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Data: 15/06/2005 

 

 

Fita 1 - Lado A 

 

 

WH – A gente está aqui em Bio-Manguinhos, hoje é dia 15 de junho de 2005. Claudia 

Trindade e Wanda Hamilton estão fazendo a primeira entrevista com Nadia Maria Batoreu, 

que é gerente de Programas de Biofármacos aqui de Bio-Manguinhos. Nadia, a gente costuma, 

quando a gente faz entrevista, começar do começo mesmo. Para você contar para a gente 

onde você nasceu, quando você nasceu, falar um pouco da profissão de seus pais, da sua mãe, 

do seu pai, escolas que você freqüentou, para a gente ter uma rápida idéia, uma situada. 

 

ND – Do berço. 

 

WH – É, desde o berço. 

 

NB – Bom, o meu pai Nádio Batoreu... 

 

WH – Nélio? 

 

NB – Nádio. 

 

WH – Nádio?  

 

NB – O único, não conheço outro. Meu pai era comerciante, minha mãe dona-de-casa, 

dedicou a vida aos filhos. 

 

WH – Seu pai fazia o quê? Era comércio de quê? 

 

NB – Som e foto. Ele trabalhava com máquinas fotográficas, nessa área, né? E também foi 

funcionário dos Correios e Telégrafos. E minha mãe, como eu te falei, dona-de-casa, dedicou 

a vida ao marido e filhos. 

 

CT – Quantos irmãos você tem? 

 

NB – Dois. Um já faleceu, Raul, tem 14 anos que ele faleceu. E a Soraya que é a caçula. É 

engenheira. 

 

WH – Você é a mais velha. 

 

NB – Não, eu sou a do meio. Enfim, meu irmão trabalhava nessa linha de obras, nessa parte 

de engenharia, mas se especializou também, por acaso, em instalação de som, sonorizar 

shoppings... 
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WH – E ele se formou, fez faculdade também? Era engenheiro? 

 

NB – Isso. Mas era autônomo, nunca gostou de ser funcionário de ninguém. E a minha irmã 

é daqui da Fundação. Ela trabalha na Dirad, lá na parte de manutenção de equipamentos 

[inaudível]. Ela é mais nova do que eu oito anos. Está aí até hoje também, chefiando essa 

parte de manutenção. 

 

WH – Vocês moravam aonde? 

 

NB – Nós nascemos em Botafogo. Aliás, é dali que a gente conhece o Carlos [Fidelis Ponte]. 

Crescemos juntos ali. 

 

CT – Você nasceu aonde? Você não me disse. Você é carioca? 

 

NB – Sou carioca. Nascida em 9 de setembro de 57. E vivendo em Botafogo. Uma boa parte 

da infância da gente, a gente passou ali. Era uma rua sem saída e... Quer dizer, coisas que a 

gente não tem mais hoje em dia. Dava para desfrutar bem das brincadeiras. 

 

WH – Diferente do que é hoje, né? 

 

NB – Totalmente diferente. Aliás, Botafogo que, naquela época, era um bairro totalmente 

familiar, residencial, hoje se transformou numa coisa comercial. Só tem clínicas, agências de 

automóveis... 

 

WH – Oficinas, toda uma parte na Bambina... 

 

NB – Isso, aquela parte ali da rua Barão de Lucena se transformou só em parte de clínicas 

ali. Então a infância da gente se perde aí, porque você não consegue achar mais ali pontos de 

referência da nossa infância. No final da rua Assunção tinha – tinha não, ainda tem – a 

Delegacia de Polícia, que era uma outra época, a gente cortava caminho. Hoje em dia eu 

tenho medo de entrar na Delegacia. Naquela época, a gente criança, atravessava ali pela 

delegacia para cortar caminho, para ir para o colégio e... 

 

WH – Em que colégio que você estudou? 

 

NB – Nós estudamos no... Quer dizer, eu fiz Imaculada Conceição. 

 

WH – Que é ali em Botafogo, na praia. 

 

NB – E o meu irmão estudou no Santo Inácio. E naquela ocasião eram exclusivamente 

femininos e o dele masculino. A minha irmã depois, pequena, entrou para o Jardim do 

Imaculada Conceição também. Mas eu me lembro de a gente estar assim no segundo grau e 

de o meu irmão ter dito para mim assim: “Nossa, estou de saco cheio de estudar em colégio 

só de homem”. Naquela época você não podia ser reprovado, porque senão você era 

convidado a se retirar do colégio. E o papai e a mamãe não queriam que a gente saísse de 

jeito nenhum. 
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WH – Eles incentivavam muito a formação, o estudo. 

 

NB – É. Mas era uma vida sacrificada porque eram colégios muito caros. Era muito 

sacrificado para o papai e para mamãe poder manter a gente naquele colégio. E era uma 

realidade que não condizia com a nossa, porque o pessoal tinha motorista particular, a gente 

tinha de ir a pé ou de ônibus, numa ocasião em que nós moramos fora de Botafogo. Mas, 

enfim, era um sacrifício. E aí eu e o meu irmão - eu cansada de estudar num colégio só de 

freira – disse: “Já estou cheio de colégio só de padre!” Aí combinamos, então, de naquele 

ano a gente não passar no colégio para poder sair do colégio. [risos]. Para o papai e para 

mamãe foi um arraso aquilo, né?! A gente... 

 

WH – Não estudaram. 

 

NB – Não, a gente tinha boas notas. Naquela ocasião, eles premiavam com medalhas os 

melhores alunos. E eu tinha as minhas e ele as dele no colégio. E naquele ano simplesmente 

a gente se negava: assinava as provas e não preenchia as provas. Os professores insistiam 

muito, a gente preenchia qualquer coisa. 

 

WH – Nunca ouvi isso! [risos] 

 

NB – É. Aí os dois... As freiras mandaram chamar os pais, meu pai e minha mãe no colégio 

para saber o que é que estava havendo em casa – porque só podia ser em casa – porque no 

colégio não havia mudado a nossa atitude, enfim. E os padres a mesma coisa. E a mamãe não 

entendia nada, nem o papai, do que estava acontecendo, mas era a única forma... Porque 

papai, embora não fosse militar, criou a gente em regime militar, né? Com hora para tudo...  

 

WH – Muito disciplinado. 

 

NB – É. Era hora para chegar, hora para sair. E aí foi a única forma que a gente encontrou de 

conseguir sair, cortar isso. E assim foi feito. 

 

WH – Vocês mudaram para outro colégio? 

 

NB – Mudamos para outro colégio. Porque... 

 

WH – Colégio público? Na época o ensino público era um ensino de qualidade. 

 

NB – Não. Nós fomos estudar no colégio Sagres, Casa de Portugal. Lá no Rio Comprido. 

Aliás, um colégio muito bom. 

 

WH – O segundo grau que você fez lá. 

 

NB – Nós fechamos o segundo grau. Porque aí o papai falou para gente que não queria mais 

saber, que daí então era problema nosso, que a gente se virasse. Aí a gente escolheu o colégio 

mais longe para poder ir de ônibus, voltar de ônibus, para se quebrar um pouco aquela... 

 

WH – Que era misto na época? 
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NB – Era misto. 

 

WH – E não era de padres, não era religioso. 

 

NB – Não, não, não. E aí ambos, eu e ele, fomos para o mesmo colégio e terminamos os 

nossos estudos lá de uma forma mais light. [risos]. Mas não aprontamos nenhuma grande 

peripécia. Eu acho que essa foi a única de que eu me lembro, que foi um choque para o papai 

e para mamãe. [risos] A minha irmã não, minha irmã era muito pequena, a diferença era 

grande, e ela deu continuidade ao 1° Grau no Colégio Imaculada e depois então ela até passou 

para colégio público, um colégio estadual que tinha ali mesmo na Assunção, que eu acho que 

nem existe mais hoje.  

 

WH – E ela também se formou, fez faculdade? 

 

NB – Ela é engenheira, engenheira elétrica. 

 

WH – Você tem dois irmãos que fizeram engenharia. 

 

NB – Isso. Mas ela nunca aprontou nenhuma peripécia. Ela sempre foi muito certinha. [risos] 

 

WH – E me diz uma coisa, Nadia, você fez Biologia, Ciências Biológicas. 

 

NB – Fiz, fiz. 

 

WH – Por que você escolheu? O que foi que te levou a escolher essa carreira? 

 

NB – Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos de idade. Quando eu entrei, na ocasião 

estavam lançando o MOBRAL. 

 

WH – Educação de adultos. 

 

NB – Alfabetização de adultos, é. E era outra coisa que papai não deixava: trabalhar... Enfim, 

a mulher não trabalha, a mulher fica dentro de casa. Era a idéia dele. Então comecei 

escondido, porque eu dava aula à noite. E a mamãe fazia cobertura. Ela dizia que eu saía para 

estudar com amigos, mas na verdade eu estava indo dar aula. Porque o dinheiro era curto, 

muito apertado, e eu queria comprar alguma coisa, enfim... Aí comecei aos 15 anos dando 

aula, dei aula no MOBRAL durantes três anos, até completar os 18 anos, quando eu tive 

então, meu primeiro emprego mesmo. Porque naquela época não era carteira-assinada. O 

MOBRAL tinha um contrato com a gente, pagava tipo contra-recibo, uma coisa assim. E aí 

eu deslanchei a partir daí, né? Enfrentava uma turma de 40 alunos, onde eu tinha 15 e o mais 

novo tinha 30. Foi um desafio, mas foi um aprendizado, né? Aprendi muito com eles e eu 

consegui contribuir com eles de uma... Porque minha maior satisfação era exatamente quando 

eles prestavam uma prova para o município e eram aprovados então nos Supletivos. Porque 

o MOBRAL nada mais era do que quase que um preparativo para eles fazerem a prova do 

Supletivo, para poderem dar continuidade aos estudos. Então era uma coisa muito 

interessante conseguir tão jovem fazer isso e eu ganhei na ocasião prêmios do MEC, por ter 
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conseguido formar turmas inteiras, né? Mas era algo assim de pegar na mão mesmo, ensinar 

a segurar o lápis... Eram pessoas de todos os níveis sociais e a maioria... 

 

WH – Esse programa é da década de 70, né?  

 

NB – É, exato. 

 

WH – Você tinha 15 anos, foi mais ou menos em 1970 que você começou a trabalhar. 

 

NB – Isso. Exato. E daí então dei continuidade... 

 

WH – Você foi e se apresentou para dar aula assim, sozinha? 

 

NB – Na época eles fizeram uma divulgação boa através de rádio, televisão, que eles estavam 

procurando monitores – chamavam de monitores, né? – para as turmas. E aí eu fui à Região 

Administrativa ali de Laranjeiras e me apresentei, preenchi lá a ficha com grau de 

escolaridade, tudo aquilo e eles acharam interessante me chamar. 

 

WH – Tinha uma seleção, vocês faziam uma prova? 

 

NB – Tinha. A gente fazia uma prova, uma entrevista para ver se você tinha o mínimo de 

equilíbrio, provavelmente, para enfrentar uma turma daquela. E aí eu fui selecionada para ser 

monitora ali em Botafogo... Mudou muito. Houve ali, perto da praia, um colégio ali naquela 

ocasião, que era um colégio particular... 

 

WH – São Pedro de Alcântara. 

 

NB – Isso, exatamente! Que cedia as salas à noite para o MOBRAL. E era onde eu lecionava, 

dava aula, era monitora. Eu tenho fotos até, guardadas dessa ocasião, das festas que eles 

faziam no dia dos professores, a turma, não é? O pessoal ficava... Houve uma simbiose muito 

interessante com esse pessoal e comigo, nem eu esperava, né? Realmente foi uma descoberta. 

 

WH – Você era tão jovem que o pessoal deve ter te adotado na verdade, né? 

 

NB – É. 

 

WH – Professora novinha, mesma idade... 

 

NB – É. Sou meio grande, não é? Sempre fui grande e coisa e tal. Mas havia ocasiões que a 

gente recebia de surpresa uma supervisora, que aparecia para ver. Mais de uma vez a 

supervisora entrou na sala e perguntou assim: “Cadê a professora?” – quando eu estava 

arriada com os alunos – “Cadê a professora? A professora não está?” Aí o pessoal dizia: “É 

ela!”, “Mas você é muito jovem!” Aí eu: “É, mas sou eu mesmo”. Foi um aprendizado, me 

ajudou a amadurecer bastante. E daí eu continuei, né? Você me perguntou como é que eu 

cheguei na Biologia. 

 

WH – Pois é, exatamente. 
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NB – Aí eu fui trabalhar na... O primeiro emprego de carteira-assinada foi no Brasas, no 

curso de Inglês, né? Eu trabalhava na secretaria e fiquei pouco tempo, não consegui me 

adaptar a ficar trancada ali numa sala atendendo. 

 

WH – Isso depois que você saiu do MOBRAL. Você sai por quê? Em função de uma 

possibilidade de carteira-assinada? 

 

NB – É, exato, exato, né? Porque o que eles nos pagavam era muito pouco, não é? Sei lá, um 

valor simbólico, o desgaste era grande...  

 

WH – Uma responsabilidade enorme. 

 

NB – A responsabilidade também era muito grande, e eu achei que com 18 anos estava na 

hora de começar... Eu estava fazendo vestibular... “Vou entrar numa faculdade, preciso de 

um dinheiro maior para conseguir me manter, comprar um livro e coisa e tal”. Papai nos 

custeou até o segundo grau. Terminou o segundo grau, ele falou: “Agora se virem. O 

problema é de vocês”. Quer dizer, ele considerava que a responsabilidade dele terminava ali. 

Papai não tinha faculdade, papai só tinha até o segundo grau. E enfim, aí eu pretendia dar 

continuidade aos meus estudos, tinha que arranjar um emprego que pagasse um pouco mais, 

e que me desse os direitos trabalhistas. E aí trabalhei no Brasas. Acho que fiquei lá mais ou 

menos um ano. Não me adaptei muito bem àquele tipo de serviço que era realizado ali. Aí 

depois de lá fui para H. Stern, eu trabalhei na H. Stern, na joalheria e... 

 

WH – Ali no Copacabana Palace.  

 

NB– Não, na Rio Branco, no centro da cidade. E eles tinham uma equipe de moças que eram 

responsáveis em transportar jóias para o cofre, do cofre para... Enfim, a vendedora 

coordenava isso, eram pessoas mais velhas, mas conhecedoras das peças – porque a gente 

sabia que a peça custava caro, mas não identificava, não diferenciava uma jóia da outra em 

valores e qualidade de peças. Então a minha incumbência era exatamente essa. Eu e as outras 

moças fazíamos isso. Mas também durou pouco, porque não era a minha praia, não tinha 

nada comigo. Nesse ínterim, paralelo, eu faço o vestibular, tento para Administração de 

Empresas, que foi a minha primeira faculdade. Aí eu estou noiva nessa ocasião – estou aí 

com 17, 18 anos, eu casei muito cedo, eu casei em 87, estava em torno de 18 anos, né? Porque 

a vida corre em paralelo. A gente está falando de um segmento, mas tem outros segmentos 

correndo aí. 

 

WH – Em 77, né? 

 

NB – 77, é. Porque eu já tinha um namoradinho desde os 15 anos, que também era amigo de 

infância e coisa e tal, e a gente – não posso contar assim em detalhes – mas a gente namorou 

três anos. Aí o papai falou: “Namorou três anos, está na hora de casar, tem que casar”. 

 

WH – Seu pai era bem rígido, não é?  

 

NB – Muito. 
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WH - Ele achava que as filhas tinham de ser donas-de-casa, não deviam estudar assim, fazer 

faculdade? 

 

NB – É, exato. Uma visão meio machista e retrógrada, porque... 

 

WH – Mas tanto você quanto sua irmã conseguiram... 

 

NB – A gente saiu fora. 

 

WH – ...se desviar, né? 

 

NB – Embora condene muita coisa na criação que papai nos deu, por outro lado, ele tinha 

uma força, uma perseverança de vencer e de conseguir as coisas, que a gente herdou dele. 

Então a gente nunca desistiu facilmente. Ele nos ensinou a sair fora da situação. 

 

WH – Ele mesmo deu os argumentos, as armas, os instrumentos. 

 

NB – Tanto eu quanto Ângela, a gente saiu fora completamente. 

 

WH – Com a cobertura da mãe de vocês. 

 

NB – A mamãe dava cobertura. A mamãe nunca pôde trabalhar fora porque ele nunca deixou. 

Quer dizer, ela jogava para cima da gente todas aquelas expectativas do que ela gostaria de 

ter feito e não pôde. Então ela acobertava o nosso trabalho, fazia uma novela para ele, para 

poder correr tudo bem. Depois ele descobria, fazia o sermão da montanha. 

 

WH – Aí já era tarde. 

 

NB – Já era tarde. E aí nesse ínterim eu caso e saio da H. Stern, onde eu estava trabalhando, 

e vou trabalhar numa empresa que se chamava Artécnica Vitória, em São Cristóvão.  

 

WH – Ar...? 

 

NB – Artécnica Vitória. 

 

WH – Artécnica. 

 

NB – É. Era de ar-condicionado central, split system. Eles tinham clientes como a Globo, TV 

Tupi. Era uma empresa de porte médio, bom. E aí eu vou trabalhar lá no setor de compras da 

empresa. E em pouco tempo eu assumo... Houve um imprevisto, a pessoa que era responsável 

pelo setor sai da empresa e eu acabo assumindo aquilo ali. Então isso veio reforçar a minha 

vontade de fazer Administração de Empresas: “Agora tem tudo a ver”. 

 

WH – É, porque você estava envolvida. 

 

NB – Exato. Eu fui fazer Administração de Empresas... 
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WH – Você não pensou em fazer Educação, em função do teu contato com o Mobral ou foi 

uma coisa muito ali, né? 

 

NB – É. 

 

WH – Você nunca pensou em seguir essa área. 

