultura de outro tipo de célula. A gente não tem 

experiência ainda, mas outras pessoas já fizeram. É a célula MRC5, se não me engano. 

 

WH – O que é isso? 

 

ML - É uma célula renal, entendeu? Mas a gente não tem porque tem aquelas células que são 

primárias e tem aquelas células que não são primárias. No caso essa célula pode passar várias 

vezes, é essa célula MRC5. Só que a gente não sabe a tecnologia toda, a gente tem mais ou 

menos uma idéia: é célula diplóide. O outro vai ser célula primária igualzinha à de embrião 

de galinha... Mas a gente não tem ainda todo processo, como é que vai ser. Eles vão passando 

tudo no passo a passo. Vão transferindo para gente passo a passo. 

 

WH – Vocês estão nessa fase agora. 

 

ML – Estamos na fase da formulação. Quarta-feira passada nós já recebemos os bulks de 

sarampo, caxumba e rubéola, compramos insumos, que são os produtos que a gente vai 

produzir no estabilizador. A equipe que formulava o sarampo está agregando novas pessoas, 

pessoas da área de produção também, porque são três... é muito mais. Eles têm algumas 

peculiaridades na hora de descongelar, é diferente porque tem de ser descongelado dentro de 

câmara fria. Tem algumas coisas diferentes aí que estamos aprendendo. 

 

CT – São laboratórios diferentes. Cada um vai ser formulado num laboratório diferente. 

 

ML – Não, eles são formulados na mesma área. 

 

CT – Na mesma área. 

 

ML – É. Porque a formulação seria você pegar tudo e juntar, entendeu? Então já estão 

prontos. Então vão produzir. Você pega os frascos, agora vai pegar tudo e vai juntar os três 

frascos na quantidade suficiente, vai fazer a vacina, botar nos estabilizadores e aí você 

envasa... 

 

CT – E liofiliza. 

 

ML – E liofiliza. No mesmo tempo. Nós estamos nessa fase. Foi para Bélgica o Marcos 

Freire, que está com a gente também nesse trabalho, a Isabela que é da liofilização e um 

funcionário da área de formulação minha. Eles foram para Bélgica em outubro justamente 

para ver esse trabalho lá. Eles também vêm aqui. A gente se reúne, eles passam tudo que têm 

de passar na área de formulação. Estão passando os procedimentos, a gente está traduzindo 

para o português. Então voltando a essa fase. Então o que a gente está agora, nessa fase agora 

desse ano, que já está marcado até setembro? Nós vamos fazer agora em agosto três testes de 

viabilidade, para ver se a gente coloca placebo, no caso o estabilizador e só um pouquinho 
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de vírus. É para ver se a gente consegue reproduzir, né? Então são os testes de viabilidade. 

Depois a gente vai fazer os três lotes de consistência. Então nesse teste de viabilidade você 

vai ver se consegue reproduzir o ciclo, é para ajustar o ciclo do liofilizador, faz o teste de 

esterilidade do produto. Se estiver tudo bem. os três lotes consecutivos são para o registro na 

Anvisa. Então a gente vai ter de fazer três lotes consecutivos, quer dizer, tem que ser um atrás 

do outro, não pode perder, né? E aí já é o ‘a vera’ mesmo. Aí quando sai o registro da Anvisa, 

a gente continua formulando e aí já não precisa mais comprar desse que vem, frasquinho 

pelado, o naked vial. A gente já pode começar a usar... 

 

WH – Mas o bulk ainda está vindo. 

 

ML - O bulk vindo. Aí durante esse processo, a gente vai esperando a planta ficar pronta. Ela 

atrasou um pouquinho, deve estar pronta no final do ano. Então durante esse processo a gente 

tem que agora estar com a planta pronta, ter todos os equipamentos, tem que validar os 

processos da planta, tudo certinho, aí a gente começa a aprender sarampo e rubéola.  

 

CT – As duas. 

 

ML – Então durante esse processo que a gente está formulando, eles começam a transferir a 

tecnologia de sarampo e da rubéola. E a caxumba é a última. Então vamos ver, a gente já 

conseguiu: fez sarampo, fez rubéola, registra na Anvisa. Faz lote de consistência com a 

caxumba deles, com nosso sarampo, com nossa rubéola, é assim. E continua importando para 

gente o bulk de caxumba e a gente fez o de sarampo e rubéola. Registrou? Está produzindo? 

Ok? Aí eles agora vão transferir a caxumba.  

 

WH – Por que a caxumba ficou por último? 

 

ML – Porque ela é a mais problemática, a caxumba. É um vírus mais difícil de crescer, ele é 

muito instável. Qualquer coisa ele perde a... Ele é mais complicado. Então ele fica pro final 

por ser mais difícil mesmo. A idéia é que... Começou em 2004, quer dizer, em 2009 a gente 

já vai estar produzindo os três bulks aqui. Então a partir de 2009 ela fica totalmente nacional. 

 

WH – 2009. Quer dizer que vocês começaram em 2003. 

 

ML – É. 2001, mais ou menos, a gente começou alguma coisa. Construção da planta, discutir 

a planta... 

 

WH – Esse processo transferência de tecnologia ele está pensado para durar oito anos. Ele é 

assim mesmo? Ele está pensado para durar oito anos ou não? 

 

ML – Não, a transferência não. A transferência é cinco. Na verdade, a transferência é cinco. 