 

NB – Reforçou por outros segmentos que eu vim descobrir depois, né? Mas até então achei 

que não tinha... Administração de Empresas era o que tinha a ver com o que eu estava fazendo 

naquele momento. Então eu jovem, quer dizer, não havia muita experiência para poder 

identificar exatamente, fui seguindo mais os meus instintos. E aí fiz, entrei para faculdade, 

fiz vestibular, passei, passei para Niterói. 

 

WH – Na UFF? 

 

NB – Não. Era uma Faculdade de Administração de Empresas que fica ali em cima da 

montanha, bem no centro de Niterói. Eu não me lembro o nome dela agora. 

 

WH – Era privada? 

 

NB – Privada, é. Eu só podia estudar à noite, eu trabalhava o dia inteiro. Por isso que eu fiz 

para particular. E aí eu comecei a cursar faculdade, casei e cursei dois anos. E dois anos nessa 

fase, dois anos nessa empresa. Aí o dono da empresa falou para mim assim: “Nadia, nós 

prestamos um grande serviço para TV Tupi - Mas a Tupi já tinha entrado em fase de declínio, 

então não conseguiu pagar a empresa, pagou em horário de um programa ao vivo na televisão 

– e eu preciso que você contrate uma pessoa para fazer a apresentação de um programa que 

vai acontecer ao vivo, entre 13 e 14 h da tarde, mais ou menos”. Eu disse: “Tá bom”. Botei 

um anúncio no jornal, selecionei a pessoa, compareceram várias moças. Tinha que ser uma 

moça com um biotipo que ele havia pré-determinado, enfim. E aí eu passei toda aquela 

triagem, selecionei a moça, muito bonita, desenvolta... [risos] 

 

WH – Atriz, né? 

 

NB – Não, não era não! Estudava teatro... Enfim, o programa ia estrear numa segunda-feira. 

E ela foi treinada, eu a levei na Tupi para conhecer o pessoal, se preparou toda e, na segunda-

feira, eu a acompanhei até o estúdio para ela fazer sua parte na apresentação do programa. O 

nome do programa foi batizado como “Acerte com o seu ídolo”. Era um programa esportivo 

onde foi lançada a Zebrinha, aquela que se marcava lá o placar. 

 

WH – Loteria, né? Loteria Esportiva. 

 

NB – Exato. Depois, quando a Tupi vem a fechar, isso passa para Globo, essa Zebrinha. Mas 

ela nasce ali com um indivíduo que se chamava... o pseudônimo dele era “Fantasma”, que 

era desse métier de futebol, famoso. E no programa então trabalhava o Félix, que era um 

goleiro de futebol, famoso também. Quem é da área sabe quem é Félix. E o programa lançou 

o Zico, que, naquela ocasião, estava iniciando carreira. Mas aí o dia da estréia, nós dentro do 
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estúdio, a moça toda pronta, maquiada, com roupa de butique – porque as butiques faziam 

marketing no programa, cediam roupa. Aí o Raul – não é meu irmão, era coincidência, 

chamava-se Raul também – que era o contra-regra, explicou para ela: “Olha, são duas 

câmeras trabalhando, você vai acompanhar as luzes: verde ela está gravando, você se 

direciona àquela câmera e esquece que do outro lado tem três milhões de espectadores de 

assistindo, tira isso da sua mente”. Aí o programa entrou no ar e ela travou. 

 

WH – Era gravado ao vivo, inclusive, né? 

 

NB – Gravado ao vivo. E ela travou. Tanto que quando ele falou... 

 

WH – Quando ele falou “Três milhões de espectadores!” [risos] 

 

NB – É. “Três milhões de espectadores”. Eu: “Não deviam ter dito uma coisa dessas!” Ela 

travou. Ela não falava, não conseguia e o programa no ar, no ar e ela não falava e aí o 

desespero, eu falei: “Tira, entra a propaganda e tira ela!” Aí eles entraram com a propaganda 

e eu entrei no lugar dela do jeito que eu estava! Porque eu tinha memorizado tudo que ela 

precisava dizer. Porque eu tinha acompanhado o treinamento dela, o processo. Então no 

desespero eu entrei! E aí entrou no ar e eu fiz o que ele havia dito para ela fazer, fiz 

exatamente... E dei o recado que ela tinha que dar. E aí falei: “Agora vamos ver, estou 

demitida. [risos] Provavelmente quando eu voltar para empresa eu estou demitida”. E o 

programa transcorreu, a hora do programa, fiz tudo que se precisava fazer, entrei chamando 

as propagandas que tinham que entrar, assim, na cara e na coragem. Acabou o programa, 

retornei lá para empresa, meu chefe me chamou na sala: “Você foi demitida”. Porque ele 

estava assistindo ao programa: “Você está demitida e você vai dar continuidade ao programa 

enquanto ele ficar no ar”. Eu falei: “Mas isso não faz o menor sentido!”, “Não, você se saiu 

muito bem e etc e tal”. Fiquei fazendo o programa, trabalhando na empresa e o programa era 

diariamente, ao vivo e eu indo lá, trabalhando entre 13h e 14h, e aí voltava para a empresa 

para trabalhar, à noite ia para faculdade. E o pessoal na faculdade caía na minha pele! [risos] 

Eles passaram a assistir o programa porque era... 

 

WH – Porque a colega estava fazendo, não é? 

 

NB - Exato. A experiência de enfrentar lá os 40 alunos no Mobral, eu acredito que contribuiu 

muito na coragem de... 

 

WH – De você ter enfrentado três milhões de expectadores.  

 

NB – Se bem que estúdio fechado, televisão, é uma coisa bem diferente. Você tem aquele 

envolvimento com aquele pessoal ali, mas o negócio é você apagar que atrás dali tem muito 

mais, outras pessoas, enfim. E assim foi. Foi uma experiência interessante, não só econômica 

como pessoal, não é? Porque é um métier completamente diferente do que a gente vive hoje 

mesmo. As coisas acontecem muito rapidamente, você ganha muito dinheiro muito rápido – 

não vou dizer que é fácil senão o pessoal da área vai... Mas você leva, tudo bem, oito horas 

gravando 30 segundos, para aparecer 30 segundos. Mas você ganha o salário de um mês em 

8 horas de trabalho. Enfim, então teve suas compensações, eu consegui fazer um pé-de-meia, 



                                                                                 

15 

 

né? O meu marido - a gente era recém-casado - brigando pra caramba por causa dessa história 

toda. Eu recebia correspondência... 

 

WH – Brigava por quê? Ele não gostava... 

 

NB – Ah, que eu aparecesse na televisão, que aí eu era convidada para propaganda, eu fiz 

propaganda para a Bayer, para a Honda, fiz uma série de grandes empresas, era convidada 

para debut, para aparecer em aniversário de 15 anos das meninas e dançar a valsa... umas 

coisas assim, né? Agora, hoje, eu estou velha, mas naquela época eu tinha 20 anos, quer dizer, 

jovem, bem cuidada. Então o pessoal... Era uma coisa muito louca e você ganhava por tudo 

que você fazia! Aí o “Fantasma”, o nome dele era Ricardo, começou então a administrar a 

coisa para mim e a não misturar as coisas, porque ele sabia que eu não era do métier. Quer 

dizer, também tinha convites assim indecorosos, para papéis se eu quisesse participar de 

determinados programas. Como não era o meu objetivo, não era a minha meta, o Ricardo 

sabia disso, que eu estava ali... Era uma passagem, né? Eu nunca realmente demonstrei 

interesse, era um interesse momentâneo, era até agradável por todas as compensações que 

isso trouxesse: econômicas, emocionais nem tanto, mas era uma passagem. Então ele criava 

para mim... Enfim, nunca cheguei a me meter em nenhuma confusão. 

 

WH – Ele começou a empresariar... 

 

NB – É, exato. 

 

WH –...a sua carreira televisiva. 

 

NB – É. [risos] E durou dois anos. Foi o tempo que a TV Tupi conseguiu se manter no ar, 

devido às dívidas e os problemas que eles tinham. Daí terminou, mas esses dois anos foram 

suficientes para me custear e montar um pé-de-meia para mim, para depois poder vir a pagar 

os meus estudos de Biologia. Porque aí era horário integral, eu não podia trabalhar, só podia 

estudar. 

 

WH – E como é que foi essa virada? 

 

NB – Pois é. Acabou o programa, eu me senti assim: “Estou livre”. Porque eu tinha essa 

responsabilidade com a empresa. Porque uma coisa é você trabalhar na empresa, não gosta 

mais, tem seus problemas, pede demissão. Outra coisa é você trabalhar na televisão vinculada 

a uma empresa. Quer dizer, imputou à minha pessoa uma responsabilidade, um compromisso 

muito maior. Então eu falei, eu me sentia obrigada a terminar aquele trabalho para então 

poder sair da empresa. E realmente, também não me identificava com o fato de estar 

comprando peça para ar-condicionado, não tinha nada a ver comigo. E a administração de 

empresas eu comecei a desgostar quando fui obrigada a ler toda a coleção de Karl Marx e o 

professor de Sociologia... Naquela época a polícia fazia plantão na porta da faculdade – o 

policial parado na porta da sala de aula – e o professor então nos listava meia dúzia de livros 

e assinalava aquele que ele queria que nós lêssemos. E o policial, felizmente, não identificava 

a codificação que ele fazia conosco. Eu lembro que papai tinha que comprar os livros de um 

amigo dele, que era loja com loja, uma ao lado da outra era a livraria. Então encomendava 
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ao dono da livraria os livros, vinham embrulhados – que nem marmita – num jornal debaixo 

do braço para a gente poder... 

 

WH – Isso era o quê? 77, 78, 79, que você estava cursando Administração. Quer dizer, ainda 

era Geisel, ditadura militar, governo Geisel. 

 

NB – Finalzinho, mas ainda tinha alguma repressão, né? Então a gente não conseguia discutir 

abertamente com o professor de Sociologia, colocar o que se achava. E eu era contra. Eu 

achava que Karl Marx era muito interessante, mas que o Brasil tinha que desenvolver a sua 

própria forma de ser e parar com essa história de ficar importando essas ideologias. E eu 

queria debater isso com ele e a gente não tinha essa liberdade por causa da presença do 

indivíduo na porta. E aquilo foi me irritando de uma tal maneira, que eu resolvi largar 

Administração de Empresas! Eu falei: “Eu não vou fazer! Não quero mais!” E coincidiu então 

com o término do programa. Aí vou eu de novo, saio da empresa, peço demissão da empresa, 

largo a faculdade e vou fazer outro vestibular. Aí passo para Biologia. 

 

WH – Por que Biologia? 

 

NB – Porque a minha vida inteira eu tinha afinidade com animais, tive bichos a vida inteira. 

Tive cachorro, papagaio, tartaruga. Eu tinha uma afinidade, uma curiosidade pelo estudo da 

vida, como é que as coisas acontecem, microorganismos, e eu me identificava muito com a 

aula de Ciências no colégio. Eu falei: “Cara, não dá para área exata, então deve ser a área 

biológica”. Medicina eu não quis fazer, porque eu ainda consegui fazer no segundo grau, 

terminando em paralelo, terminando o segundo grau, um curso na Cruz Vermelha de 

instrumentação cirúrgica. E eu aí ainda fiz complementação de estágio... 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

WH – Você fez um curso de instrumentação cirúrgica na Cruz Vermelha. Não era ali na Cruz 

Vermelha, na Mem de Sá não? 

 

NB – Não. O estágio foi da Cruz Vermelha. Mas o estágio foi no hospital. Esse hospital fica 

do outro lado da pista do Canecão. Ali na São Francisco... Eu acho que é São Francisco. É 

um hospital privado e é especializado em crianças com lábio leporino. Então eu 

instrumentava ali, né? Eu terminei a carga horária de estágio prático ali. E eu tive, ali naquela 

ocasião, certeza de que Medicina não era o que eu queria seguir, porque não me identifiquei 

com o que vi lá. E tinha também uma sala de câncer, de crianças com câncer, e eu me envolvi 

muito mais com essa área, com as crianças, do que propriamente com a sala de cirurgia e 

coisa e tal. E aí eu completei, eu fiz só o tempo suficiente do estágio. E nisso eu falei: “Bom, 

eu vou fazer Biologia porque acho que tem mais a ver”. Fiz daí então vestibular, passei. Eu 

queria fazer Biologia Marinha. Então, naquela ocasião, você só tinha duas universidades no 

Rio de Janeiro com Biologia Marinha: a FAMAT em Niterói, Maria Tereza, que naquela 

ocasião tinha um convênio com a UFF – como a UFF não tinha Biologia Marinha, ela então 

se agregou à faculdade –, a FAMAT, que era só Biologia e Psicologia. Eu acho que ainda é 

até hoje. Ou na Santa Úrsula, né? A Santa Úrsula estava fora de cogitação, porque era 
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particular e o preço era muito alto. E lá na UFF, além desse convênio, era um valor simbólico, 

tanto que o diploma é registrado pela UFF, né? Aí eu faço para lá e passo. E vou fazer 

Biologia. E me identifiquei com a Biologia e falei: “É isso. Era isso que eu estava 

procurando”. Na aula inaugural – aí pulando da Biologia para a Fiocruz – o reitor da 

universidade dá uma palestra, faz a abertura, e ele fala para os alunos que os que mais se 

destacassem em Microbiologia Médica, na área de imunologia, seriam indicados para 

estágios em empresas. Enfim, aula inaugural, ninguém deu a menor pelota para aquilo, os 

outros alunos. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E como calhou de Microbiologia e 

Imunologia serem as áreas que eu mais me identifiquei, eu realmente tive nota máxima 

durante todo o período da faculdade. Paralelamente a isso, eu entro para Faculdade de 

Biologia, fico grávida do meu primeiro filho. Saio da faculdade, e termino a faculdade 

grávida da minha filha. Quer dizer, tanto que quando eu colei grau estava com barriga, eles 

me colocaram estrategicamente perto da porta, porque se eu entrasse em trabalho de parto já 

saía dali mesmo. Ela estava prevista para nascer no dia do meu aniversário, mas como ela 

tem uma personalidade bem marcante ela nasceu sete dias antes. [risos]. Ela nasceu no dia 3 

de setembro. 

 

WH – Em que ano foi? 

 

NB – Ela nasceu em 81 e o Gustavo nasceu em 79. Aí eu termino a faculdade e início o 

estágio na parte marinha. A faculdade também tem até hoje um convênio em Angra dos Reis. 

Aí a gente foi para lá, a Luciana estava com pouco tempo de nascida, fui para lá para fazer o 

curso de mergulho com equipamento, enfim. Aí descobri que não era Biologia Marinha, 

porque o fato de mergulhar a uma certa profundidade, perceber toda a vida que está 

circulando em volta de você, mas você não ter a visibilidade do que está em volta, né? Porque 

a profundidade que a gente estava mergulhando você não conseguia, tinha visibilidade de 

uns dois, três metros mais ou menos. Aquilo me deu pânico. Porque precisava ver, né? Enfim, 

não conseguia ver. Aí eu falei: “Não é Biologia Marinha mesmo, tem que ser Biologia em 

outra área”. Botânica não chamou muita atenção, o que chamou mais atenção foi a área 

humana mesmo. E aí eu estou em casa falando: “E agora, o que é que eu vou fazer, né?!”, 

toca o telefone. O pessoal da minha turma era muito terrível, vivia aprontando um com o 

outro, são muito brincalhões. Eu recebo uma ligação de uma pessoa chamada Denilde, que 

era da Fiocruz, dizendo que havia sido indicada pela minha faculdade e que ela estava me 

convocando para uma entrevista com o Doutor Hermann Schatzmayr. Eu ouvia esses nomes 

pela primeira vez. “É o pessoal da faculdade. Estão aprontando comigo!” Aí ligo para um, 

ligo para outro, eles: “Não, a gente não fez isso com você não!” E ela - acho que era uma 

quinta-feira - marcou para que na segunda-feira eu estivesse aqui para conversar com o 

Doutor Hermann. E eu não vim, porque eu não acreditei. 

 

WH – Porque achou que era trote. 

 

NB – Porque achei que era trote. Não, é porque você não conhece o pessoal! Eles eram 

terríveis, terríveis! [risos] Dia das Mães – porque como eu era a única que era mãe – eram 

toneladas de flores! Cada um deles mandava um vasinho. A minha turma era de 60. Eles 

aprontavam muito! E aí eu não vim. Porque eu falei: “É trote! Imagina alguém da Fiocruz 

me ligando”. 
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WH – Mas você tinha entrado com algum pedido de estágio, alguma coisa? 

 

NB – Não, não. 

 

WH – Alguma coisa, você tinha feito algum contato? 

 

NB – Não, naquela ocasião, em 81 não. Foi exatamente uma indicação da faculdade. Eu não 

sei se entre a universidade e a Fiocruz havia algum acerto, mas não entrei com nada. 

 

WH – Isso foi em 81, né? 

 

NB – 81, início de 81. Aí não vim. Aí passou a ser... 

 

WH – Tinha algum professor que fosse da Fiocruz lá? 

 

NB – Não, não. 

 

WH – Você tinha alguma informação sobre a Fiocruz naquela época? Você tinha alguma 

idéia do que era aquilo? 

 

NB – Tínhamos, tínhamos, tínhamos! A universidade tinha. Nós vínhamos em visitação à 

instituição, conhecíamos o laboratório, mas, além disso, desconheço se havia outro vínculo. 