É porque antes você está construindo a planta, a gente está começando a fazer as coisas 

porque você pode fazer... A Hib na verdade, durante o processo de transferência de tecnologia 

da vacina, a planta foi construída eu acho que no meio do processo, né? Tanto que eu acho 

que agora a Hib ainda não produziu. No nosso caso, nós estávamos com a planta pronta, a 

gente já vai começar a transferência de tecnologia já dentro da planta pronta. E no caso da 

Hib não foi assim, eles fizeram alguma coisa em bancada fora. 
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WH – Eu queria entender isso. Quando você faz um contrato de transferência de tecnologia, 

a planta não tem de ser pensada em função daquele contrato? 

 

ML – Não. Não necessariamente. Porque o que é que a gente está fazendo? Na verdade, nós 

não estamos fazendo uma planta para tríplice viral. No caso de Bio-Manguinhos nós estamos 

fazendo para vacinas virais. A gente submeteu à GSK, mas a gente não está fazendo uma 

planta especificamente para tríplice viral. A gente quer fazer uma planta que seja para 

produção de vacinas virais como um todo. Então amanhã, varicela, rota-vírus, hepatite, o que 

a gente vier a produzir, ela vai estar apta para ser produzida. Então foi uma idéia de Bio-

Manguinhos a planta e aí a gente tem de colocar a tríplice viral lá dentro. Com a experiência 

das pessoas e da empresa que está fazendo a planta, a gente fez uma planta...  

 

WH – Estão adaptando, né? 

 

ML – Estamos construindo a planta, construindo a planta, não é adaptando. Planta nova, tanto 

que ela tem quatro andares. Dois andares é piso técnico porque tudo é colocado por cima, 

aquela coisa toda. E aí vem o controle para cá, garantia da qualidade, e a outra parte daqui 

que é o Laboratório de Experimentação Animal, LAEAN, que vem para cá também, 

separado. E aí a gente submete essa planta à GSK. A modificação que a gente apresentou 

depois é simplesmente uma sala que não era uma sala climatizada virar uma sala climatizada. 

Só isso. 

 

WH – Então vocês não precisaram fazer adaptação nenhuma, praticamente. 

 

ML – Acharam ótimo. É claro, ao longo do processo a gente foi aumentando algumas coisas. 

 

WH – Mas então do acordo específico com a GSK é de 2003 que você falou, né? 

 

ML – É. Em 2001 a gente já começou. Em 2001 a gente já começou com a construção da 

planta. 

 

WH – Mas não com a GSK. 

 

ML – Não. A gente...  

 

WH – Não, eu estou falando do acordo que você fez com a GSK. 

 

ML – Com a GSK assinamos contrato em 2002, eu acho. 

 

WH – Então cinco anos seria 2007. 

 

ML – É. 

 

WH – Mas teve atraso? 

 

ML – Teve, teve atraso na construção da planta. Teve atraso. 



 

52 

 

 

WH – Por isso que é só 2009, né? 

 

ML – É. Isso. 

 

WH – Entendi. E essa vacina já está gerando... Você disse que o Marcos Freire está 

trabalhando. Já está gerando interesse em aspectos de desenvolvimento tecnológico? 

 

ML – É. Eles aceitam que a gente pegue o nosso sarampo e misture com a caxumba e com a 

rubéola deles. Quer dizer, o sarampo que eu digo é a nossa cepa que a gente tem do Japão. 

Só que eles não se responsabilizam, porque durante o processo existe toda uma 

responsabilidade. Quando a gente compra um bulk, se houver algum problema de perda do 

bulk, se for detectado que não foi uma falha, eles repõem esse bulk. Agora, se a gente quiser 

pegar o bulk de caxumba e rubéola e juntar com o nosso sarampo para fazer algum trabalho, 

para saber se a nossa cepa poderia estar fazendo uma tríplice viral também, é um trabalho 

que pode ser feito. Eles não se importam com isso desde que a gente compre isso. Se houver 

alguma perda isso não vai ser computado. 

 

WH – E tem gente fazendo esse trabalho? 

 

ML – O Marcos está fazendo alguma coisa nisso, ainda meio timidamente, mas está 

trabalhando com isso também. E até vendo uma parte... No início já estava vendo uma parte 

de desenvolvimento de caxumba e rubéola, se a gente não poderia... Existe um trabalho 

também de caxumba e rubéola há um tempo aqui na unidade, para tentar ver se a gente 

conseguiria produzir. Então na área de desenvolvimento já está tendo um trabalho. 

 

WH – Tem uma interface com vocês? Porque depois isso tem uma reestruturação 

administrativa, se criam as vice-direções aqui em Bio-Manguinhos. 

 

ML – Isso.  

 

WH – É aí que você assumiu a gerência de projetos virais? 

 

ML – É. Na verdade... 

 

WH – Como foi esse convite? 

 

ML – Isso. Quando a Malu foi ser diretora de Bio-Manguinhos, eu fico como chefe de 

departamento todo. Em 90, 91, né? 

 

WH – 98... 

 

CT – 2000. 

 

ML – [risos] Tem que contar tudo isso! 2000! Eu estou muito atrasada. 2000... 
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WH – Ela vai um pouquinho antes de o Marcos Oliveira chegar. Ela fica esperando o Marcos 

Oliveira vir. 

 

ML – Fica esperando... 

 

CT – Não, o Marcos veio em 97.  

 

WH – Marcos Oliveira. 

 

ML – Não, mas a Malu foi depois do Marcos. 

 

WH – Foi? 

 

ML – Foi depois do Marcos. 

 

WH – Foi um período, tem um período... 

 

ML – Foi antes de o Marcos que ela fica? 

 

WH – É antes de o Marcos. 

 

ML – Não, acho que foi depois. 

 

WH – 97, 98. 

 

ML – Ela fica antes do Marcos? 

 

WH – É. 

 

CT – Depois do Marcos volta o dr. Akira. 

 

ML – Ah, tá! Então é isso mesmo. Tem razão. Então nesse período eu fico, 97, 98.  

 

WH – Isso.  

 

ML – Eu fico respondendo pela chefia de departamentos como um todo porque ela foi para 

direção. Só que eu não fico oficial, fico extra-oficial. Então quer dizer, sou a chefe de 

departamentos, mas não oficialmente.  

 

WH – Ela continua sendo. 

 

ML – Ela continua sendo. 

 

WH – Mas você cumprindo as funções.  

 

ML – Eu cumprindo as funções. E ela lá cumprindo também as funções de direção. Bom, 

fico lá e nesse caso o departamento era: departamento de processamento final, vacinas 
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bacterianas, poliomielite, sarampo e febre amarela. Era o departamento da Malu. Eu fico 

então respondendo por esse departamento como um todo. E aí nesse período então a gente 

começa a fazer um monte de trabalhos. Acho até que foi justamente nesse período que eu 

ganho um prêmio. Acho que foi em 2002, por um trabalho que eu... A gente tinha que 

implementar uma máquina no DPFI e não conseguia. Então eu fiz um desafio de colocar essa 

máquina e a gente conseguiu. Era a máquina da DTP, que nós não tínhamos conseguido 

colocar ainda para funcionar e ela já estava há um tempo... e eu começo a fazer um trabalho 

de chamar as pessoas...  

 

WH – Não entendi. Que trabalho é esse? Para adaptar a DTP para virais...? 

 

ML – Não, aí é aqui, antes de virais um pouquinho. Eu voltei um pouquinho atrás para dizer 

que eu comecei a fazer um trabalho com o departamento. Por que é que eu acabei sendo 

convidada também para tríplice viral, né? Eu começo a fazer um trabalho com o 

departamento um pouquinho antes, quando a Malu está na direção, fazendo essa coisa de 

chamar as pessoas: “Olha, está precisando de gente aqui no DPFI”. O departamento agora é 

meu, eu estou respondendo. Então pego o pessoal de febre amarela quando precisava ajudar 

aqui, começo a juntar, tirar as pessoas dos lugares e... 

 

WH – Eu não entendi. Esse trabalho de DTP... 

 

ML – Não, aí o que é que acontece? O DPFI é o Departamento de Processamento Final. 

Então todas as vacinas finais são envasadas e liofilizadas nessa área daqui. A Hib é junto 

com DTP, o DTP do Butantan. A gente recebia o diluente. Então tinha uma máquina que era 

onde a gente fazia esse envase de DTP. Era uma máquina que estava com problema. A gente 

acabava tendo de usar o mesmo equipamento que estava envasando outros produtos e gastava 

tempo. Então me dei o desafio de colocar essa máquina para funcionar porque isso facilitava 

o trabalho da gente. Aí consigo, junto as pessoas. Fiz um trabalho de unir gente de lá, gente 

de cá do departamento, coloco essa máquina aqui para funcionar. Nisso, a Malu volta para o 

departamento e aí vem então aquilo que eu estou te falando: eu estou lá com virais também, 

só que o sarampo estava parado. A gente estava começando timidamente a pensar essa 

transferência de tecnologia. Então com esse trabalho que eu fiz no departamento, com a 

experiência que eu tinha com sarampo, de coordenar o grupo, sou chamada para seguir a 

planta de virais, né? Porque eu tinha experiência de sarampo, e eu tinha tido uma experiência 

como um todo da unidade. Porque fiquei no DPFI, fiquei chefiando a febre amarela, fiquei 

juntando o grupo todo. Então a gente monta uma equipe, um representante de cada área que 

vai vir para planta: controle, Laean, não sei o que. Eu coordenando essa equipe toda... A 

gente tem reuniões quinzenais para começar o acompanhamento da obra. Agora, tem que ter 

um coordenador do projeto, esse coordenador é o dr. Akira. Que é a pessoa que está em 

contato direto com o grupo da [inaudível]. E eu sou a coordenadora, que eles chamam 

“coordenadora da obra”. A coordenadora de estar fiscalizando o que estão fazendo de acordo 

com... – claro que quem coordena a obra são os engenheiros, não tenho nenhuma noção de 

engenharia – mas aí é a visão técnica: vendo se eles estão colocando como tem que ser, tem 

que ser essa porta por causa das normas, tem que ser esse tipo de maçaneta... Então começo 

a fazer esse trabalho e acho que foi por isso que eu voltei. Claro que tenho a minha 

experiência com sarampo, eu fui chamada por isso, mas tem também essa experiência do 

departamento aqui. Eu acabei conhecendo todo o departamento de produção. Nessa época 
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era um único departamento, e me envolvi um pouco com o projeto da Hib, também, com o 

Antônio. Porque eu estava respondendo, nessa época, pelo departamento também. Conhecia 

os problemas, o que é que acontece, qual a importância que tem da área técnica estar 

envolvida com a obra. Porque aí você não tem aqueles problemas de que fez uma porta, agora 

o equipamento chega não tem como passar porque a porta é pequena. Aí tem de quebrar a 

parede para o equipamento entrar. Depois, quando o Akira chega, ele fala isso: “É isso que 

eu quero. Que vocês fiquem com esse tipo de visão, para a gente não ficar quebrando coisas 

que já estão prontas depois”. Acho que venho também por isso. 