Foi mesmo em nível de visitação e a aula inaugural lá do reitor dizer que isso era um fato. E 

então eu não compareci, não vim. Aí, passou-se a segunda-feira, na terça-feira a Denilde me 

liga de novo: “Nadia Batoreu, você não compareceu na entrevista”. Aí eu falei: “Me desculpe, 

mas você existe mesmo?” Aí eu expliquei para ela a situação: “Eu tenho um pessoal na 

faculdade muito brincalhão, entendeu?” Aí ela falou: “Não!” Ela entendeu, né? Riu, achou 

engraçado. “Eu sei que pareço louca, mas eu tenho que ter certeza. Eu não vou aparecer na 

Fundação Oswaldo Cruz, 5º andar, sem conhecer ninguém! Aí vão dizer: Não, ninguém te 

chamou aqui’”. Ela confirmou e aí na quarta-feira eu vim. Até vieram outras pessoas para 

conversar com ele. Ele precisava de um estagiário – naquela época nem era remunerado, não 

tinha remuneração – para trabalhar com um poliovírus, né? Porque, me lembro, naquela 

época, o laboratório dele tinha o Zequinha, e eles faziam toda essa parte de identificação de 

pólio selvagem. Então eles recebiam amostras quando era identificado que havia algum foco 

de poliomielite. Essas amostras eram enviadas dos hospitais para cá e esse material então era 

preparado e semeado para ver se a gente identificava se era um vírus vacinal ou vírus 

selvagem. Então ele precisava de alguém que tivesse - não digo experiência, porque recém-

formado não tem experiência nenhuma - algum conhecimento na área de Microbiologia e 

Imunologia para poder ingressar no laboratório dele. Eu achei até que não tinha a menor 

chance por causa das crianças pequenas e ele também fez uma entrevista querendo saber 

detalhes, se eu já tinha tido alguma experiência e eu não tinha tido nenhuma. Enfim, eu sei 

que dos entrevistados, eu fui chamada para iniciar as atividades ali junto com ele. E foi assim 

uma realização porque eu me identifiquei super bem, o Doutor Hermann é uma pessoa super 

tranqüila para ensinar, passar os conhecimentos. Nós tínhamos uma outra pessoa também, a 

Mitiko [Fujita], que era de São Paulo e que também contribuiu muito com o meu aprendizado 

naquela ocasião. E fiquei com o Doutor Hermann um ano, como estagiária sem remuneração, 

naquela época era só uma declaração, né? As coisas de lá para cá mudaram muito. Aí, nessa 
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ocasião, Bio-Manguinhos está iniciando um projeto, subsidiado pela Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, para implantação de um laboratório de anticorpos monoclonais de murino. Era 

uma tecnologia relativamente nova e vinha do precedente dos cientistas que desenvolveram 

essa tecnologia, o Köhler e o Milstein1 , Prêmios Nobel, né? Naquela ocasião era uma 

metodologia revolucionária. A aplicação desses anticorpos, não só em nível de diagnóstico, 

mas naquela ocasião se acreditava também a nível terapêutico. E aí ele precisava de alguém 

aqui para implantar o laboratório, dar início à construção mesmo, a toda adequação física, ao 

estabelecimento dessa metodologia. Aí o Doutor Hermann me indicou, conversou comigo e 

me indicou. Falou para mim: “Nadia, você vai, tenta, é uma oportunidade. Você é boa no que 

faz, gosta do que faz e acho que você deve tentar”. 

 

WH – O laboratório do Doutor Hermann hoje é o Departamento de Virologia, né? 

 

NB – É, naquela época também era. 

 

WH – Já era Departamento de Virologia. 

 

NB – Então era o laboratório de... 

 

WH – Poliovírus. 

 

NB – É, eles chamavam de poliovírus naquela ocasião. Laboratório de Poliovírus, dentro do 

Departamento do qual ele já era... 

 

WH – E o que você fazia justamente essa identificação do vírus, se era pólio selvagem ou 

pólio vacinal. 

 

NB – Vacinal, exato. 

 

WH – Esse era o teu trabalho no laboratório do Doutor Hermann. 

 

NB – Era, exatamente. Aí a gente fazia cultura de células específicas para poder fazer o 

crescimento do vírus.  

 

CT – Você chegou a se envolver em alguma outra pesquisa? 

 

NB – Naquela ocasião, não. Minha dedicação foi exclusiva... 

 

WH – Àquele trabalho. 

 

NB – ... à identificação do vírus. E bom, eu não tinha hora para ir embora, né? Eu até dormia 

no laboratório. Porque às vezes... 

                                                 
1 Georges Köhler, César Milstein e Niels Kaj Jerne descreveram a técnica que permitia o cultivo de 

anticorpos monoclonais ou hibridomas em 1975, e foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina em 

1984. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Kaj_Jerne
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WH – Nadia, como é que você conciliou a maternidade com esse trabalho? 

 

NB – É, foi um jogo de cintura grande, porque o Gustavo já estava maiorzinho, mas a Luciana 

foi muito recente, pós-parto. E apesar de naquela ocasião também não tinha... A licença-

maternidade era bem pequenininha. [risos] 

 

WH – Eram dois, três meses. 

 

NB – Não, eu acho que não chegava há dois meses! Então o que eu fazia era tirar leite com 

bomba, botava nas mamadeirinhas, deixava em casa e quando eu tinha oportunidade... 

Naquela ocasião eu morava aqui no Méier. Então era uma outra época, o trânsito. Eu corria 

em casa na hora do almoço e via se estava tudo bem. Se fosse o caso eu tirava mais leite ou 

amamentava ela. E assim foi até ela desmamar, né? E foi assim que eu fui levando. Agora, 

meu nível de comprometimento com o trabalho foi muito grande, porque eu me identifiquei 

com aquilo que eu fazia, era realmente o que eu queria. Então às vezes eu recebia telefonemas 

sobre um material que estava saindo de lá três horas da tarde, até que chegasse aqui, enfim, 

por malote, eram cinco, seis horas. Eu tinha que processar o material imediatamente. 

 

WH – Para não perder, né? 

 

NB – Exato. Então eu ficava. Ficava esperando, processava, centrifugava, separava o material, 

semeava e enquanto eu aguardava o material chegar já ia preparando as garrafas de cultura, 

os tubos, enfim. E aí ficava até a hora que era necessário. E ele identificou isso em mim, todo 

esse... 

 

WH – Quanto tempo você ficou no laboratório do Doutor Hermann? Um ano? 

 

NB – Um ano. 

 

CT – Um ano. Você chegou no laboratório em? 

 

NB – Eu cheguei em 81, né? Em 82 foi que eu passei... Cheguei precisamente acho que foi 

em agosto de 81. Em novembro de 82, se não me falha a memória, eu fui contratada por Bio-

Manguinhos. Então fiquei esse período todo com o Doutor Hermann. 

 

WH – Como estagiária, praticamente voluntária, sem remuneração. 

 

NB – Isso, isso, isso. E bom, nesse envolvimento vim para Bio-Manguinhos com o Doutor 

Akira fazer entrevista. Naquela ocasião, ele nem era nesse prédio, era no [Pavilhão] 

Rockefeller, Bio-Manguinhos bem pequenininho. Acho que éramos em torno de 80 pessoas, 

uma coisa assim, um universo bem menor. A entrevista... Eu concorri com outras pessoas de 

São Paulo, acho que do Butantan, do Adolfo Lutz. E era um assunto extremamente novo, não 

havia internet, não tinha livro sobre o assunto! E o Doutor Hermann me ajudou nesse aspecto 

também, porque ele tinha conseguido levantar material para mim, para ver do que é que se 

tratava, o que é isso, o que é anticorpo monoclonal?! Ninguém sabia, né? E eu estudei em 

cima do material que ele conseguiu levantar para mim. Tinha também um francês que estava 
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no Departamento de Virologia naquela época e ele tinha ido a Paris e estava retornando e 

quando soube, trouxe o material que ele conseguiu para mim, para eu dar uma olhada. E aí 

ficava fazendo tradução, porque estava tudo em francês, para ler – eu não leio em francês – 

para poder entender o que é que tinha. Enfim, algumas pessoas se mobilizaram para ajudar a 

entender o assunto para poder vir para entrevista. E alguma coisa eu consegui levantar 

também. Mas enfim, vim para entrevista, e acho que fui a que mais sabia sobre o assunto. 

[risos]. Porque entre as pessoas entrevistadas, o Doutor Akira escolheu a mim para vir para 

Bio-Manguinhos e dar início ao trabalho. Esse trabalho eu comecei aqui em Bio-Manguinhos 

com o Otávio Oliva, né? 

 

WH – Ele era o chefe, digamos, desse laboratório? 

 

NB – Em Bio-Manguinhos naquela ocasião o Otávio era chefe do Departamento de Raiva. 

O que seria hoje o Desenvolvimento Tecnológico nasce naquela ocasião. Era um laboratório, 

mas considerado departamento, onde ele fazia o controle da raiva humana. Nós fazíamos o 

desafio das vacinas. Aliás, eu fui introduzida naquele grupo enquanto a área física do 

laboratório ia sendo construída, adequada. Então, mas o trabalho... 

 

WH – Vocês faziam o desafio das vacinas?! Eu não entendi. O que é isso? 

 

NB – Porque naquela ocasião, Bio-Manguinhos precisava saber se a vacina protegia. Então 

eram tiradas amostras... 

 

WH – A anti-rábica, né? 

 

NB – A anti-rábica. Então camundongos eram vacinados e uns dias, um tempo depois, esses 

animais eram desafiados com o vírus anti-rábico, para saber. E aí era calculado o log de 

proteção nesses animais, quais desses animais apresentavam características da doença ou não, 

quantos morriam, enfim. Daí a gente traçava, conseguia identificar se a vacina estava 

protegendo ou não estava protegendo. Era o que naquela ocasião, era o que se fazia aqui. Isso 

em 82, né? 

 

WH – E essa vacina era produzida aqui. 

 

NB – Não, eu acho que a vacina não era produzida aqui. A gente só fazia esse trabalho de 

controle. Naquela ocasião - é como eu te falei - Bio-Manguinhos era muito pequeno. Então 

não havia o que há hoje que é uma área caracterizada de controle de qualidade. Então se fazia 

esse estudo no nível de vacina anti-rábica. Havia alguns outros trabalhos menores também, 

mas eu sou introduzida nesse grupo enquanto o laboratório está em andamento. Eu não tinha 

experiência nenhuma, mas aí tive que aprender, autodidata, fazer ‘pro-forma invoice’, para 

poder importar equipamento, não sei o quê. Porque o Otávio foi aos Estados Unidos fazer a 

absorção da tecnologia, e eu fiquei com a incumbência de montar o laboratório, estruturar o 

laboratório, adequar o laboratório com tudo que precisava para a gente implantar a tecnologia 

aqui. E assim é feito. Ele fica no CDC [Centers for Disease Control and Prevention], absorve 

a tecnologia, quando ele retorna – quer dizer, ele foi e voltou mais de uma vez – mas, enfim, 

quando ele retorna, vamos dizer assim, o laboratório já está pronto com todos os 

equipamentos, com tudo para gente poder dar início. E o laboratório é inaugurado em 83 e 
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inicia então as suas atividades a partir daí. Essa experiência com raiva foi importante pela 

agilidade que eu ganhei em manuseio com camundongos, inoculação, sangria dos animais, 

foi importante para o trabalho posterior. O Otávio, então, repassa a tecnologia para mim, me 

treina no que ele viu lá, me passa essa parte, mas o Otávio é uma pessoa assim muito dinâmica, 

ele não é de ficar sentado trabalhando em bancada nem nada disso. Então, uma vez que ele 

repassa toda a tecnologia para mim, a gente já iniciou fazendo nossas primeiras fusões que 

foram para hepatite, hepatites virais. Começamos com hepatite B e começamos a ver os 

primeiros resultados positivos. Esses monoclonais existem até hoje. Eles são utilizados para 

diagnóstico sorológico, são usados na confecção dos kits para diagnóstico aqui por Bio-

Manguinhos. Esses monoclonais possibilitaram também a montagem de um painel nacional 

de tipificação do vírus, o que até então não havia – se utilizava o painel francês como 

referência. Havia entre o Laboratório de Hepatites Virais, também vinculado ao Doutor 

Hermann, IOC, um relacionamento estreito com o Pasteur. Então a maioria dos estudos aqui 

eram feitos utilizando os painéis sorológicos de lá. 

 

WH – Do Pasteur. 

 

NB – Do Pasteur. Mas não eram adequados porque as cepas circulantes aqui, algumas 

diferiam em alguma coisa. Então esse trabalho com monoclonais propicia isso, essa 

montagem de um painel nacional com cepas circulantes daqui... 

 

WH – Com a identificação de cepas de hepatite B no Brasil. 

 

NB – No Brasil, exato.  

 

WH – Essa tecnologia – desculpe eu te interromper, Nadia – mas a tecnologia, você disse 

que o Otávio Oliva vai para os Estados Unidos para ser treinado. 

 

NB – Isso. 

 

WH – Isso aí é instalado aqui em cooperação com que grupos, que convênios? Ou seja, como 

surge essa idéia? Quem tem essa idéia aqui e como se instala isso, a execução? 

 

NB – Há um fomento, naquela ocasião, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério 

da Saúde. Mas não há nenhum vínculo com o grupo americano. Ele tinha uma relação boa lá, 

o Doutor Akira também, e ele então vai para o treinamento lá, nesse laboratório de Anticorpos 

Monoclonais que também era novo lá, tinha pouco tempo lá. 

 

WH – Quer dizer, naquela época era uma tecnologia de ponta, digamos assim. 

 

NB – De ponta, é. 

 

WH – Estava surgindo. 

 

NB – Foi um boom naquela ocasião. Tanto a nível, como eu te falei, para diagnóstico – e 

naquela ocasião se acreditava no uso terapêutico. Depois os anos viram que a gente precisou 

modernizar a tecnologia para que você tenha hoje o uso terapêutico. E é uma coisa que a 
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gente está fazendo agora com os biofármacos. Então ele vai, absorve, vem e passa para mim, 

a gente faz esse trabalho, inicia com esse trabalho para hepatites virais, consegue fazer esse 

trabalho – isso leva uns dois anos mais ou menos – e aí o laboratório inicia a produção de 

monoclonais para outros antígenos. Nós temos bactérias, vírus, fungos, protozoários, enfim, 

o banco de células hoje do laboratório se compõe de mais de 200 monosecretores, para várias 

coisas diferentes. Muitos desses... 

 

WH – Para fazer esse trabalho de identificação de cepas para outras doenças, né? 

 

NB – É, foi usado para nível de pesquisa, né? Para a tipificação dos antígenos... Muitas teses 

foram desenvolvidas em colaboração com os trabalhos que foram feitos no laboratório, teses 

de mestrado, doutorado, enfim. 

 

WH – De gente de fora de Bio-Manguinhos, pessoas do IOC? 

 

NB – IOC, a maioria do IOC. Porque Bio-Manguinhos naquela ocasião não investia na 

formação profissional. Era muito direcionado à produção. Então não era possível se afastar 

para fazer o mestrado, o doutorado. Havia cursos, mas de pequena duração. Para cursos 

longos não era permitido que se saísse. Durante anos Bio-Manguinhos teve essa problemática. 

Hoje é diferente. Porque Bio-Manguinhos tem o mestrado profissional e várias pessoas 

saíram para a pós-graduação, em nível de doutorado e mestrado em outras instituições no 

país e fora do país. Mas é uma coisa recente, né? Eu digo, poderia dizer, sei lá, em torno de 

cinco anos para cá. Até então não era assim. E então o Otávio... 

 

WH – Tinha essa demanda da produção em uma outra lógica, né?  

 

NB – A essência da existência de Bio-Manguinhos é a produção. A gente até brinca hoje que 

isso é um estigma, que tem de ser quebrado, porque até hoje ainda, numa proporção muito, 

muito, muito menor, mas a produção da vacina ainda é o carro-chefe. Em todas nossas 

reuniões internas, em que a gente discute o desenvolvimento tecnológico, reativo para 

diagnóstico, a gente tem sempre que vencer a produção. [risos]. Porque é a menina dos olhos 

do Doutor Akira, a gente tem que entender isso! Ele se dedicou a vida inteira a isso. Embora 

eu tenha dito, ele vem abrindo um outro horizonte, identificou a necessidade de investimento 

no seu staff, enfim... 

 

WH – Mas a idéia de montar um laboratório de anticorpos monoclonais aqui, lá em 82, é 

dele? 

 

NB – É do Doutor Akira. O Doutor Akira é que manda o Otávio para o CDC para poder fazer 

essa absorção porque era um boom para nível de diagnóstico. 

 

WH – Pois é, mas aí já incorporaria como uma das atribuições de Bio-Manguinhos, também 

a parte de diagnóstico, não é? O que, até então, tinha em desenvolvimento em diagnóstico, 

kits para diagnóstico, reagentes? 

 

NB – Muito pouco. Muito pouco. Para ser sincera, eu nem lembro, naquela ocasião, o que é 

fazia em nível de diagnóstico. Eu sei que o primeiro kit mesmo que foi distribuído para o 
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Ministério da Saúde e dos programas de sangue, foi o de hepatite viral. Feito com os 

monoclonais. 

 

WH – Que vocês desenvolveram. 

 

NB – Minto! Estou sendo injusta, eles faziam sim. Eles faziam com cabra, com soro 

policlonal. Faziam a cabra produzir o soro contra o vírus e aí usavam esse anticorpo que a 

gente chama de policlonal – porque tem anticorpo para isso e várias outras coisas – era 

purificado, e eles faziam então kit que era distribuído por Bio-Manguinhos. Mas isso 

demandava uma quantidade de animais enorme, a manipulação desses animais, o volume de 

sangue que tinha que ter para concentrar, para ter a quantidade de imunoglobulina suficiente 

para ter um número determinado de kits. E o monoclonal vem e acaba com isso, porque a 

sensibilidade e a especificidade do monoclonal ainda era maior do que o feito com soro de 

cabra. 

 

WH – Bio-Manguinhos não fazia kit para doença de Chagas?  

 

NB – Eu não lembro. Eu vim trabalhar com desenvolvendo monoclonal para Chagas depois 

disso. Não sei se eles faziam... Aí a gente entrou com imunofluorescência para Chagas com 

anticorpo marcado, mas isso é depois. Depois que o laboratório já existia, nós produzimos os 

monoclonais para isso. 

 

WH – Pois é, quando você entra aqui Nadia, o que era Bio-Manguinhos? Ou seja, qual foi a 

visão que você teve de Bio-Manguinhos em 82, quando você foi convidada para trabalhar? 