 

WH – O seu convite para ocupar esse cargo, ser gerente de virais. 

 

ML – Isso. 

 

WH – E quais são as expectativas que você tem nesse cargo? O que você pretende como 

gerente implementar? 

 

ML – Bom, eu acho assim, na verdade eu estou respondendo como gerente de virais, vou 

ficar como gerente quando estiver pronta a planta. Estou iniciando, coordenando o projeto da 

obra e a minha idéia é de que no final do projeto, já comece emendando com outra coisa. Eu 

acho que já existe a chance de botar a quádrupla, acrescentar a varicela. Talvez seja uma 

intenção da GSK. E eu acho que a gente tem de...... 

 

WH – Investir. 

 

ML – ...investir. Investir. Quer dizer, seria superinteressante, seria sarampo, caxumba, 

rubéola e a catapora. Tem também a história do rotavírus, que está por aí, tem a hepatite. Por 

isso que eu estou falando: a planta tem duas... na verdade ela foi feita como um espelho de 

uma área. Então você tem uma área e do lado uma área igualzinha, como um espelho. Você 

tem duas áreas para cultura de célula, duas áreas para vírus. [ruído]. Quer dizer, você pode 

trabalhar com dois vírus, com células, ao mesmo tempo, diferentes. Então a idéia da gente, 

quer dizer, que eu acho que é a idéia de Bio-Manguinhos e eu também comprei essa idéia, 

acho muito interessante, é que a gente trabalhe mesmo na campanha. A gente produza 

bastante o que precisa de tríplice viral, três meses produzindo, um exemplo, estoca, limpa 

tudo e vamos ver lá: “O que é que precisa agora? Varicela? Vamos trabalhar. Precisa de 

hepatite?” Em três meses também estoca, limpa tudo. Que a gente possa estar trabalhando 

com essa demanda de vacinas virais na planta. Essa eu acho que é... 

 

WH – É a tua meta, né? 

 

ML – É a meta, é a meta! É a meta. 

 

WH – Você está cursando o mestrado, né? 

 

ML – É, cursando o mestrado. 

 

WH – De onde surgiu essa idéia de fazer um mestrado? 
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ML – Olha, essa idéia vou te dizer sinceramente, foi uma pressão bem grande do dr. Akira. 

 

WH – Ele que te empurrou para fazer. 

 

ML – É. Eu juro que até hoje eu fui que meio empurrada e às vezes até: “Ah, meu Deus, por 

que é que eu fui fazer isso?!” Porque eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou 

virginiana. Dizem que os virginianos são muito perfeccionistas. Então não consigo fazer uma 

coisa que não seja assim... ficar meio... que eu achei que não acabou ou que eu não esteja 

dando atenção 100%. Então como eu estou respondendo pelo departamento de virais... Hoje 

o departamento de virais engloba: poliomielite, febre amarela, a tríplice viral, e o laboratório 

de sarampo. Aí eu estou fazendo mestrado no horário da manhã, que é horário de expediente. 

O mestrado profissional aqui em Bio é assim: a gente estuda de manhã e à tarde a gente vai 

trabalhar. E aí tem a planta, a parte de implementação do projeto. A gente está 

implementando a parte de formulação. Como a nossa planta não ficou pronta, algumas áreas 

que seriam utilizadas na planta nós estamos utilizando aqui no DPFI. Estamos usando as salas 

dos freezers... Tivemos que comprar os freezers e botar aqui, adaptando algumas áreas para 

utilizar aqui. A formulação ia ser aqui mesmo, mas para preparar os estabilizadores, guardar 

o bulk, ia ser na planta. Como não está pronta, a gente está usando aqui. Então tem todo esse 

trabalho que é um trabalho novo, não deixa de ser novo, uma responsabilidade. São bulks 

importados. A gente trabalhava com um, agora está trabalhando com três. Tem a parte do 

departamento também que está aí a febre amarela. Estamos recebendo a OMS na semana que 

vem, para a gente receber de novo a nossa certificação. Tem a pólio, que estava meio que 

parecendo que não iam querer mais, mas agora ela está se revitalizando de novo. Acho que a 

gente vai continuar fazendo a produção. Então quero também investir no laboratório de pólio, 

porque está precisando, porque é um laboratório antigo. Aí vem o mestrado. E tem a família, 

né? Porque eu também não consigo ser profissional, só profissional. Tenho um filho de 11 

anos, meu marido trabalha aqui na Fiocruz também. Trabalha na área de bacteriologia. Gosto 

de estar com a minha família nos finais de semana. A gente tem uma casa em Saquarema, 

gosto de ficar papeando com eles, gosto de pegar onda... Então tem essa coisa que diminui 

um pouco quando você está fazendo mestrado. Mas conversei com a família: “Vamos nos 

sacrificar um pouco, porque eu acho que é importante”. Eu não sei! Eu fico preocupada assim 

porque eu vou fazer 24 anos de Bio agora, e aí eu acho que já devia ter feito antes. Não tive 

a oportunidade de fazer e, também, acho que fui empurrando um pouco de não fazer 

justamente por não ser o mestrado profissional. Não conseguia me identificar muito com o 