Você falou: “Era mais produção, uma coisa mais voltada para produção”. 

 

NB – É. Produção. Desenvolvimento tecnológico era uma semente. 

 

WH – Começou ali, né? 

 

NB – Começou ali. E reativos para diagnóstico também era... Talvez tivesse dois produtos 

produzidos nessa condição clássica, utilizando... Tinha o que acabou, que era o brete, uma 

parte onde ficavam as cabras, cavalos, para produção de soro policlonal, que hoje nem existe 

mais, exatamente, para atender os testes clássicos naquela ocasião. Aí os monoclonais vêm e 

acabam com isso tudo. Porque uma vez que você tem a célula secretora, tua imunoglobulina 

de interesse, você tem isso imortalizado. Você cria ou preserva e você não precisa mais... E 

a especificidade e a sensibilidade, se não existe 100%, é 99,99%. 

 

WH – Tem uma precisão maior, né? 

 

NB – Exato. Então o laboratório começa a suprir aí isso da unidade. 

 

WH – Produção, além de febre amarela o que é que se produzia aqui, nessa época? 

 

NB – Olha, eu não sou a pessoa mais indicada não, porque eu sou meio desligada, sabe? A 

gente talvez, para te situar exatamente nessa parte, a gente podia chamar a pessoa da área de 



                                                                                 

25 

 

produção que tem memória disso tudo, o que naquela época exata fazia. Porque meu universo 

se reduziu um pouco, havia aquela área... 

 

WH – Aquele laboratório... 

 

NB – Tudo aquilo era novo. Então eu estudava muito, né? E depois a multidisciplinalidade 

que se tinha que ter, porque você trabalhar com bactéria é uma coisa. Eu trabalhava com 

vírus, trabalhava com bactéria, trabalhava com fungo, protozoário, então era um universo 

enorme. Eu tinha que conhecer o mínimo do que eu estava trabalhando para não cometer 

nenhum erro. É bem verdade que isso não era só feito de forma isolada. Tinha um grupo, por 

exemplo: em hepatite tinha a Clara Yoshida, a Ana Gaspar, tinha o Doutor Hermann, e havia 

uma parceria nessa parte...  

 

WH – É. Isso que eu ia te perguntar. 

 

NB – ...de identificar o monoclonal de escolha: “Esse aqui é bom, Nadia. Esse aqui é melhor 

do que esse”. Enfim, nessa análise criteriosa do produto eu tinha os parceiros. Então para 

Chagas eu tinha uma equipe do pessoal de Chagas, que naquela época era Maria Felipe, né? 

 

WH – Esse pessoal, por exemplo, no caso o Hermann Schatzmayr, era do Instituto Oswaldo 

Cruz, né?  

 

NB - IOC. 

 

WH - Para Chagas? 

 

NB – Tinha esse pessoal mesmo aqui de Bio-Manguinhos e tinha os parceiros também no 

Fundão. Tinha o grupo do Júlio Chaves, tinha...  

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

WH – Você estava falando, Nadia, dos diversos projetos de anticorpos monoclonais e as 

colaborações que vocês tinham com... 

 

NB – É, exatamente. Porque... 

 

WH – ...com outros laboratórios não só do IOC como fora. Estávamos falando de Chagas, 

você falou da colaboração com o Hermann Schatzmayr. 

 

NB – É, exato. A equipe lá da virologia de hepatite, no caso, hepatite B, né? 

 

WH – Que foi desenvolvida com ele. Chagas foi com o grupo do Fundão. Não tinha o grupo 

de Chagas que apoiou, que tivesse trabalhado...? 
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NB – Tínhamos. O pessoal que trabalhava com bastante experiência em Chagas, que era 

Maria Felipe. Ela não está mais conosco hoje, mas naquela ocasião era ela que mexia com 

essa parte toda de Chagas, né? 

 

WH – Mas ela aqui de Bio-Manguinhos? 

 

NB – De Bio-Manguinhos. Aqui dentro no IOC tinha, mas a ligação não era muito comigo, 

era com a Maria Felipe, entendeu? O trabalho colaborativo. Aí quando nós fizemos a parte 

de triagem, eu interagi muito mais com ela do que com o grupo aqui dentro. Enfim, a gente 

também teve trabalho feito com a Rural, hanseníase também, com a Cristina Vidal. Foram 

vários. Pena que eu não trouxe aqui, porque eu tenho tudo isso catalogado, poderia te dar 

uma cronologia melhor. 

 

WH – É, provavelmente a gente vai fazer algum outro encontro. 

 

NB – Eu foquei mais biofármaco. [risos] Não pensei tanto no passado, que vocês iam tão 

longe! [risos] 

 

WH – É. Porque a gente tem interesse em acompanhar justamente a sua trajetória. Mas como 

a gente vai se encontrar outra vez, aí você faz para a gente uma... 

 

NB – Tudo bem. Aí eu trago, porque tem tudo isso anotado, toda essa cronologia. 

 

WH – É, porque é super interessante. Em que doenças... 

 

NB – Nós temos um catálogo dos anticorpos desenvolvidos... 

 

WH – Exato. Se você tiver esse material e puder passar para a gente xerocar ou passar para 

nós, seria super interessante. 

 

NB – Tem, tem sim, sem dúvida. Tem toda a memória do laboratório, né?  

 

WH – Maravilhoso. 

 

NB – Só que eu não trouxe realmente porque eu não achei que a gente não ia tão longe. A 

gente ia assim en passant e ia embora enfocando mais a parte... [risos] 

 

WH – Não, não. A gente vai longe. 

 

CT – Mas fisicamente o laboratório funcionava aonde? 

 

NB – Ele funciona ainda, até hoje, no 4° andar aqui do prédio, do Pavilhão Rocha Lima, né? 

Continua lá até hoje funcionando. 

 

WH – Porque aí Bio-Manguinhos já tinha se expandido, já não era mais ali o prédio da 

Rockefeller funcionando aqui. 
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NB – Não, não. Já, já, já! O Doutor Akira, em 83, já tinha saído lá do Rockefeller, já tinha 

vindo aqui para o sexto andar desse prédio. E o que a gente chamava de “Área de 

Desenvolvimento” naquela ocasião, estava situado no quarto andar aqui do Rocha Lima, né? 

 

WH – E era o grupo de vocês do laboratório de monoclonais e Otávio Oliva. 

 

NB – O grupo se resumia a ele e a mim. A ele e a mim no início, né? Quando eu digo início, 

são os primeiros seis meses. Porque aí cada vez menos dentro do laboratório. E o Otávio se 

envolvia com outras coisas, viajava... Então dentro do laboratório mesmo deve ter ficado 

mais ou menos esse período de eu absorver toda a tecnologia e começar a andar pelas próprias 

pernas. Eu passo a gerenciar o laboratório, acho, a partir de 85. Porque aí ele se envolve com 

outras coisas, outros projetos e sai. 

 

WH – Ele vai para aonde, você sabe? 

 

NB – Não, ele continua como chefe do departamento, mas se envolvendo com outros projetos, 

fazendo outras viagens, enfim, ampliando até a área de desenvolvimento tecnológico, que 

não é o layout que a gente tem lá hoje, é um layout completamente diferente. Hibridomas, 

ele foi modernizado. Mantém-se na mesma área, foi modernizado, mas o layout dele não 

mudou, não se alterou muito. O layout do andar é que se alterou bastante. É a área onde nós 

temos o P-3 hoje era exatamente onde a gente tinha um infectório e onde a gente tinha um 

laboratório que fazia os desafios para raiva. E aquilo tudo acaba, se transforma no P-3 e até 

porque... 

 

WH – P-3 é o quê? Desculpa, mas... 

 

NB – Laboratório de segurança que a gente chama de NB-3 [Nível de Biossegurança], né? 

Só que P-3, NB-3, na verdade seria a mesma coisa. É um laboratório que tem pressões 

positivas, negativas, com filtros, enfim, para controle, para não ter escape de produto 

biológico.  

 

WH – Contaminação, né? 

 

NB – Exatamente. Então você tem níveis de segurança de laboratório. 

 

WH – O que é que se fazia nele? Ali é que se fazia toda essa parte desse laboratório, P-3, 

fazia essa parte de testes de...? 

 

NB – Isso agora muito recente. Logo que o laboratório foi construído houve a idéia de ser 

um P-3, mas não se conseguiu a classificação dele como P-3. Ele ficou como P-2, seria NB-

2. Quando eu digo que o Otávio sai para expandir, ele começa, a gente entra na era do HIV, 

né? Então aquela área toda é preparada de tal maneira que se possa trabalhar com vírus do 

HIV ali. E preparar-se, estudar o vírus, preparar-se kit para diagnóstico, né? Então se começa 

a procurar, naquela época, as proteínas que seriam importantes no vírus. Enfim, começa-se 

todo um estudo sobre HIV. E é nessa área, na antiga área onde se fazia, trabalhava com raiva, 

que é modernizada e preparada para se fazer isso.  
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WH – Para se fazer o Laboratório P-3. 

 

NB – P-3. Mas naquela ocasião não se consegue ainda ter o P-3. As exigências mudaram, 

nós temos aí as normas, temos a Anvisa e não se conseguiu o P-3. Então esse laboratório 

hoje, na atualidade, está sendo preparado novamente para entrar dentro da classificação de 

um P-3, onde vai poder se trabalhar com qualquer microorganismo ali dentro.  

 

CT – Eu não entendi. Ele não é classificado como P-3 ainda. 

 

NB – Não. Na ocasião que se achou que ele estava, a obra toda pronta, estaria classificado 

como um P-3, houve exigências, mudanças de normas, e ele então não cai dentro das novas 

normas que passam a ser exigidas com o advento do HIV e não sei o que, não sei o quê. E 

esse laboratório então fica classificado com P-2. Ele teve um nível de segurança, mas não 

chega a um nível de segurança que foi exigida então para aquela ocasião.  

 

WH – Ou seja, que você não pode ali dentro trabalhar, por exemplo, com HIV. Por ele não 

ter a classificação necessária. É isso? Vê se eu entendi. 

 

NB – Eu não posso dizer uma coisa dessas! [risos]. Porque era a única área mais segura que 

se tinha para trabalhar naquela ocasião.  

 

CT – E “naquela ocasião” é quando? Essa ocasião. 

 

NB – É mais ou menos em 88, por aí. 88, 89. Então não tinha, nem a Fiocruz tinha laboratório 

de segurança máxima, que se poderia... 

 

WH – Máxima eu acho que é P-4, né? 

 

NB – É. No Brasil não tinha. Depois, com a ida do Galvão para a Bahia, eles fazem lá então 

um P-3, né? E ele transfere para lá todo esse estudo com vírus e não sei o quê. 

 

WH – Tem parceria com alguém? 

 

NB – Tinha parceria. Tinha, tinha. Tinha e tem até hoje.  

 

CT - Galvão... 

 

WH – Bernardo Galvão. 

 

NB – Isso. Exatamente. 

 

WH – É o pesquisador que vem aqui... 

 

NB – Mas nessa ocasião o Galvão está aqui na Fiocruz, ele não está na Bahia. Então o único 

local que se tinha para trabalhar dar o início aos estudos [toque de celular].  

[interrupção] 
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WH –Para você trabalhar com o vírus da Aids tem essa exigência de ter um laboratório P-3.  

 

NB – Tem. E era uma exigência do Ministério da Saúde que a Fiocruz entrasse nesse ranking 

da Aids, precisávamos entrar ao nível do programa de diagnóstico. E por isso se trabalhou 

naquela área durante esse período, e foi desenvolvido imunofluorescência para HIV, foi 

desenvolvido um anticorpo monoclonal para algumas proteínas do vírus. Depois, 

posteriormente, esse trabalho continuou com vínculo com Bio-Manguinhos, mas foi lá para 

o Galvão, lá para Bahia. Aí dentro... 

 

WH – Porque o Galvão começa a trabalhar com o vírus da Aids logo que aparece toda a 

questão da epidemia mundial da Aids, né? Ele é bastante prematuro nessa... 

 

NB – E é uma coisa muito, essa parceria é muito... Logo que ele inicia, por uma questão de 

estrutura da unidade, ele procura Bio-Manguinhos. No caso, na época, quem estava 

responsável por essa parte do HIV era o José Antônio. 

 

WH – José Antônio? 

 

NB – José Antônio Ferreira. 

 

WH – Ferreira. 

 

NB – E ele, junto com a equipe dele, que inicia todo esse trabalho aqui em Bio-Manguinhos 

em parceria... 

 

WH – Porque a idéia era desenvolver um kit diagnóstico, um reagente de diagnóstico no 

Brasil, né?  

 

NB – É, exatamente.  

 

WH – Eu me lembro, era caro, a importação era cara. 

 

NB – Hoje nós temos mais de um produzido aqui por Bio-Manguinhos. Porque aí veio a se 

descobrir as variações do vírus: HTLB1, HTLB2. Naquela ocasião era só HIV. Tudo isso 

surge depois desses estudos e essas mutações gênicas do vírus, vêm surgindo depois. Então 

houve a necessidade de criação de mais de um kit para diagnóstico, de forma a pegar esse 

universo do vírus, né? 

 

WH – Esses reagentes – não sei nem se eu estou te perguntando uma bobagem – porque o 

vírus, ele continua mudando, né? O vírus da Aids é um vírus extremamente mutável, né? 

 

NB – É. Exato. 

 

WH – E vocês permanecem desenvolvendo novas metodologias, digamos assim, em função 

disso? Ou é uma coisa que já está caracterizada, já está... 
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NB – Não, novas metodologias! Não! Aí nessa parte de desenvolvimento, que é com o 

Antônio Gomes que é o gerente, é feita essa rastreabilidade do que está saindo em nível de 

atualização... 

 

WH – Do trabalho permanente. 

 

NB – Permanente. Para poder suprir todas essas inovações que o vírus vem fazendo. Porque 

senão os bancos de sangue não têm como identificar. Então esse trabalho é feito permanente. 

Tem mais de um tipo de kit para diagnóstico para atender à Aids.  

 

WH – Isso feito em parceria com esse laboratório de anticorpos monoclonais, né? 

 

NB – Nasce aí. Mas isso foi assim, vamos dizer, numa fase muito incipiente. Porque esse 

programa se aprofunda e hibridomas, o laboratório de anticorpos monoclonais, continua 

trabalhando com outros antígenos. 

 

WH – Hibridomas e anticorpos monoclonais... 

 

NB – É a mesma coisa. 

 

WH – É a mesma coisa. 

 

NB – É. Na verdade o nome do laboratório hoje é Laboratório de Anticorpos Monoclonais, 

LATAM, a sigla. Mas hibridoma é o produto na fusão entre a célula de mieloma e a célula 

do baço do animal imunizado. Então é a célula que vai produzir a imunoglobulina que você 

quer, então a gente chama de “Hibridoma”. Terminologia... Enfim, mas é a mesma coisa 

anticorpo monoclonal ou hibridoma. Anticorpo monoclonal a gente está se referindo na 

verdade ao que foi secretado. O hibridoma é a célula que secreta. 

 

WH – Que vai identificar, né?  

 

NB – É. Qualquer hora eu te explico a técnica mais detalhada, senão vamos perder muito 

tempo aqui.  

 

WH – É, mas como a gente é área de História, sociologia, a gente conhece pouquíssimo. 

 

NB – Não, lógico, com certeza! 

 

WH – O que a gente sabe de Biologia, de imunologia, é o que a gente vai aprendendo com 

vocês nas entrevistas, né? 

 

NB – Não, com certeza! Isso aí não tem o menor problema, eu tenho a maior paciência de 

explicar, mas não sei se a gente foge muito do foco nesse momento... 

 

WH – Não, mas olha só, voltando ao laboratório aqui, eu tinha até mais perguntas. Você 

estava me falando: vocês trabalhavam com raiva, hepatite, HIV, né? Ou seja, aqui o 

laboratório... 
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NB – Mas é o que eu estou te dizendo: eu vou trazer numa próxima...  

 

WH – O laboratório vai ampliando a gama de trabalhos. 

 

NB – Isso, de produtos. 

 

WH – Mas de uma maneira geral – já que a gente não tem como mapear agora, você vai 

trazer para gente num próximo encontro – quer dizer, a sensação que me dá é que ele vai 

ampliando a gama de produtos ou de pesquisas que ele vai absorvendo. 

 

NB – Isso. Vão sendo formadas parcerias, projetos... Inclusive eu tenho registrado na 

memória todos os projetos em que o laboratório participou naquela ocasião, nesses anos. 

Então vai ampliando... 

 

WH – Isso implica num crescimento, num crescimento físico e de recursos humanos nesse 

laboratório? Porque no início você me disse: “Éramos o Otávio Oliva e eu”. Você, né? 

 

NB – É. Depois... Não. Houve, mas não uma repercussão muito grande. Quer dizer, aí fiquei 

eu e mais um. Depois eu e mais dois. Aí um saiu para atender uma outra área aqui dentro. 

Fiquei eu e mais um. Quer dizer, hoje lá nós temos o Carlos Alberto, que é o chefe do 

laboratório; nós temos a Maria da Glória que é uma pós-doc, que está a dois anos conosco – 

eu não estou mais lá, mas ainda me incluo. Temos o João Luis, que é um tecnologista, e 

temos a Márcia Pimenta, que é suporte de nível técnico. Então hoje o laboratório conta com 

quatro pessoas para desenvolvimento de hibridomas murinos. E temos um agora que entrou, 

que é o Carlos Otávio, a formação dele é em Biologia Molecular, e ele então está direcionado 

à humanização desses anticorpos murinos. A equipe hoje conta com cinco pessoas. De 83 

para 2005 não cresceu tanto assim. Mas não havia, também não há realmente necessidade, 

em questão de número, de pessoas. As técnicas que a gente desenvolve duas ou três pessoas 

tranqüilamente dão conta do processo. E a gente vê necessidade de ampliar agora com a 

introdução dos biofármacos. Que haverá necessidade de termos biorreatores, porque o 

quantitativo produzido não poderá mais ficar em cima de produção em camundongo. Porque 

você tem o sobrenadante da cultura...  

 

WH – Você tem o sobre...? 

 

NB – Sobrenadante. É o meio líquido na cultura celular. Aonde você tem ali o teu produto 

de interesse, que é a tua imunoglobulina. Mas para purificar e concentrar aquilo, você precisa 

litros. Uma forma alternativa de você conseguir em grande quantidade a tua imunoglobulina 

é você usar camundongo isogênico. Quando a gente inocula na cavidade peritonial, o fluido 

ascítico que aquilo produz – que é um líquido, a barriguinha dele cresce – e você tem então 

o teu material de [inaudível], 100 vezes mais concentrado do que no sobrenadante de cultura. 

Então em 1ml do fluido ascítico do camundongo te dá 100 vezes mais do que uma garrafa de 

20 a 30ml, entendeu? Então aí a gente utilizava essa alternativa de produzir através de fluido 

ascítico. Como a densidade ótica, como a atividade desse produto, dessas imunoglobulinas é 

tão alta, você acaba usando ela em micrograma, para você ter uma grama desse produto é 

material para anos de trabalho. Agora, quando a gente pensa em uso terapêutico humano, aí 
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a coisa é diferente. Porque você usa por paciente em dose, por dose em miligrama. Então 

você precisa ter uma área, ter um equipamento, que você possa produzir aquilo em grande 

quantidade. A gente não vai utilizar mais camundongo. Então a humanização entra 

exatamente para que a gente possa utilizar engenharia genética, vai inserir na célula essa 

informação gênica, do gen dessa imunoglobulina. Essa célula, ao se multiplicar, vai 

multiplicar essa informação, vai excretar no meio e você vai usar, em vez de garrafinha, um 

biorreator. Você vai ter um volume de crescimento celular muito grande, o que te dá litros e 

litros de meios para que você possa obter esse produto em uma quantidade muito maior. Até 

porque senão a gente teria que usar muito camundongo. Não tem condição uma coisa dessas. 

E essa será a modernização do LATAM. 

 

WH – Do LATAM. 

 

NB – Aí sim, está se pleiteando junto à direção uma área nova. Já existe um layout para o 

laboratório, que seria aqui do lado do Rockefeller, onde ainda hoje está o infectório. Então o 

infectório vai para a planta nova, a área do infectório já está contemplada na planta nova, 

então aquela área fica livre. Então sofreria adequação dentro das normas, para que o LATAM 

se instale lá e tenha uma área para biorreação, né? E aí sim, ele vai precisar de um contingente 

maior de pessoas. 

 

WH – Vai crescer o que ele não precisou crescer de 83 até agora, né? Nesses quase 22 anos. 

 

NB – 22 anos. 

 

WH – Porque – deixa ver se eu entendo – o laboratório de monoclonais desenvolve uma 

tecnologia que passa para aonde? Para o setor de produção, no caso, por exemplo? 

 

NB – Depende. 

 

WH – Me dá uma idéia de... 

 

NB – Depende da finalidade, né? Se você está desenvolvendo um anticorpo para fins de 

pesquisa, de desenvolvimento, quer dizer, você vai repassar aquilo para o grupo com o qual 

você está trabalhando e ele vai ali analisar o [inaudível] do vírus, da bactéria. Ele pode marcar 

esse anticorpo e depois localizar aquela proteína, enfim. E a gente tem a parte de diagnóstico 

sorológico que é a produção de reativos, né? Então aí esse material é purificado e concentrado 

e repassado para eles, para que eles produzam os kits, entendeu? Ou esse material pode ser 

sensibilizado direto na placa de um Elisa, por exemplo, impregnado em microcelulose para 

fazer, desenvolver um imunoblot ou um dot-blot – eu estou falando grego? Mas eu posso 

mostrar para vocês, é simples. Os nomes assustam muito mais do que a realidade da coisa. E 

então esse material é repassado para eles, produzido em camundongo, purificado e eles então 

utilizam. Fica preservado, congelado em – 70°. E aí a gente produz para um ano, dois anos, 

três anos... 

 

WH – Quer dizer que a produção... 

 

NB – Pouco volume! 30ml para anos! 
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WH – A produção desse material ainda é feita pelo LATAM, né? 

 

NB – É feita pelo LATAM. 

 

WH – Ou seja, a transformação dele no que depois será um reagente é feito pelo setor de 

produção. 

 

NB – Isso. É isso. E ele agora vai ter além da produção dele, que vai para o laboratório de 

produção de reagentes, ele vai ter uma produção voltada para os biofármacos.  

 

CT – Então ele tem agora mais uma frente. 

 

NB – É. Uso terapêutico. Essa linha de produção é para uso terapêutico humano. Então o 

desenvolvimento rastreia o interesse. A minha parte é exatamente essa, identificar o que é 

que o Ministério da Saúde está precisando. Como é que está a demanda de determinados 

produtos de anticorpo monoclonal humanizado. Eu faço isso em vários segmentos, mas 

especificamente nós estamos falando de anticorpo. Então, uma vez identificado isso, vai-se 

para produção do murino, o murino é humanizado e depois usado de forma terapêutica. 

Porque o problema do murino – murino é camundongo. Quando eu falo “murino” é o 

produzido no camundongo, é a imunoglobulina que o camundongo expressa. Viu-se com o 

passar dos anos que para utilizar isso terapeuticamente, você só conseguia inocular no 

paciente uma vez ou no máximo duas! Porque o teu organismo produz um anticorpo contra 

aquele anticorpo, porque ele não reconhece como self, né? É um anticorpo de um roedor. 

Então aí, para uso terapêutico era muito pouco, né? O efeito esperado era problemático. 

Quando a gente o utiliza como um marcador tumoral, por exemplo, você tem de identificar 

onde está o tumor. Aí você tem um anticorpo que reconhece uma proteína que é exposta na 

célula do tumor, e aí você pega essa imunoglobulina, marca ela – tem vários no mercado – 

com ourocoliodal ou com um produto que seja reativo a uma foto-sensibilização, a Raios-X. 

Enfim, você marca e aí aplica no paciente. Bem, na corrente sanguínea ele vai circular e só 

vai se ligar naquela proteína daquele determinado tumor. Então quando você radiografa, 

você: “Tá aqui, ó! O tumor está aqui”. E, às vezes, tem tumores que se radiografam 

normalmente e não aparecem, não conseguem ser identificados num órgão. Então aí dá para 

você usar uma vez, né? Marcado, você marcou lá se ligou, radiografou. Você não vai ter que 

ficar usando várias vezes no paciente. Aí ele funciona como marcador, funciona como 

diagnóstico. Para uso em tratamento terapêutico não funciona, porque dá duas vezes, o 

paciente desenvolve o anticorpo e acabou. Aí então você desenvolve o anticorpo, você 

bloqueia a ação do anticorpo. Então você não consegue efeito no paciente. 

 

WH – Por isso a humanização. 

 

NB – Exatamente. É como transformar esse anticorpo em self. Então esse murino a gente vê, 

analisa as seqüências da área de ligação em que ele reconhece o antígeno. Vamos chamar, 

sei lá, no caso mantendo o mesmo exemplo de uma célula tumoral. Então eu vou pegar aquela 

seqüência de aminoácidos ali e vou transferir para uma imunoglobulina humana. Existem 

hoje bancos de referência de imunoglobulinas humanas. Só que você procura a mais parecida, 

que tem a seqüência mais parecida. E você vai substituir aquelas seqüências que diferem. 
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Isso é o que a Engenharia Genética está fazendo hoje. Isso se chama de “humanizar”. A 

técnica de humanização também sofreu um processo, vamos dizer, de amadurecimento. 

Porque os primeiros humanizados também tiveram problema. Eu pulei isso, né, estou vindo 

direto para a ponta. Hoje é que eles estão fazendo isso. Substituem aqueles que diferem e 

você cria então uma imunoglobulina humana com especificidade para aquela proteína 

tumoral. Aí você trata o paciente. 

 

WH – Que não dá nenhum efeito colateral, reação adversa, e que você pode reutilizar, 

digamos. 

 

NB – Tem alguma reação adversa. Também dizer que nenhum medicamento tem reação 

adversa é mentira, reação adversa sempre haverá. Mas são reações esperadas dentro do 

contexto e tudo isso. Então aí você pode tratar e retratar o paciente com aquele produto 

altamente específico. Porque geralmente, o que está tratando hoje, os centros de oncologia, 

são pacientes terminais, porque são produtos muito caros que variam aí de R$ 4 mil a R$ 6 

mil a dose, dependendo da tecnologia utilizada. Enfim, tudo isso é justificativa, né? São 

muito caros, então não há como, não fazem nem parte da lista dos medicamentos 

excepcionais do Ministério. Porque é tão caro, essa lista eu falei na outra reunião, mas não 

estava gravando, né? O Ministério tem uma lista de 236 medicamentos, que são considerados 

medicamentos excepcionais. Dos quais 14 gastam em torno de 63%, mais ou menos, uma 

coisa assim – eu até tenho esses dados, posso até depois fornecer exatos – do total gasto com 

esses medicamentos. 

 

WH – Esses medicamentos excepcionais não todos são biofármacos, né? 

 

NB – Não, não todos. Desses 14, 11 são biofármacos, tá? E esses monoclonais para 

tratamento de câncer não constam nessa lista. Para você ter idéia assim de números: em 2004 

o Ministério gastou R$ 3,5 bilhões em medicamentos. 

 

WH – De dólares? Em reais. 

 

NB – Reais. R$ 3,5 bilhões. Dos quais, dessa lista de 236 ele gastou em torno de R$ 1 bilhão. 

E um número de pacientes bastante contigenciado e dos quais 14 consumiram a maior parte 

desse R$ 1 bilhão. Então é um apelo do Lula. Eu até trouxe um histórico, mas eu acho que a 

gente vai abordar isso mais à frente, de como é que nós entramos nesse ranking, porque 

trouxemos essa tecnologia de Cuba. Enfim. Mas o Governo Lula vem solicitando a nós, 

Fiocruz, através do ministro da Saúde, que a gente entre nesse ranking, para poder não só 

trazer para o Brasil uma tecnologia de ponta, porque é um mercado totalmente importado que 

se compõe de empresas multinacionais de grande porte e alto investimento em 

desenvolvimento tecnológico – a média de investimento delas está em torno de R$ 2 bilhões 

de dólares – e dominam o mercado. Algumas com proteção patentária até no Brasil, nos 

impedindo de entrar nesse ramo. E por isso nós entramos então, foi um desafio. O Doutor 

Akira assumiu esse desafio e me imputou esse desafio de a gente tentar entrar nesse métier e 

apaziguar o que puder. Porque obviamente a gente não tem condições de atender a todos os 

medicamentos, os biofármacos, para não confundir com Far-Manguinhos que faz a parte de 

compostos químicos, né? Então não há interesse de Bio-Manguinhos misturar a coisa, invadir 

a área de Far-Manguinhos. Porque os biofármacos, como eu falei da vez passada, são os 
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produtos humanos recombinantes. São todos produtos manipulados geneticamente. E Far-

Manguinhos trabalha com compostos químicos, que é outra linha... 

 

 

Fita 2 – Lado B 

 

 

WH – ...biofármaco que é diferente de um fármaco, não é? 

 

NB – Os biofármacos tem afinidade com Bio-Manguinhos exatamente pela plataforma de 

desenvolvimento: se você vai trabalhar com bactéria, se você vai trabalhar com 

fermentadores, se você vai trabalhar em expressão em célula animal superior, você vai 

trabalhar com biorreatores. Bio-Manguinhos já trabalha com isso, diferente de Far-

Manguinhos. Então por isso também que... 

 

 

WH - É eleito...  

 

NB - Como uma área que devia entrar nesse segmento. 

 

WH – Mas eu queria, Nadia, antes da gente entrar em biofármacos, que é um tema 

interessantíssimo e novíssimo aqui em Bio-Manguinhos, eu queria voltar um pouco lá para 

o LATAM. Nesse período que você está trabalhando lá no laboratório, você foi fazer alguma 

pós-graduação ou especialização? 

 

NB – Só me lembro dos exames, aqui de cabeça. Tem que ver isso no currículo. Eu tive a 

oportunidade de fazer uma especialização em Microbiologia no Fundão, né? Eu acho que foi 

não sei se em 85 por aí. Tem que olhar certo a data. E devido a essa característica participei 

de muitas apresentações em congressos. Nossa, muitas!  

 

WH – Essa especialização em Microbiologia, você fez... 

 

NA – Microbiologia Médica. 

 

WH – ...aonde? 

 

NB – No Fundão.  

 

WH – No Fundão. 

 

NB – Na Microbiologia Médica. 

 

WH – Com? 

 

NB – Agnes2. 

                                                 
2 Agnes Marie de Sá Figueiredo. 
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WH – Agnes? 

 

NB – Vou ter que lembrar o sobrenome. Dra. Agnes. É o laboratório... Gente, minha memória 

já... Dra. Agnes. Agora tenho de lembrar do laboratório dela. Era nessa linha de bactéria. Mas 

enfim, eu vejo isso para você também. Mas devido à característica de Bio-Manguinhos, que 

eu cheguei a falar para você, de se ausentar por longos períodos, eu só vim fazer o meu 

mestrado até um pouco peitando a direção, e a minha solicitação foi submetida ao CD da 

unidade para poder ser autorizada ou não, em 92 para 93. Acho que eu fui, talvez, a primeira, 

ou senão uma das primeiras funcionárias da casa a sair. Porque a gente tinha nessa ocasião 

pessoas... 

 

WH – Com titulação. 

 

NB – Com titulação, mas que vieram com a titulação. Como cria da casa sair, foi nessa 

ocasião mais ou menos: de 92 para 93. 

 

WH – Você se afastou de Bio-Manguinhos ou você trabalhava e fazia o seu mestrado? 

 

NB – Trabalhava e fazia o mestrado. Era uma coisa assim muito louca. Foi a única forma de 

eles me liberarem. Eu não poderia parar nenhum dos projetos do laboratório, nem deixar de 

cumprir com o cronograma, com o pessoal de reativos e tudo isso. Fui aprovada aqui no curso 

de Biologia Celular e Molecular do IOC, o coordenador na época era o Renato Balão. 

 

WH – Renato Cordeiro. 

 

NB – Renato Cordeiro. Meu orientador foi o Dr. Carl Frasch, do FDA. Ele era o responsável, 

o chefe – ainda é – pelo departamento de Polissacarídeos Bacterianos no FDA. E por quê? 

Como é que ele apareceu nesse circuito? Nessa ocasião, nós estávamos desenvolvendo 

anticorpos, fazia parte de um grande projeto, o desenvolvimento de vacinas de meningo B. 

 

WH – Meningite B? 

 

NB – Meningite B. Então nós temos a vacina polissacarídica para meningite A e meningite 

C, polissacarídica. E não existia uma vacina para meningite B. Então foi feito um grande 

projeto onde foram envolvidos o Butantan, o Instituto Adolfo Lutz e aqui o nosso 

desenvolvimento tecnológico que, nessa ocasião, já tinha crescido, se expandido - tinha que 

resgatar isso aí -, e o laboratório que fazia parte do Laboratório de Vacinas Bacterianas, que 

é dirigido aqui pela Ellen Jessouroun, e o laboratório de Monoclonais. Foi definido o papel 

de cada um nesse projeto. E o Dr. Carl Frasch foi o consultor, nessa ocasião, desse projeto. 

Então ele vinha muito ao Brasil, viajava conosco. Enfim, acompanhou a miúdo o 

desenvolvimento desse projeto, tanto que hoje... 

 

WH – O que é que ele fazia especificamente? 

 

NB – Ele era, vamos dizer assim, o consultor, tirava as nossas dúvidas - pela experiência dele 

com meningite, com Neisseria - muito mais do pessoal ligado direto à parte de bactéria. Ele 
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tem uma equipe, um staff, mas que só lida com Neisseria em nível de estudo proteico, de 

membrana, de bactéria. Ele era o nosso consultor. Testes que a gente não conseguia ou 

precisava validar aqui, mandava para lá, eles validavam. Tanto que hoje esse projeto foi bem 

sucedido – eu não vou voltar para falar, mas ele foi um projeto bem sucedido –, nós estamos 

em estudos clínicos da vacina, estamos entrando na fase 3. Vai ser a primeira vacina 100% 

nacional a entrar no mercado. Quer dizer, foi um projeto de 10 anos... 

 

WH – Começou em 93, né? 

 

NB – 93, exato. E aí... 

 

WH – Desculpa, mas Bio-Manguinhos não produzia uma vacina contra a meningite B? 

 

NB – Sim, polissacarídica.  

 

WH – Mas era aquela com tecnologia cubana? 

 

NB – Não. Isso veio depois. Nós nunca produzimos. Houve uma distribuição da vacina que 

Cuba tinha desenvolvido naquela época por ordem do Ministério. Nós, Bio-Manguinhos 

produzia a vacina polissacarídica, que é diferente do que a gente fez aí, do que o grupo fez. 

A e C, né?  

 

WH – A e C era com tecnologia cubana? 

 

NB – Não, não. 

 

CT – Com tecnologia adquirida do Mérieux. 

 

NB – Mérieux. Isso. 

 

WH – É aquela de 70 e... 

 

NB – Isso, isso! 

 

WH – Quando dá aquele surto de Meningite em 73, 74.  

 

NB – Exatamente. Aí Cuba é uma coisa muito mais recente, eles fazem desenvolvimento 

para meningite B lá e aí o Brasil, por ordem do Ministério, o Ministério, compra direto e 

manda para cá para ser distribuído. A participação de Bio-Manguinhos nessa vacina é 

nenhuma. 

 

WH – Nenhuma. 

 

NB – Só fez os controles aqui, interno, e o INCQS também. E foi feita a distribuição de 

vacina. Porque não se tinha nada para meningite B. 