mestrado. “O que é que eu vou aplicar aqui dentro na área de produção?” Quando eu vi que 

tinha um mestrado profissional, e teve o primeiro, ele me cobrou há dois anos atrás de eu 

fazer. E eu achei que era pior, porque a gente estava começando com a parte de 

implementação do projeto: “Ah, dr. Akira, não tem condição. Porque eu estou começando a 

estudar, a ver as coisas do projeto, não dá”. E esse ano ele falou: “Ah, agora vai, né? Tem 

que ir, é importante para você!” Eu acho assim legal. Então houve uma força deles que seria 

importante eu fazer, que eu voltasse a ter contato com outras coisas, porque senão a gente 

acabava estudando só virologia, né? Quando a gente está trabalhando com vacina, a gente 

fica só estudando virologia. Quando você faz o mestrado, teu leque abre. Você vai estudar 

matemática, estatística, bacteriologia, imuno, faz outras coisas diferentes, né? Tem área de 

gestão também que acho que está sendo superimportante, está sendo muito bom. 

  

WH – Sua tese... 
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ML – Pois é, eu estava até falando com Cláudia. A gente fez um pré-projeto. Entregamos 

agora. Eu ia fazer uma tese em transferência de tecnologia. Eu não queria fazer nada de 

pesquisa porque eu não tenho oportunidade de ir para bancada. Porque você não pode fazer 

trabalho de pesquisa na área de produção. E aí eu pensei: “Então vou falar de transferência 

de tecnologia da vacina tríplice viral”. Só que não ia dar tempo, porque eu comecei o 

mestrado agora e a gente vai recebendo essas informações aos poucos. Então eu acho que ia 

ficar meio... não ia ficar muito completo, ia faltar muito material para eu trabalhar. E aí, 

conversando com o dr. Akira, ele ia ser o meu orientador, falei: “Por que não vamos contar 

a história do sarampo?” Sei lá, é transferência de tecnologia que deu certo, foi ela que abriu 

o caminho para as outras transferências em Bio. Eu tenho uma história boa para contar. Não 

sei se poderia estar falando, mas existe aí uma quantidade de sarampo estocado ainda e existe 

a Índia querendo que a gente passa a transferência do sarampo. Eu achei, poxa, 

superinteressante, né?! Porque aí a gente vai contar a história Japão-Brasil e agora o Brasil, 

pela primeira vez, transferindo tecnologia. E aí nas discussões com ele, com o Marcos Freire, 

que vai ser também o orientador, porque tem a parte de desenvolvimento da vacina que ele 

fez muitas mudanças e eu acho que vai ser importante, o dr. Akira sugeriu: “Por que é que 

você não conta então os 25 anos da vacina de sarampo?” Quer dizer, os 25 anos da vacina de 

sarampo no Brasil: quando implementou, como estava o Brasil antes da vacina, o preço que 

a gente pagava na dose da vacina anterior, falar um pouco da transferência, falar um pouco 

das diferentes cepas, a modificação que aconteceu durante o processo de transferência e 

linkando um pouquinho com a modernidade, entrando a BPF e a mudança que houve depois 

da BPF, contando um pouco da história. 

 

WH – Está com um projetinho bacana de história, né? 

 

ML – É. Pois é, um pouco história. Eu estou só guardando porque isso é passado para um 

grupo que está analisando para ver se isso tem importância para a unidade, né? É importante 

que a tese tenha importância para unidade. Por isso é mestrado profissional. Então você não 

pode dizer: “Ó, vou falar de uma coisa que não é interessante”. Eles analisam se o seu 

trabalho vai ter uma importância para Bio-Manguinhos. Eu acho que tem. Apesar de ser uma 

coisa muito histórica no levantamento bibliográfico, mas eu acho que vai ficar guardado aí 

bastante coisa de sarampo e bastante coisa também importante para transferência de 

tecnologia. Porque eu acho que tudo que eu hoje estou trazendo para tríplice, tem muito a ver 

com o que eu aprendi com essa tecnologia do sarampo, né? 

 

CT – Eu tenho umas duas questões já que você chefia o departamento de virais.  

[pausa na gravação] 

 

CT - A gente está chegando mais ou menos no final, eu queria que você nos desse algumas 

palavrinhas só porque você falou agora rapidinho sobre a pólio e que ia parar de produzir e 

não ia. Quais são as questões que envolviam isso que você está dizendo agora que vai 

continuar a produção? Eu acredito que tenha a ver com a questão sobre atenuada, inativada. 

O que é que vai acontecer com a pólio? 

 

ML – Bom, na verdade, a pólio também é bulk importado da GSK. A gente não faz pólio em 

produção total, é meio importada. Na verdade, não era nem por célula inativada. A gente 

tinha a pólio feita num tipo de cultura de célula que a GSK mandava, e essa que estava 



 

58 

 

registrada. E aí eles mudaram a cultura de célula que eles utilizavam e a gente teria que estar 

registrando a pólio com essa nova cultura de célula. E aí para isso a gente teria que receber 

como era feita a produção e aí eles não queriam mandar como era feita a produção para a 

gente. Sem isso a gente não conseguiria registrar. Eu não sei muito bem, mas então existia 

uma demanda menor de pólio, acho que não estariam mais... Não seria mais interessante Bio-