 

WH – Mas é uma vacina que tem vários questionamentos, vários problemas, né? 
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NB – Teve vários problemas com o uso dessa vacina. Mas eu torno a dizer: eu não sou a 

pessoa mais indicada, porque posso cometer algum erro imperdoável em discutir essa parte 

do uso da vacina. Porque o meu universo nessa ocasião era monoclonal. Minha participação 

no projeto foi com os monoclonais. E a minha tese é calcada em cima dos monoclonais. Então 

é formado esse grupo e começa-se esse grande trabalho. O Instituto Adolfo Lutz era o 

responsável por identificar as cepas circulantes no país – isso é entre 44 e 89 – e validar os 

testes que precisássemos, por ele ser um instituto de referência em meningo no país. O 

Butantan ficou de formular uma vacina um pouco diferente da estratégia que se desenhou 

para Bio-Manguinhos, né? Porque até para que se tivessem parâmetros de qual seria a melhor 

ou que no final se viesse a utilizar o conhecimento adquirido no desenvolvimento dessa e ter 

uma única vacina. Então usar o potencial, o staff das duas instituições de produção e 

desenvolvimento, para poder somar forças para gente poder chegar aí numa única vacina. E 

o LATAM ficou então de fazer os anticorpos monoclonais para bactéria, para meningite B. 

Porque não se tinha, o Adolfo Lutz comprava monoclonais de fora para poder tipificar a 

bactéria. E era complicado porque não tinha específico para as nossas cepas circulantes aqui. 

Então uma vez que eles identificaram a cepa circulante, nós iniciamos o desenvolvimento 

desses anticorpos monoclonais. Desenvolvemos uma gama de anticorpos monoclonais super 

importantes. Conseguimos identificar as proteínas que eram imunogênicas para o ser humano. 

E aí a vacina foi montada em cima dessas informações, quer dizer, descobriu que a proteína 

dava muito mais imunogenia, quer dizer, ela desencadeava um processo de resposta de 

anticorpo, muito mais do que outra.  

 

WH – E aí quem coordenava esse projeto? A equipe de Bio-Manguinhos? 

 

NB – A coordenação não tinha uma pessoa específica, né? Vamos dizer assim, talvez o 

Frasch nesse momento fizesse essa costura aí de todas as instituições. Mas a gente fazia 

reuniões periódicas. 

 

WH – Porque por Bio-Manguinhos era o LATAM ou tinha outros setores? 

 

NB – Não, tinha. O LATAM era só monoclonal. Por Bio-Manguinhos nós tínhamos o 

laboratório de tecnologia bacteriana, que é o dirigido pela Ellen Jessouroun. 

 

WH – Sim. Você falou dela. 

 

NB – Então fazíamos reuniões periódicas aqui ou em São Paulo. Reuníamos todos os grupos, 

os representantes de todos os grupos, todos os resultados eram apresentados – do que se tinha 

feito, em que estágio estava, quais as conclusões a que se tinha chegado: de adicionar isso ou 

aquilo, não põe isso. Então isso foi feito periodicamente durante anos! Para que se fechasse, 

para que cada um ficasse sabendo em que pé, como é que estava o estudo do outro. E os 

laboratórios específicos da Ellen e lá do Butantan, exatamente, somar os conhecimentos que 

estavam adquirindo, e somar forças. E aí os monoclonais foram muito importantes porque 

balizaram, ajudaram a verificar uma série de coisas.  

 

WH – Você que desenvolvia esses anticorpos específicos para meningite? 
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NB – É, exato, isso. E aí se viu que não havia necessidade de usar para vacina a bactéria 

inteira. Trabalha-se hoje com as [inaudível]. Porque você reduz riscos, né?  

 

WH – De contaminação, né? 

 

NB – É. A Neisseria é danada. Ela cria vesículas, bolinhas, na superfície dela e libera. Depois 

que ela fez a invasão, que ela invadiu... porque ela tem o estágio não invasivo e invasivo. 

Quando ela invade, o que ela faz para enlouquecer o nosso sistema de defesa? 

 

WH – Sistema imunológico. 

 

NB – Exatamente. Então ela libera uma série de vesículas da superfície da membrana dela 

que tem as mesmas características da superfície dela, ou seja, expõe uma série de proteínas, 

endotoxina... mas não tem nada dentro dela, é vazio. 

 

WH – Não tem toxicidade, né? 

 

NB – Não, tem muita. Mas não tem código genético, é vazio. Então são vesículas vazias. Mas 

o fator imunológico identifica aquelas proteínas e a endotoxina que está presente e 

enlouquece. Porque a quantidade com que ela, cada uma delas libera – e elas são milhares – 

transforma isso em alguns bilhões. E aí é por isso que você faz o choque séptico. Porque o 

organismo não consegue. Ele tenta de todas as formas responder quantitativamente e não 

consegue. 

 

WH – Quer dizer, ele ataca as vesículas e não ataca a bactéria. 

 

NB – Exatamente. Enquanto isso ela... 

 

WH – Vai se reproduzindo. 

 

NB - ...se locomove, vai se reproduzindo, se instala nas meninges. E daí rapidamente evolui 

para um quadro de morte. Então aí se viu que não havia necessidade de trabalhar com a 

bactéria inteira, poderia se trabalhar com as vesículas. Então a bactéria aí é crescida em 

fermentador em condições específicas, iguais ao organismo humano. Aquelas [inaudível] são 

separadas e a vacina vai ser produzida assim. Aí se percebeu que havia uma modulação na 

bactéria entre os imunotipos diferentes, que a endotoxina também é diferente. A gente fala 

‘endotoxina’, mas eu tenho endotoxina L1, L3, L6, L7, o que varia é a seqüência de açúcar 

que ela tem pendurada ali. Então – a literatura já falava nisso – verificou-se na prática que 

havia isso. A gente precisava verificar o que era uma endotoxina invasiva de uma endotoxina 

não invasiva. Aquele estágio que a bactéria às vezes está na tua mucosa, ela está produzindo 

endotoxina, mas é uma não invasiva, de uma invasiva. Porque nos interessava pegar as 

invasivas – porque é quando ela está na circulação sanguínea, você produz anticorpo contra 

aquilo também. Aí precisávamos de uma endotoxina. Ninguém tinha trabalhado com isso, 

ninguém conhecia... Enfim, conhecia-se o que estava na literatura. Aí o Frasch conversando 

com ele, ele fala para mim: “Nadia, você está doida para fazer a sua pós”. Porque eu vinha 

reclamando: “Eu quero sair para fazer pós-graduação”. E ele falou: “Por que você não 

aproveita a deixa? E aí você trabalha ao nível de anticorpo monoclonal para endotoxina”. E 
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aí foi também um desafio, porque eu só contava com ele para me dar respaldo, para me 

conduzir mesmo ali a nível de endotoxina. 

 

WH – Você fez a sua... 

 

NB – Pós-graduação... 

 

WH – ...dissertação com tema de endotoxinas. 

 

NB – Isso. “Caracterização Imunogênica dos lipo-oligossacarídeos de Neisseria meningitidis 

Sorogrupo B por Anticorpos Monoclonais”. Uma coisa mais ou menos assim! [risos]. Então 

eu começo a produzir anticorpos, eu começo a isolar só a endotoxina. Para isso eu fui para 

São Paulo, para o Adolfo Lutz, porque o grupo lá a Cristina e a Vera tinham um pouco mais 

de experiência por serem referência em trabalhar com as cepas em nível de endotoxina. Então 

fiquei lá mais ou menos 30 dias, só crescendo bactéria, separando endotoxina da bactéria, 

liofilizando para ter quantidade para trazer tudo para cá para Bio-Manguinhos, para ter 

material de trabalho para poder analisar aquilo tudo. E aí crescemos a bactéria lá em 

condições diferentes, enfim, levei material crescido no nosso fermentador aqui, que a Ellen 

vinha trabalhando com meningite B, levei para lá, purifiquei. Enfim, trouxe uma quantidade 

grande de material liofilizado de lá. E aí eles ficavam brincando comigo como eu fiquei lá 

sozinha... 

 

WH – Me desculpe, mas isso era aonde?  

 

NB – Uma reunião aqui na sala ao lado. Não sei se vocês são paulistas, mas paulista diz que 

carioca não trabalha nada: é só samba e futebol, né? [risos]. Bem, como eu fui para lá sozinha, 

não tinha família, não tinha nada, eu chegava no laboratório às sete e saía às nove da noite. 

Aí eles ficavam para mim: “Você só está fazendo isso porque você está aqui!” [risos] 

 

WH – Mal sabem eles, né?! 

 

NB – Mal sabiam eles, é. Mas aí a gente consegue fazer tudo isso, traz o material, eu consigo 

analisar, consigo inocular os animais – porque a endotoxina sozinha mata. Então para eu 

conseguir quantificar o que é que eu ia dar no camundongo para que ele desenvolvesse 

anticorpo sem matá-lo, foi um trabalho! Eles diziam, o Frasch dizia para mim: “Você não vai 

conseguir. Você não vai conseguir”. Eu falei: “Vou conseguir. Não é possível! Tem que ter 

uma quantidade, um borderline, uma quantidade mínima de tolerância que esse animal 

resista”. Você é obrigada a dar três doses e um reforço antes de você fazer a prisão celular. 

Então fica realmente muito pesado para o animal uma coisa que é veneno. Mas consegui 

fazer isso, consegui imunizar o animal, consegui fazer a fusão e consegui produzir os 

anticorpos. E consegui fazer com que os anticorpos identificassem os imunotipos invasivos 

dos não invasivos. Isso foi muito legal! Não só em nível de crescimento, de conhecimento 

pessoal, mas porque eu tive a oportunidade de ver o resultado da minha tese sendo usado, 

né? Porque às vezes você faz uma tese e acabou, defendeu, morre ali. Nesse caso, esses 

anticorpos e toda a metodologia que eu tive que desenvolver ou melhorar, adaptar, hoje é 

utilizada para a vacina. Então quantificar a endotoxina residual da vacina purificada. O 

monoclonal quantifica, me diz quanto que eu tenho ali. Envolve uma técnica que você usa, 
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você vai saber quanto tem. Se eu estou usando... Porque aí a vacina leva a endotoxina 

detoxificada. Porque com esse experimento eu consegui observar que se a gente usa a 

endotoxina sem a porção lipídica, ela reduz a toxidade dela em 100 vezes, mas aumenta a 

capacidade de induzir a resposta orgânica. Então se viu que se a gente usasse a endotoxina 

sem a parte tóxica na vacina, a gente aumentava o círculo de resposta. Porque você vai ter a 

resposta contra a endotoxina, contra as proteínas da bactéria, você vai induzir uma resposta 

múltipla. Quer dizer, se um organismo falha na produção da proteína, ainda está respondendo 

contra a endotoxina. Foi nesse raciocínio que a gente trabalhou para a produção dessa vacina. 

Então esses monoclonais propiciaram isso. Eu tive que produzir monoclonal para vacina, 

para endotoxina não-tóxica. Aí foi desenvolvida toda uma técnica... 

 

WH – Os anticorpos continuam sendo produzidos pelo LATAM, né? 

 

NB – Continuam.  

 

WH – A vacina está já patenteada, já nessa fase em que ela se encontra? 

 

NB – Está em processo de patente. 

 

WH – Ela está na fase que você falou, pré-clínica, né? 

 

NB – Já passou pelo pré-clínico. 

 

WH – Está na fase clínica. 

 

NB – Já provou que não há toxidade, agora entrou na fase dos estudos clínicos. 

 

WH – Pré-clínico já envolve seres humanos? 

 

NB – Não. Pré-clínico é em animais e você vai ver se a vacina é tóxica ou não é tóxica. 

Geralmente é feito em coelho. Você controla a variação de temperatura que o material que 

você inoculou está ocasionando no coelho, se é pirogênico, no caso. E é coelho cobaia, se 

não me falha a memória. Então você faz o controle de toxidade e pirogenia do teu produto. 

Então essa fase já passou, ok, sem problema. Agora já entrou na fase de estudo pré-clínico. 

 

WH – Clínico. 

 

NB – Estudo clínico, desculpe. Fase 1: você utiliza voluntários saudáveis, porque aí você vai 

ver então... 

 

WH – Aí então os seres humanos já entram na cadeia dos testes da vacina, né? 

 

NB – Isso. Então no caso a gente está trabalhando com a vacina, mas, por exemplo, quando 

é um produto terapêutico... Porque na fase 1, você lida com pacientes voluntários saudáveis. 

Na Fase 2, você lida com um pequeno grupo de pacientes que tenham aquela patologia para 

a qual você está produzindo o produto; e na fase 3 é um grupo de voluntários, pacientes, 

maior, representativo. Então a vacina vai testar na fase 1 um grupo pequeno, um grupo de 
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pessoas saudáveis. Não sei exatamente como esse protocolo está sendo montado, se essas 

pessoas já são ou não vacinadas, enfim, mas tem assessoria clínica na unidade formada por 

médicos de diferentes especialidades que montam esses protocolos, estão em contato com o 

pessoal lá da Ellen, da Bacteriologia. Então nesse caso, como é uma vacina, não sei se os 

voluntários já estão ou não vacinados, enfim, como é que está sendo montado. Aí então, o 2º 

grupo, a fase 2 seria provavelmente de pacientes que não tenham respondido bem à vacina. 

Enfim, alguma característica que seja importante para provar que a vacina protege. E a fase 

3 é exatamente num grupo maior. Essa é a primeira vacina 100% nacional. É isso que eu 

falei: os monoclonais desenvolvidos na minha tese, hoje são controle vacinal. Eles controlam 

se tem endotoxina residual no processo de purificação da vesícula. Aí eles controlam o 

quantitativo de endotoxina detoxificada que é adicionada à vacina. E você tem os 

monoclonais que estão guardados. Se amanhã houve algum problema, e tiver que identificar 

qual é o imunotipo da endotoxina que está agindo... 

 

WH – Que está dando problema na vacina, digamos assim? 

 

NB – Exato. Você tem como identificar qual é o tipo do que está acontecendo, metodologias 

que foram desenvolvidas e adequadas. Porque essas quantificações são feitas por 

densitometria. A endotoxina é um material muito leve, ela varia entre três a oito quilodaltons. 

Então foram desenvolvidos géis especiais, com tramas que não são normalmente utilizadas, 

para poder segurar esse material no gel de eletroforese. 

 

WH – Quer dizer, há digamos, uma inovação, inclusive nas técnicas, né? 

 

NB – É, a gente tem de fazer... Não consideraria nem inovação...  

 

WH – Nas aparelhagens...  

 

NB – Não foi nem tão prepotente: inovação! Adequação, né? 

 

WH – Adequação. 

 

NB – É. Primeiro às nossas condições nacionais. Porque eu tive de fazer testes de 

competitividade entre os monoclonais, para provar que eles eram diferentes, eles conheciam 

epítopos diferentes. Eu ouvi do doutor Frasch assim: “Você não vai conseguir. Porque eu 

quero ver você fazer ele aderir na placa”. Nós temos placas com os testes imunoenzimáticos 

que diferem na sua composição química. Tem placa de polietileno, eu tenho placa de polivinil. 

Cada composição dessa placa te confere uma habilidade para ligar um determinado produto. 

É um problema físico-químico. Então como a endotoxina é algo tão pequeno e a composição 

dela é de muito difícil aderência, eu falei para ele: “Eu não diria isso. Eu ainda não esgotei 

as minhas alternativas”. Aí fui para o Fundão tentar produtos químicos, não sei que, para a 

gente ver o que é que a gente poderia fazer para conseguir aderir. Aí eu consegui desenvolver 

– eu não, eu e os amigos que participaram comigo dessa peregrinação de: “Tem de grudar, 

vamos dar um jeito para grudar isso”. Eu precisava grudar esse material na placa e a gente 

conseguiu. Fazendo mudanças, criando tampões, soluções que nos propiciavam cargas 

elétricas que possibilitaram isso de ocorrer. A gente considerou isso não uma inovação, mas 

uma melhoria, enfim, uma adequação. A gente precisava daquilo, tinha que fazer aquilo. E 
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aí ele às vezes, era interessante porque ele dizia assim para mim – eu mandava os resultados 

para ele, ele dizia para mim: “Nadia, vamos marcar aí no Brasil tal dia assim. Aproveite, 

prepare-se para reproduzir para que eu veja os testes tais, tais, tais”. Então isso foi um desafio 

para a gente porque eles lá mandaram produzir uma placa específica para ligar com aquilo 

ali. “Como é que a gente vai mandar fazer uma placa aqui? As placas são todas importadas, 

não tem placa nacional! Como é que a gente vai conseguir o raio com eles!” Lá no FDA... 

 

WH – A ligação com o Carl Frasch foi fundamental para você desenvolver a sua... 

 

NB – Foi. Sem dúvida. 

 

WH – ...a sua dissertação e uma técnica de... 

 

NB – É, é isso que eu falo... 

 

WH – ...anticorpos monoclonais para meningite B, né? 

 

NB – Então o grande lance que eu acho nessa tese foi exatamente isso: o aprendizado e a 

possibilidade de uso desse material posterior ao término da tese.  

 

WH – Hoje você não está nem mais vinculada àquele setor, né? 

 

NB – Não... 

 

WH – Mas aquilo continua correndo. 

 

NB – Não, não. Continuam em uso. Mas os outros monoclonais também continuam em uso. 

 

WH – Quer dizer, Nadia, essa vacina – é interessantíssima essa história, eu não conhecia – 

ela começa a ser desenvolvida aqui em 93. 92, 93. 

 

NB – Por aí. Também tenho memória disso escrita. 

 

WH – Hoje ela está em fase clínica. 

 

NB – Isso. 

 

WH – Já se passaram 12 anos.  

 

NB – 12 anos. É isso mesmo. 

 

WH – E quanto tempo mais se espera para essa vacina? Tem todo o processo de 

patenteamento... 