Manguinhos produzir pólio já que era parte do bulk importado, então a gente não ia mais 

usar, trabalhar com pólio. Só que isso já era no ano passado. Esse ano a gente não ia ter mais 

pólio. Só que aí existia uma parte ainda na mesma célula que a gente usava, que acho que ia 

ser vendida para um outro país. Eles tinham ainda uma quantidade final que era mais ou 

menos de uns 43 milhões de doses, se não me engano... não, 20 e poucos... Nem lembro mais 

quanto era, acho que eram 40 e poucos. E aí nós ficamos esse ano ainda com pólio. Só que 

agora a direção está vendo para que a gente comprasse bulks de outros produtores. Então essa 

idéia de a gente buscar outros produtores, não sei se na Itália, o dr. Akira está vendo. Não 

está sendo muito divulgado isso, mas ele está vendo outros produtores que pudessem também 

nos fornecer o bulk e a gente continuar produzindo, porque existe sim uma necessidade de 

continuar fazendo as campanhas de pólio. Mas não tem a ver ainda com atenuada... 

 

CT – Isso não entrou em discussões? 

 

ML – Não, ainda. Existe sim, uma história de ver a parte de inativados, mas não é isso não. 

A parte é ainda é mesmo na cultura de célula que tem o registro da Anvisa. 

 

CT – É diferente do que está acontecendo agora com a tríplice viral. A transferência de 

tecnologia da tríplice viral é completa. 

 

ML – Sim, completa. 

 

CT – Produção completa, a pólio não valia a pena por conta daqueles macacos. 

 

ML – Isso, por causa dos macacos que são muito caros. Agora, na tríplice viral não. A tríplice 

viral, até porque a gente já tem a experiência, como eu te falei, é muito parecida, que é de 

embrião de galinha. As duas seriam de embrião de galinha, e tem a outra que é em cultura de 

célula, em MRC5 mas que o grupo também tem experiência. O pessoal do controle já tem 

experiência nessa célula. Mas a gente mesmo com a experiência é como se não tivesse 

experiência, vamos rever do zero. 

 

WH – Essa área de vacinas virais é o quê? É pólio, sarampo, que agora não se produz mais, 

estão implantando a tríplice viral, e a febre amarela. 

 

ML – Isso. 

 

WH – São as três vacinas virais que Bio-Manguinhos produz. E a febre amarela? Porque a 

gente falou do sarampo, falamos na tríplice viral, da pólio. Como é que está a febre amarela? 

ML – A febre amarela a gente tem uma demanda muito grande para exportar, né? E aí o que 

é que acontece? A OMS credenciou a parte do envasamento e liofilização lá no Lalio, que é 

o Laboratório de Liofilização. Porque ficou um monte de nomes...  

 



 

59 

 

WH – É, a gente está aprendendo ainda. 

 

ML – As pessoas ficam na maior loucura. Então a área que fica lá no Rockefeller, tem um 

laboratório de liofilização que foi credenciado para trabalhar só com febre amarela. Porque 

a gente só fazia febre amarela lá e aqui a gente usa para Hib, pode usar para TTV...  

 

WH – Teve reforma, vocês modernizaram? 

 

ML – Teve modificações lá, botaram autoclaves novas, mexeram em paredes. Credenciaram 

lá para febre amarela. Mas só que lá, a quantidade que a gente pode produzir de febre amarela 

no ano, usando só aqueles liofilizadores de lá, é muito menor. Então tem uma demanda maior, 

mas a gente não tem capacidade de fazer usando só aquele lá. Então o que a gente está 

fazendo? Algumas modificações aqui no DPFI, até por conta também da tríplice viral, 

mostrando que a gente pode trabalhar em campanha, né? Então a gente trabalha com a 

tríplice, depois limpa tudo e pode entrar com a febre amarela e depois com a Hib, para a gente 

também poder usar febre amarela aqui. Porque a gente tem cinco liofilizadores aqui embaixo. 

Os liofilizadores são maiores que os de lá, entendeu? Então a gente vai poder exportar mais 

febre amarela. 

 

WH – Porque tem demanda, mas vocês não conseguem suprir a demanda, é isso? E de onde 

era essa demanda?  

 

ML – Unicef, a Bolívia, Paraguai... mas é pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. 

 

WH – Fundo Rotatório, né? 

 

ML – É.  

 

CT – Eu tenho mais uma questão que é sobre o PROQUAL. Eu estou vendo aqui no seu 

currículo, tem: membro de comissão de avaliação do PROQUAL. A gente ouviu muito 

pouquinho sobre o Programa de Qualificação do trabalhador, não é isso? 

 

ML – Isso. 

 

CT – É isso, está correto. A gente ouviu muito pouquinho sobre isso. Eu queria que você 

falasse um pouco esse programa que é novo dentro de Bio-Manguinhos. 

 

ML – O PROQUAL é um programa que busca alinhar as metas da unidade. Então vamos lá: 

se a gente tem de entregar, sei lá, 23 milhões de doses em uma vacina, por exemplo, então 

vamos entregar os 23 milhões de doses, né? Às vezes, durante o percurso a gente faz uma 

programação: em setembro do ano anterior você diz o que você vai poder produzir de acordo 

com a demanda deles e com a nossa necessidade. Coisas acontecem, às vezes, ao longo do 

percurso do trabalho. A gente pode perder um lote ou então aumenta alguma outra prioridade, 

uma máquina quebra e aí você vai atrasar e, às vezes, a gente trabalha meio apertado. Então 

o PROQUAL vem como um desafio de que a gente cumpra aquelas metas pré-estabelecidas. 