 

NB – Mas isso corre em paralelo. Importava saber se ela ia passar na toxidade, na parte 

pirogênica. Se não passou, morre, aí acabou, né? Todos esses anos de estudo... 
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WH – Foram para o brejo. 

 

NB – É. Uma vez que passou e agora vai para a fase clínica, a solicitação de patenteamento 

pode ser imediata. E isso independe para você colocar o produto na rua. O patenteamento é 

só... 

 

WH – Para garantir... 

 

NB – ... proteção para propriedade intelectual. Na verdade, para colocar ela na rua, ela tem 

que passar pelos testes clínicos e pelas exigências da Anvisa, que é a consistência... Quer 

dizer, você tem uma série de parâmetros, muita coisa, leva muitos anos porque realmente é 

muita coisa. Então ela está numa escala de produção intermediária, que aprovou a 

consistência desses lotes para ir para teste. Ela ainda não passou na mudança de escala para 

escala de produção. Você tem toda uma normatização para isso, para provar novamente a 

consistência. Quer dizer, o princípio do produto não muda, foi aprovado nos testes clínicos, 

mas a nível interno de produção você tem que fazer uma série de avaliações. 

 

WH – Adaptações. Tem que reformatar os parâmetros, digamos assim. 

 

NB – Ainda mais trabalhando com bactérias. Você variou 1/10 do pH ela modula, ela modula 

as proteínas que ela... 

 

WH – Vai liberar. 

 

NB – É, que ela expõe, né? Porque é uma característica de toda bactéria também. Para ela já 

fugir da defesa do hospedeiro, ela modifica a expressão de proteína dela na membrana. Então 

quando você cresce ela, teus parâmetros na área de produção têm que ser idênticos aos da 

área de desenvolvimento. Senão ela muda, aí é outra vacina.  

 

WH – E essa fase agora... 

 

 

Fita 3 - Lado A 

 

 

WH – ...vão se envolver nesse processo agora na fase clínica da vacina e na fase de 

transformação da escala de produção da vacina, né? 

 

NB – É. Mas agora, nesse momento dos testes clínicos, na fase clínica, nós temos a nossa 

assessoria clínica em conjunto com o Laboratório de Tecnologias Bacterianas, que é dirigido 

pela Ellen, e existem outros parceiros, aonde foram testadas as partes do pré-clínico, e 

existem os multicentros que são hospitais dentro de área específica. No caso como é uma 

vacina, eles provavelmente retomaram parcerias com diferentes hospitais do país. Porque a 

tua amostragem não pode ser só Rio de Janeiro, você tem que ter amostragem de diferentes 

pontos do país. Eu não sei te listar – isso também o Artur não vai saber, você vai ter que falar 

com a Ellen Jessouroun, que é a chefe do laboratório. 
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WH – Ela está acompanhando agora essa... 

 

NB – Agora não, desde o início. 

 

WH – Desde o início. 

 

NB – É. Então ela vai poder te pontuar essa parte da vacina de meningo B e todos os parceiros 

que foram feitos nessa fase agora. Ela é a pessoa indicada para te responder isso. 

 

WH – E depois, a mudança de escala já envolve o setor... 

 

NB – A planta industrial. 

 

WH – A planta industrial, né? 

 

NB – Exato. 

 

WH – Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico junto com a planta industrial, que vai fazer 

essa transposição. 

 

NB – É, exato. Você tem a fase de repasse, que são os informes do desenvolvimento, porque 

ela tem... Esse desenvolvimento da vacina, o biorreator dela, biorreator não, o fermentador 

dela, não sei ao certo, dá em torno de uns 20 litros, 30 litros – a Ellen pode te pontuar isso. 

Mas, enfim, já há uma escala, não é mais bancadinha, já tem uma escala. Agora, esses 

parâmetros têm que ser transferidos para a produção, então é a fase de repasse. Ela vai passar 

todos os conhecimentos da cinética do crescimento da bactéria para que eles passem para 

fermentadores de 100 litros, 200 litros e mantenham nesses mesmos parâmetros. Então os 

perfis são comparados, porque em toda essa fase em que ela cresceu, foi monitorada 

detalhadamente. Você tem como ver o perfil de expressão das proteínas. Então tudo isso vai 

ser monitorado nessa interface do repasse de escala. Depois a produção assume, 

rotineiramente, o controle de qualidade. Aí, todos esses testes que foram feitos – 

desenvolvidos pela parte dela de desenvolvimento tecnológico –, são repassados para a área 

de controle, que fará o controle periódico dos lotes produzidos na planta industrial. E o 

INCQS faz o controle geral...  

 

CT – De qualidade já? 

 

NB - É, mas aí a solicitação vem do Ministério, né? 

 

WH – E tem demanda para essa vacina, a nível nacional? Quer dizer, o governo brasileiro 

continua importando a vacina. 

 

NB – Isso. 

 

WH – É a vacina cubana? Não. 

 

NB – Não sei qual é a que ele está importando atualmente. 
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WH – Continua importando a vacina. A idéia seria que houvesse uma substituição. 

 

NB – Exatamente. Aí esse detalhe já não sei te responder. Teria de ser com ela mesmo. Como 

é que está o mercado hoje, passado esses 12 anos... 

 

WH – Exatamente. 

 

NB – Ela pode te responder isso. 

 

WH – Porque, por exemplo, eu sei que a meningite foi uma questão no Brasil em 75, 76. 

 

NB – Isso! 

 

WH – Ela volta com alguma periodicidade, aparece de novo em 80, com toda essa coisa da 

meningite B, casos agudos... 

 

NB – Eu não tenho acompanhado, mas o que a gente tem tido é cíclico, né? Casos de 

meningite em Jacarepaguá estão tendo agora, mas é viral. Não é bacteriana. 

 

WH – Não é bacteriana, pois é. Então até nesses 12 anos ou talvez 15, que é o tempo que vai 

demorar em sair, como é que muda essa relação com a epidemiologia, porque é uma questão 

praticamente epidemiológica, né? 

 

NB – Exato. Mas aí ela pode te dar informações mais fiéis, porque ela vem acompanhando 

esse universo bem de perto, né? 

 

WH – E você terminou essa tese, essa dissertação quando? 

 

NB – Em 96. 

 

WH – Em 96. Quer dizer, você entrou em 93, terminou em 96. Tudo isso sempre no LATAM, 

que já tinha esse nome, né? 

 

NB – Já. Aliás você... Não, não tinha. Era Setor de Hibridomas, era o nome dele. 

 

WH – Setor de Hibridomas. 

 

NB – É. E aí você me perguntou, na verdade sua pergunta inicial foi como é que eu fiz a tese 

e continuei trabalhando. E o que é que ocorre? Eu fiz a maior parte dos créditos no Fundão e 

aí concorri a um crédito fora do país que era específico em área de polissacarídeo e 

endotoxina. Aí ganhei a bolsa, fui, fiquei lá... 

 

WH – Aonde? 
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NB – Na Universidade de Biologia Molecular de La Plata, na Argentina. Naquela ocasião 

era ali o staff, o pessoal vinha trabalhando nessa área e aí eles fizeram um curso fechado 

para... 

 

WH – E você ficou quanto tempo lá? 

 

NB – Fiquei lá 30 dias. Enfim, mas foi o maior período que eu consegui me afastar. Eu saía 

do Fundão às cinco, as aulas lá são de 8 às 17, horário integral. Chegava aqui 5:30, saía daqui 

1 h da manhã, 1:30 h da manhã, para conseguir não parar os projetos. Aí nessa ocasião para 

eu sair para a pós-graduação, o Carlos Humberto veio para o meu laboratório, então eu fiquei 

com duas pessoas no laboratório: o Carlos Humberto e o João Luis. E eles se comunicavam 

comigo, tipo: deixavam um bilhetão...  

 

WH – Não existia celular inclusive, né? 

 

NB – Não. “Nadia, olha, fizemos isso, dá uma olhada. Com relação ao projeto A, fizemos 

isso; o B, fizemos aquilo; o D está dessa maneira. Agora o Doutor Akira quer que você 

prepare...”. Enfim, aí eu saía daqui – ainda bem que era uma época que já tinha alguns 

tiroteios, mas não com a freqüência que há hoje, não é? 

 

WH – Os filhos já crescidos, né? 

 

NB – É. Bilhete na agenda e na geladeira: “Mãe, você não foi à reunião que foi ontem”, “Mãe, 

tô te avisando há uma semana isso”, “Mãe, meu tênis furou”. Era muito engraçado porque a 

nossa comunicação era bilhete, entendeu? Eles não conseguiam falar comigo! Porque eu 

passava o dia inteiro no Fundão, não tinha telefone. E aí vinha para cá, eles já estavam se 

recolhendo para dormir, enfim, era difícil a comunicação. O meu marido, realmente eu devo 

muito a ele, porque ele segurou as pontas... 

 

WH – Gustavo? 

 

NB – Gustavo é meu filho. O José Carlos. 

 

WH – José Carlos é teu marido. 

 

NB – É. Ele dizia assim: “Olha, eu ouço os meus amigos falando que têm problemas com 

rivais. Agora, eu sou o único que posso dizer que meu rival é cibernético”. [risos] Quando 

chegava em casa, computador, para poder lançar resultados e enfim, as atividades que davam 

lá nos créditos. 

 

WH – Toda a parte de desenvolvimento mesmo que você contou, do próprio anticorpo 

monoclonal para meningite B você fazia aqui, né? 

 

NB – É, exato, aqui. Quando vinha do Fundão. 

 

WH – Quer dizer, o laboratório que você desenvolvia isso era aqui, no Setor de Hibridomas.  
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NB – É, exato. Então eu andava, parecia criança, de lancheira, lanchinho, maçã, pêra. Às 

vezes não dava nem para comer, era o tempo de eu vir para cá e ele ficava no telefone, meu 

marido, ligando para aqui... 

 

WH – Qual é a profissão dele? 

 

NB – Ele é também da área de obra, de reforma... Não tem nada a ver comigo. 

 

WH – Não tem nada mesmo de Ciências Biológicas? Nada. 

 

NB – Não, não, nada! Se tivesse, coitado, as crianças não teriam com quem ficar, porque ia 

ser complicado. [risos] Ele me deu muito apoio. Tanto que eu dedico minha tese a ele e as 

crianças porque os três... 

 

WH – Tiveram muita paciência... 

 

NB – Muita paciência. 

 

WH – ...para agüentar a ausência da mãe em casa. 

 

NB – Às vezes era meia geladeira de bilhete, né? Eu chegava em casa: “Meu Deus, como é 

que eu vou conseguir resolver isso tudo!?” Mas enfim, deu para sobreviver. Mas foi uma 

ginástica, uma ginástica. E aí a gente publica trabalhos... O pior não foi isso. Era mestrado, 

aí publicamos trabalhos... Aí era muito difícil convencer o Frasch que eu tinha fechado a tese, 

porque ele sempre achava que: “Mas faz mais isso, mas testa mais aquilo!” Já estava virando 

um tratado o negócio. Aí publicamos o trabalho, aí submeti a tese à pós-graduação, para ver 

se podia defender. Marquei data, essas coisas, né? O Mauro Peralta aqui do Fundão foi quem 

fez a correção da minha tese: “Nadia, essa tese é enorme! – entendeu? – Isso é tese para 

doutorado, não é tese para mestrado. Tem trabalhos publicados, tem orientação no exterior, 

tem não sei quê”. Eu falei: “Ih, mas agora eu já vou para defesa do mestrado!” Porque ele 

sugeriu que fizesse... Não é? 

 

WH – Você fizesse o quê? Passasse direto? 

 

NB – Do mestrado para o doutorado. É. Eu tinha três trabalhos publicados no exterior, em 

revistas... 

 

WH – Dessa tese? 

 

NB – Isso. 

 

WH – Não tinha um problema assim no caso... 

 

NB – Mas o Frasch achava que não era suficiente, que não dava! 

 

WH – Mas você está desenvolvendo uma coisa nova em função de uma vacina, uma 

metodologia nova, anticorpos específicos, você pode publicar esse material ou tem algum 



                                                                                 

49 

 

sigilo envolvido, ou tem alguma questão de você não disponibilizar essa informação, no teu 

caso? 

 

NB – Naquela ocasião não era uma preocupação. É óbvio que existe, mas não prejudica a 

composição da vacina... 

 

WH – No teu caso. 

 

NB – Não foi abordado o tema vacina, né? Mas eu digo assim, hoje nós temos consciência 

disso. Hoje sabemos que quanto menos se publicar e mais proteger a idéia, você tem maiores 

chances de poder botar um produto no mercado. Nessa ocasião não havia esse tipo de visão 

nem preocupação, então foi publicado sim, e depois outros trabalhos além desse. Mas não 

especificamente falando da composição da vacina. 

 

WH – Da vacina. Mas do anticorpo... 

 

NB – É, foram publicados estudos de caracterização de proteínas de meningo B. Mas na 

composição que se propunha para a vacina, não.  

 

WH – É porque o fato de você estar envolvida, mesmo que numa parte específica, num 

projeto – porque isso faz parte de um projeto, o desenvolvimento de uma vacina –, hoje a 

necessidade de ter um sigilo em relação a isso também cria um problema acadêmico, né? 

Porque você está produzindo conhecimento e você precisa publicar e você não pode publicar.  

 

NB – Não pode. 

 

WH – Como é que funciona isso numa empresa pública, no caso? 

 

NB – Nós estamos ensaiando, exercitando essa mentalidade. Porque eu tenho falado, 

conversado com os nossos parceiros, no caso de biofármacos é não publicar, até que a gente 

tenha entrado na solicitação de patente. Às vezes é proteção da idéia, né? Porque às vezes 

aquela idéia se norteia para um outro produto, mas tem que proteger a idéia, né? Porque é 

isso que a gente está aprendendo, que está sendo protegido dentro do país pelas empresas lá 

fora. Eu não concordo! Não concordo. Como cidadã brasileira eu acho isso uma doideira, 

entendeu? Porque a gente está vendo na pele a dificuldade de se colocar uma coisa que é 

super necessária lá fora. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que a propriedade intelectual 

tenha que ser protegida. Enfim, de repente ele devia ser protegido dentro do próprio país, não 

dentro do país dos outros. Eu acho, né? Porque, cara, se proteger uma coisa lá na África, 

enfim, os caras morrendo e não pode entrar com o produto lá de graça porque... Mas tudo 

isso está sendo um aprendizado, porque na verdade o nosso grupo acadêmico, os acadêmicos 

em geral não têm essa idéia! O sinônimo de produtividade está em publicação. Enquanto que 

nós aqui, nosso sinônimo de produtividade está em produto, seja reativo, seja vacina e agora 

biofármacos. E como a gente está trabalhando com o grosso de grupos acadêmicos, está 

sendo um exercício. “Mas eu não vou poder publicar?”, “Não. Você vai poder publicar depois 

que a gente der entrada na proteção da idéia ou do processo, e aí imediatamente assim que o 

INPI te libere a documentação de solicitação, você publica”. Porque dali a 18 meses o INPI 

vai publicar de qualquer maneira. Tudo aquilo que você deu entrada ele vai publicar, né? É 



                                                                                 

50 

 

a divulgação que ele tem da liberação de pós 18 meses de sigilo. Então uma vez que você 

deu entrada, você pode publicar o que quiser. Até a apresentação em congresso ou em 

reuniões científicas, palestras, está sendo monitorado, porque às vezes a pessoa analisando 

exatamente o que ela vai dizer – porque nada impede de você ter alguém lá com um gravador! 

– “Ah, não vai lembrar o que o cara falou”.Sei lá! Mas cai como domínio público. E aí para 

você patentear aquilo, proteger aquilo, é muito complicado! Então isso está sendo um 

exercício. 

 

WH – Complicado. Está sendo uma questão nova. 

 

NB – Um exercício, está sendo um aprendizado para nós e para os grupos que a gente vem 

trabalhando. Outra coisa é BPL – Boas Práticas de Laboratório: não se põe produto na rua se 

não tiver BPL. E BPL é uma coisa bastante complexa. Não é um laboratório arrumadinho, 

vai muito além de um laboratório arrumadinho, né? São leis, normas do Inmetro que 

classifica o laboratório como BPL. E vai desde o controle periódico do teu equipamento, da 

aferição do teu equipamento, como é que você garante que aquele resultado está correto, 

“Qual foi a última vez que o seu equipamento foi calibrado?”, “Ah, tem dois anos”. Ou, 

enfim, “Ele é novinho, está com um ano e meio”. 

 

WH – Seria o ISO 9000 dos laboratórios. 

 

NB – Exatamente. Então quando você faz a rastreabilidade do produto, se você não tem BPL, 

isso vai pra o dossiê: “Como é que o cara montou a sequência do gen? Qual foi o vetor que 

ele usou?” Tudo isso faz parte do dossiê. “Era comercial? Tem autorização da propriedade 

intelectual do vetor comercial? Não tem? Não pode”. Então é muito mais complexo. A vida 

acadêmica não tem. Porque você faz pesquisa, aí você não comprou, você ganhou de alguém 

que veio e trouxe para você: “Nossa, maravilha! Economizei 1000 dólares aqui!” E parte para 

a pesquisa. Vai ter que voltar ao zero e começar tudo de novo. Tem que comprar todos os 

protocolos. Ou se não vai comprar, é doado, tem que ter documento de doação. 

 

WH – Do material. 

 

NB – Se está usando material biológico, tirado direto de um paciente, tem que ter autorização 

do paciente deixando você tirar e usar, por escrito ali para que é que você vai usar. “Eu vou 

usar para produzir...” O paciente tem que autorizar. Então isso é BPL. Então são coisas que 

vão muito além disso. Mas está sendo um exercício também para os parceiros. Porque eu 

estou com o produto pronto, né? [celular toca] 

 [interrupção] 

 

WH – Você estava falando dos protocolos, dos procedimentos, e como é que os parceiros 

têm que se... 