Não pode ser nada que na verdade já é nossa rotina de trabalho. É um desafio.  
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WH – É um pouco além, né? 

 

ML – Isso, um pouco além. Então se você tem uma perda normal... Qual é a tua perda? 

Durante a produção existe uma perda normal de cerca de 5%? Então no ano que vem a gente 

vai fazer 3%. Mesmo que seja normal essa perda de vacina de 5%. Se você tem uma atividade 

numa área de controle que você pode não consegue controlar tanto durante o ano, ele quer 

que você tente controlar a maior quantidade de vacinas. Então é sempre buscando coisas ali. 

Uma obra que você planeja, ele quer que termine dois meses antes. Então se é para terminar 

em dezembro, vamos ver se a gente consegue terminar em agosto, com o esforço de um grupo 

que vai lá para conseguir aquela meta. Então você escreve a meta. Tem a meta de estar 

fazendo os três lotes de consistência com todos os problemas, porque eu tenho que receber o 

bulk, eu estou recebendo os insumos da GSK. Então a minha meta é produzir os três lotes 

consecutivos até setembro, que a Anvisa leve um mês lá para fazer o registro – que é mais, 

mas aí a gente vai ter que mandar alguém para lá, ficar brigando para gente conseguir –  para 

que em outubro a gente já esteja começando a formular. Porque isso é bom, porque Bio-

Manguinhos não paga o naked vial que é mais caro. Então essa é a idéia: é colocar todo 

mundo numa meta, buscando as metas. Aí você tem as metas do departamento e as metas da 

unidade. As metas da unidade vão mexer com todo mundo. Não é específico do seu 

departamento. Então o mestrado profissional era uma meta da diretoria. Porque o Akira 

queria implementar esse mestrado profissional. Foi uma meta dele no ano que teve. A planta 

de virais era uma meta da unidade, não é uma meta do departamento. Porque envolve garantia 

da qualidade, metrologia, área do controle. Todo mundo está envolvido para que isso 

aconteça. A meta de você ter uma diminuição de perda durante um processo ou máquina 

parada. Às vezes é uma meta do departamento ou uma meta da unidade. Então acho muito 

interessante esse trabalho. Na verdade, cada um tem as suas metas e aí o que é que a gente 

faz? A gente avalia. Você divide em cinco períodos, você vai dividindo as atividades. Então, 

primeira meta: receber os meios durante tanto tempo; depois produzir os meios para fazer o 

lote de consistência; fazer a obra porque também para que eu possa produzir, tinha que mexer 

no equipamento. Porque o equipamento estava só para utilizar cinco doses, agora vai utilizar 

dez doses; então comprar o formato, montar o equipamento. A gente vai dividindo até chegar 

ao final. Você vai dividindo cronologicamente as suas atividades. Existem essas avaliações, 

que às vezes foi uma coisa impossível. “Eu não consegui porque o bulk atrasou lá na GSK. 

Eu não podia ir lá obrigar o rapaz a colocar”. Então a gente faz uma justificativa e isso pode 

ser analisado ou não. Mas na verdade, dito assim, é uma meta de [inaudível]. 

 

CT – Então é baseado em quê? Se você cumpre então a meta, tem algum sistema de 

recompensa? Talvez possa dar o nome de ‘prêmio’ ou não? Ou tem uma avaliação interna?  

 

ML – Não, é feita uma avaliação e isso conta para promoção também. É também uma coisa 

que vai contar para o profissional do ano. Porque tem a equipe e o profissional do ano. Quer 

dizer, aquele departamento vai contar ponto, o que ele fez, o que ele produziu, é a unidade 

que ganha pontos e isso conta lá para o teu prêmio do profissional daquele ano. Se a equipe 

conseguiu, o departamento conseguiu mais pontos e também aquela promoção... Eu acho até 

que é incluída num item aquela promoção [inaudível], eu não sei. 

 

CT – Em termos de remuneração não tem nenhum tipo de premiação no final do ano? 
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ML – Não. Tem a premiação na festa de final de ano que Bio-Manguinhos faz.  [risos] 

 

WH – É diversão. 

 

ML – É. É diversão. 

 

CT – Já que a gente está falando de profissionais, quais são os profissionais do departamento 

de produção de vacinas virais? Que tipos de profissionais, tanto graduados, técnicos, de onde 

vêm esses profissionais? 

 

ML – Teve um perfil que foi feito de início, quando começou o sarampo. Eram técnicos de 

laboratório, os tecnologistas não necessariamente precisam ser. Você tem veterinário, 

químico, engenheiro químico, farmacêutico, bioquímico. Ligados mais à área industrial ou 

área de saúde. No início foi assim. Hoje a gente faz também um perfil do que a gente quer. 

A gente tem vaga para contratação e tem contratos para terceirizados que é o método que a 

gente consegue suprir a necessidade. Porque hoje Bio-Manguinhos tem muito mais 

terceirizado do que funcionário. E aí você coloca pessoas que tenham experiência pelo menos 

em alguma área, principalmente em Boas Práticas de Fabricação, que tenham experiência em 

trabalhar em área limpa. Isso é importante. Não precisa a pessoa saber fazer vacina, mas se 

já trabalhou em alguma área de produção, mesmo que seja produção de alimentos, vai ter os 

conceitos de uma área classificada, como se comportar na área. Isso para gente é mais 

importante. O resto a gente vai treinando aqui. Geralmente que sejam técnicos de laboratório 

ou que tenham essa experiência também. Hoje BPF também é implantada em laboratório de 

análises clínicas, então que a pessoa tenha essa experiência. Agora, é claro que se você está 

com alguma coisa mais abrangente, algumas áreas de desenvolvimento já pedem pessoas que 

tenham experiência em PCR, em Biologia Molecular, mas para área de produção não. A 

gente pede uma pessoa de nível superior, mas que tenha experiência em área produtiva. 

 

CT – E os técnicos de nível médio, eles são de química? Tem alguém vindo daqui de dentro 

da própria Fiocruz?  

 

ML – Isso... 

 

CT – Do Politécnico, da Escola Politécnica? 

 

ML – Não, não. Aliás, tem uma menina da Escola Politécnica, mas foi para área de 

desenvolvimento. Alguns entraram, na época, até como auxiliar técnico. Tinha esse cargo de 

auxiliar técnico antigamente, agora não tem mais. Bio-Manguinhos investiu nesses auxiliares 

e eles se transformaram em técnicos. Alguns eram auxiliares técnicos e se transformaram em 

técnicos com cursos para que pudessem se especializar. Agora, tem os currículos e você faz 

a análise e tem um trabalho que eles estão fazendo de oportunidade interna, que eu acho 

muito interessante. Então eu tenho uma menina, uma funcionária na febre amarela, que tem 

nível superior. Ela é terceirizada, né? No caso só pode ser terceirizada porque a gente para 

passar de nível técnico para nível superior só com concurso, só se for funcionário público. 

Mas ela é terceirizada e ela tem nível superior. Já tinha feito estágio na área do Controle. 

Teve uma vaga de nível superior na área de controle e ela trabalha na área de produção como 

técnica. Então ela se candidatou ao cargo, ela passou por análise curricular. Ela sai da área 
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de produção e vai para área de controle para poder ter esse cargo de nível superior. Porque 

tem muitas pessoas na área técnica que fizeram faculdade durante esse período. Só que 

aqueles que são funcionários públicos só fazendo concurso para passar para nível superior. 

Agora têm muitos. 70% dos meus técnicos são formados. Ou fizeram Biologia ou fizeram 

Química. Alguns continuam como técnicos porque não tiveram oportunidade de fazer. 

 

WH – A gente está chegando ao fim da entrevista, Mariza. A gente queria saber se ficou 

alguma coisa que a gente não teria tratado, que você queira acrescentar. A gente queria 

agradecer muitíssimo a tua atenção, o tempo que a gente te tomou. 

 

ML – Não, eu acho ótimo relembrar um pouco. 

 

WH – Queria saber se tem alguma coisa que tenha deixado passar, que você queria 

acrescentar? 

 

ML – Não. Bio-Manguinhos foi meu primeiro trabalho profissional mesmo, que antes eu 

fosse estagiária. Entrei em Bio-Manguinhos, fiquei em Bio-Manguinhos esse tempo todo. 

Quer dizer, eu amo, eu sou apaixonada por Bio-Manguinhos. Na verdade, foi onde começou 

toda a minha trajetória. Eu aprendi a minha profissão, tive a oportunidade. Eu acho isso muito 

importante. Bio-Manguinhos me deu essa oportunidade. Entrei como técnica, passei a chefe 

de laboratório, passei à chefia de departamento. Estou respondendo por uma coisa que eu 

acho superimportante, que é uma transferência de tecnologia. Acho que também vou estar 

bastante envolvida se a gente vier a fazer a transferência de tecnologia do sarampo para a 

Índia. Estou fazendo o mestrado profissional. Grande parte dos meus cursos eu fiz por Bio. 

Eu tenho também curso de Saúde do Trabalhador na ENSP. Foi o primeiro curso que teve. 

Foi superinteressante para mim. Eu tive mais contato quando começou essa coisa das normas 

de BPF e do que poderia causar se você não usar equipamento de proteção, que a pessoa pode 

adoecer... Eu trouxe isso também para o ambiente de trabalho. Então eu acho que Bio-

Manguinhos me deu muita oportunidade. Sou muito grata a Bio por isso, né? E espero ficar 

aqui até o finalzinho mesmo. [risos]. Continuar e me aposentar aqui, né? Não gostaria que 

fosse muito longe a minha aposentadoria não. Porque na verdade, apesar de adorar Bio-

Manguinhos, eu queria poder curtir um pouco assim... ainda não estar bem velhinha 

aposentada, porque senão você acaba ficando velha e não curte a vida. E eu tenho assim um 

plano de vida de sair do Rio, morar em Saquarema. Tenho uma casa lá, adoro ir para lá. Meu 

marido também tem a mesma idéia, tem vontade de ter uma horta e ficar por lá mesmo, todo 

mundo pescando. Todo mundo diz que eu não vou conseguir: “Ah, você não vai conseguir 

não!” Eu digo: “Não, eu vou sim. Eu vou conseguir”. 

 

WH – Vamos ver, não é?! 

 

ML – É. Não agora, mas eu tenho vontade, não queria ir assim muito velha não. Mas até pelo 

menos os 53 anos ainda tenho de ficar porque vou fazer 25, tem que ser 30. Pela lei vou ter 

que pagar mais dois aninhos de pedágio, para fazer 55 anos. Eu acho que se me aposentar 

com 55 anos, estaria bom. Eu vou fazer 47, então está certo. 

 

CT – Muito obrigado, Marisa. Agradecemos muito.  

 