 

NB – Das Boas Práticas de Laboratório. Então está sendo um exercício, porque eu estou 

tendo que passar esses informes, essa legislação, para eles entenderem como é que é. E às 

vezes eles falam pra mim: “Nadia, eu estou com o produto pronto”. Aí eu começo: “Tem isso, 

tem isso? Cadê a validação? Qual é a geladeira que você usa?”, “Ah, essa aqui”, “Quem mais 

usa?”, “Ah, eu e mais 10 alunos”. Está fora, já não serve. “Você tem controle de temperatura? 
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Quantas vezes a geladeira foi aberta e fechada?” É, porque são detalhes que fazem a diferença. 

Você tem uma enzima lá na porta da geladeira, aí vêm 10 alunos abrindo aquela porta. Ela 

não ficou, com certeza, na temperatura que ela deveria ficar. Então, se cai a ação dela, como 

é que você vai imaginar que foi porque ficaram abrindo e fechando a geladeira? 

 

WH – Dez alunos fechando e abrindo a geladeira. 

 

NB – Não tem como! E o produto foi para o espaço. Então tudo que visa um produto tem que 

ser controlado, tem que ser rastreado. A balança que você vai usar para desenvolver um 

projeto tem que ser validada periodicamente porque eu tenho que garantir que ela me pesa 

um grama. E que eu não botei 1,2 lá, porque quando eu for fazer a reprodutibilidade eu anotei 

um grama, mas botei 1,2. Eu jamais vou conseguir adivinhar que foi 1,2 e não 1! Então 

quando eu for reproduzir não dá certo! “Ah, não é possível que isso!” Faz diferença. Faz 

diferença. Você não consegue mexer com o produto. Então é essa noção, é essa visão de 

detalhe, que é difícil colocar nos colegas acadêmicos. [risos] Porque a rotina, a vida, é outra 

coisa mesmo! Você vive de aluno de mestrado, doutorado e é mão-de-obra importante para 

o laboratório, e aí esse indivíduo entra e sai do laboratório dez vezes por dia, ele e mais dez. 

E abre a geladeira e pesa uma coisinha aqui e aí o aparelho não está aqui, vai lá para o outro 

laboratório usar lá o outro laboratório... Se a tampinha, o potinho que ele usou para pesar não 

estiver bem tampado – e aquilo é um pó –, ao ele caminhar daqui para lá ele já perdeu uns 

microgramas ali, ele vai botar lá outra coisa, não a que ele pesou. São detalhes que... 

 

WH – São procedimentos que os pesquisadores que trabalham... 

 

NB – É difícil. 

 

WH – ...com biofármacos agora... 

 

NB – Tem um pessoal lá na UNB, em Brasília, fazendo humanização agora. E aí o Marcelo 

Brígido me ligou: “Eles estão me deixando maluco! Porque eles querem saber quando foi 

colocado na geladeira, há quantos dias está na geladeira!” Falei: “Gente, não fica estressado, 

é assim mesmo! Vai ser um exercício para vocês”. A gente separou uma área lá dentro, 

comprou uma balança, tudo isso, para ficar só para isso. Depois acabou, não vai usar mais 

ou, enfim, é problema deles! Não vai mexer com nenhum outro produto para ele, né? Agora 

durante todo o processo... 

 

WH – Vocês que controlam que eles sigam essas práticas rigorosas. 

 

NB – É, porque faz parte também da minha incumbência, rastrear o dossiê. Ver tudo que tem. 

Então aí eu fico em cima, né? E aí o pessoal ficou: “Olha, todo mundo lendo as normas do 

Inmetro para sair com isso na cabeça. Pega o avião olhando, não pode esquecer nada”. 

 

WH – Faz parte da literatura, né? Referência bibliográfica. 

 

NB – Porque a rotina te conduz ao erro. Como a gente tem aqui, é obrigado a ter – não chega 

a ter como deveria não – a parte de desenvolvimento, a gente está trabalhando nisso. Seria 

injusto da minha parte dizer que a gente tem. Não tem. A gente tem alguma coisa, já detectou 
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que precisa implementar outras e reforçar outras. Mas a rotina te conduz ao erro. Porque você 

relaxa. E às vezes você esquece. Porque já faz aquilo todo dia. E aí você tem que estar em 

cima sempre do pessoal lembrando, reciclando, olhando, porque é a exigência lá fora. Então 

para a gente poder exportar, principalmente exportar, as normas lá são de GMP.  

 

WH – GMP? 

 

NB – GMP. É “boas práticas” também, só que em inglês: Good Manufacturing Practices. 

Mas aí pra você exportar, se não tem, acabou, esquece! 

 

WH – É, você não consegue colocar seu produto no mercado externo. 

 

NB – É. Não põe de jeito nenhum. De jeito nenhum! É a exigência internacional. Pode até 

pôr no mercado nacional, mas lá fora não põe. 

 

WH – Vocês estão visando o mercado internacional. 

 

NB – É lógico. A gente está visando uma coisa, um excedente, poder exportar, não sei o quê, 

tem de fazer tudo dentro da... 

 

WH – A febre amarela já usa esses procedimentos? 

 

NB – A febre amarela usa. Como é área de produção, a gente chama “Boas Práticas de 

Fabricação”. Então ela foi certificada recentemente. 

 

WH – É a Anvisa que certifica. 

 

NB – Anvisa, é.  

 

WH – Eu vou interromper por hoje? 

 

NB – Pode ser. 

 

 

*Essa fita não foi gravada integralmente (somente 22 minutos do lado A) 
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Data: 27/06/2005 

 

 

Fita 4 - Lado A 

 

 

WH – Bom, hoje é dia 27 de junho de 2005, é a segunda entrevista com Nadia Maria Batoreu. 

Estamos hoje aqui presentes Carlos Ponte, Claudia Trindade e eu, Wanda Hamilton. Nadia, 

na entrevista anterior a gente tinha falado um pouco sobre sua trajetória, sobre como você 

veio trabalhar na Fiocruz, sua formação, falamos do seu mestrado. E a gente estava vendo no 

seu currículo que você foi chefe do Setor de Hibridomas praticamente dez anos, de 87 a 98. 

Você contou um pouco na entrevista anterior como é que foi essa montagem. A gente queria 

que você aprofundasse mais, nos contasse mesmo como é que foi. Começou de quê? O que 

é que tinha? Que equipamento tinha, como é que vocês começaram? Que tipo de trabalho 

vocês desenvolveram nesses 10 anos e como esse setor foi se ampliando. 

 

NB – Não tinha nada, né? Porque como eu falei da vez anterior isso aí é um projeto que nasce 

nesse ano de 1983, numa tecnologia de ponta que foi deflagrada por Georges Köhler e César 

Milstein3 , que ganharam o Prêmio Nobel em 75 com essa possibilidade de imortalizar 

anticorpos. Naquela época tinha esse caráter terapêutico, de que se poderia utilizar anticorpos 

altamente específicos contra determinadas patologias. Então é uma tecnologia, é um boom 

naquela ocasião. Bio-Manguinhos não dispunha de nada. É feito um projeto, que tem o apoio 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia e também da Secretaria de Estado. São levantados 

recursos e então se inicia a projeção desse projeto. Para isso o Otávio Oliva na ocasião, ele 

vai então... 

 

WH – Otávio Oliva era o que nessa época? 

 

NB – Ele era o chefe, naquela ocasião, do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico, 

que era composto só pelo laboratório de raiva e por uma parte do setor de hepatites virais de 

Bio-Manguinhos, a parte de desenvolvimento para produção. Era um setor bem pequeno. 

Então o Otávio Oliva ele vai... Eu já tinha dito aqui que era do CDC, mas ele foi pra o NIH, 

na verdade. 

 

WH – National Institutes of Health. 

 

NB – É. Fazer a absorção dessa tecnologia que naquele momento estava em desenvolvimento 

lá e em uso. O FDA já começava a aprovar os primeiros anticorpos monoclonais de murino 

naquela ocasião. 

 

CP – Você podia explicar mais ou menos para gente, que somos leigos, o que é essa 

tecnologia? 

                                                 
3 Georges Köhler, César Milstein e Niels Kaj Jerne descreveram a técnica que permitia o cultivo de 

anticorpos monoclonais ou hibridomas  em 1975, e foram laureados com o Prêmio Nobel de Medicina em 

1984. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_K%C3%B6hler
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Milstein
http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Kaj_Jerne
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NB – Bom, era produzir um anticorpo específico. E de que maneira? A gente pega um 

camundongo, que tem que ser de uma linhagem isogênica – eu vou dizer porquê – e você o 

imuniza com três doses e um reforço e o organismo desse animal começa a produzir anticorpo 

contra aquele antígeno com o qual você o imunizou. Esses anticorpos são produzidos pelos 

linfócitos B, T, mas no nosso caso o nosso objetivo, a nossa meta era pegar esses linfócitos 

B do camundongo – para isso a gente fazia uma esplenectomia no animal, esse animal depois 

de imunizado ele era sangrado. A gente testava a quantidade de anticorpo específico para 

aquele antígeno que a gente queria que aquele animal estivesse produzindo. Uma vez que 

estava dentro dos parâmetros esperados, a gente fazia a retirada do baço do animal. É a 

esplenectomia. Fazia a raspagem do órgão, retirando assim várias células dali, inclusive o 

linfócito B que era o que nos interessava. Quando você raspa um órgão você está retirando 

células primárias dali. Elas têm uma durabilidade in vitro muito pequena: vão durar 24, 48 

horas, dependendo da linhagem que você está trabalhando. Isso inviabilizaria todo o trabalho 

com esse material porque era um tempo de vida muito curto. Então a gente precisava 

imortalizar essas células. E isso era feito então através de uma fusão celular: a gente pegava 

uma linhagem de célula mielômica, que são células cancerígenas também de camundongos 

Balb/c, que são isogênicos, e fusionava com linfócito, é feito até hoje, fusionamos com 

linfócito, é uma fusão celular utilizando o polietilenoglicol, que vai ser um agente... Vamos 

dizer assim, uma cola – em um primeiro momento ele vai agir como cola de membrana. E 

vai possibilitar a troca de informação genética de uma célula pra outra. Então você tinha 

naquela tua placa, naquele teu cultivo in vitro, células que estariam fusionadas entre o 

linfócito de interesse e a célula mielômica, entre mieloma e mieloma, e entre o linfócito e o 

linfócito. Porque é uma fusão aleatória. A gente tinha que ter uma metodologia também de 

separar somente aquela célula – que a gente chama de hibridoma – somente aquelas células 

que estariam fusionadas entre as duas linhagens que nos interessavam. Então a gente sabe 

que a célula mielômica é uma célula carente de uma enzima para formação do seu DNA. E a 

gente então fazia uma seleção química. Colocava aquelas células na presença da 

aminopterina, timidina e hipoxantina, que a gente chama de meio HAT, que são bloqueadores 

do DNA, de uma das vias de síntese. Porque a gente tem duas vias de síntese. Então a célula 

que eu usei, matriz, que é a célula cancerígena já imortalizada para fusionar com a minha 

célula primária, ela já era carente de uma via. No meu linfócito, que é uma célula primária, 

eu tenho as duas vias. E eu estou bloqueando a via alternativa com esse produto químico. 

Então só vai sobreviver exposta àquele meio, aquela célula que tiver o comando genético na 

célula mielômica. 

 

WH – Por isso que se achava que ela tinha poder terapêutico. Os hibridomas podiam... 

 

NB – Não, até aí não. 

 

WH – Não? 

 

NB – Isso aqui é só uma seleção: eu quero saber se aquela célula, porque eu vou dar 

continuidade a ela, na cultura dela, é o meu híbrido dentre as células que me interessam. 

Porque como eu falei, você tem uma fusão aleatória ali. Então tem que selecionar aquela 

célula... 

 

CP – Uma peneira. 
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NB – É, exato. Então você a expõe a esse meio, adicionado desses produtos químicos, e 

depois de um período na incubação só sobrevivem aquelas que eu tenho interesse. Ou seja, 

as que são fruto da fusão entre o mieloma, a célula mielômica e o meu linfócito produtor do 

anticorpo. Aí então eu posso dizer que eu tenho uma célula híbrida secretando meu anticorpo. 

Aí, para garantir isso, eu vou clonar. Vou fazer uma clonagem celular. Ou seja, daquele 

sobrevivente eu vou fazer uma colagem que a gente chama de “clonagem limitante” porque 

também são diluições matemáticas que são feitas de forma que você garanta ter em cada 

cavidade da tua placa uma única célula, caia ali uma única célula. É fácil! Falando parece 

complicado, mas é fácil. Uma vez que você saiba fazer, tudo na vida é fácil, né? [risos]. Então 

a gente calculava matematicamente que a tua diluição, o teu volume diluído, tivesse três 

células, uma célula e meia célula quando fosse distribuir na cavidade das placas de 96 

cavidades. Feita a clonagem, essa distribuição nas placas dessas diluições limitantes, se 

incubava durante um tempo e a partir do 5º dia se inicia a leitura dessas placas. Ou seja, eu 

tenho que individualizar uma cavidade que tenha uma única célula iniciando divisão. E com 

cinco dias eu tenho ali uma população de cinco a seis células, mais ou menos. Em mais dias, 

duas células podem cair muito próximas e iniciarem sua multiplicação e confundir 

visualmente: quando você olhar, você vê como se fosse uma única colônia, mas na verdade 

não foi uma célula que caiu ali, foram duas. Se vocês tiverem curiosidade, eu posso depois, 

ou hoje, ou outro dia que a gente marque, ir ao laboratório e mostrar para vocês. 

 

WH – A gente vê no microscópio? 

 

NB – É, exato. Para vocês terem a oportunidade de olhar. E temos fotos também. Temos um 

arquivo com algumas fotos que mostram o que é uma cavidade de fusão, o que é uma 

cavidade de clonagem... 

 

WH – São essas fotos coloridas, lindas?! 

 

NB – São fotos de microscópio, né? Se vocês tiverem a curiosidade depois eu posso mostrar 

para vocês.  

 

WH – Temos toda a curiosidade!   

 

NB – [risos] Mas feita a clonagem, caracterizei que eu tenho ali uma cavidade monoclonal, 

vou partir pra os testes para caracterizar a secreção daquela célula. Ver se ela está secretando, 

e se está secretando o que me interessa. Então ali eu vou ter um anticorpo, por isso que é um 

anticorpo monoclonal. Monoclonal porque vem de uma única célula. E um anticorpo porque 

ele é uma imunoglobulina específica contra aquele material que eu usei para imunizar. E a 

característica muito importante era o fato dela ficar imortalizada. Porque você vê, o 

laboratório foi feito em 83, fusões já foram feitas nessa ocasião e eu tenho até hoje as células 

secretoras, uma vez que elas estão criopreservadas. Então você as congela em nitrogênio 

líquido a 196° negativo e você... 

 

WH – Isso que se chama de imortalizar. 
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NB – É. Imortalizar é o fato de que ela secreta indefinidamente, sem parar. Ela vai estar 

secretando aquela imunoglobulina, aquele anticorpo, indefinidamente. Imortalizei porque a 

célula primária que duraria 48, 72 horas, ela passa a ser uma célula secretora, que toda a vez 

que eu a cultivar ela secretará. Agora, eu prolongo essa imortalidade uma vez que eu tenha 

possibilidade de criopreservá-la e quando eu descongelar ela estar viável e secretando. Então 

esse é o grande lance da metodologia. Porque quando a gente pega uma infecção, você vai 

produzir anticorpos, teu organismo vai produzir anticorpos contra aquele microorganismo 

naquela fase de invasão, então você produz muito anticorpo e depois você vai ficar com 

anticorpo de memória. Ali nós temos um anticorpo em quantidade, em abundância. E aí eu 

vou caracterizar para que vou utilizá-lo. Por exemplo, quando iniciei a imunização, eu já 

tinha um projeto delineado: pretendemos desenvolver esse murino aqui para montar o painel 

de sorotipagem para o vírus da hepatite B, por exemplo, que naquela ocasião só existia o 

painel francês. Precisava... 

 

WH – Fazer um painel brasileiro, né? 

 

NB – Isso. Precisava se caracterizar as cepas circulantes – cepa é bactéria – as unidades 

circulantes do vírus no Brasil e montar painéis que pudessem caracterizar essas unidades aqui 

e que a gente tivesse conjuntos para diagnosticar sorologicamente os pacientes com esses 

tipos ou subtipos do vírus. 

 

WH – Quer dizer, esses hibridomas eles têm o uso basicamente diagnóstico? 

 

NB – Naquela época se achava que eles poderiam tanto serem utilizados para diagnóstico 

como também para uso terapêutico. Depois de alguns anos percebeu-se que não se podiam 

usar esses anticorpos a título de terapia. Porque eles são murinos. Eles vêm de um 

camundongo. Então o nosso organismo não reconhece como self. Quando eu injeto esse 

anticorpo num paciente, ele vai desenvolver um anticorpo contra aquele anticorpo, porque o 

organismo não reconhece como próprio. Porque ele tem características da espécie onde ele 

foi gerado, que é o camundongo. Então se viu que eram excelentes a nível diagnóstico, vários 

kits foram desenvolvidos com esses anticorpos. Viu-se que eram excelentes como 

marcadores, por exemplo, para identificar tumores, onde estavam. Eram excelentes 

marcadores para caracterizar e tipificar o antígeno ou o protozoário em que se tivesse 

trabalhando. No caso de doença de Chagas, onde fica a proteína tal no protozoário? Marcava-

se com ourocoloidal ou com fluoresceína, enfim, uma série de coisas que se têm no mercado 

e depois você via por imunofluorescência onde estava exposta, no protozoário, por exemplo, 

aquela proteína. Porque o anticorpo se ligava exatamente naquela proteína. Ele era excelente 

marcador, era excelente para diagnóstico, mas falhou no uso terapêutico. 

 

WH – Não se desenvolveu, hoje, com a tecnologia, hibridomas humanos? 

 

NB – Sim! Hoje é uma tecnologia que tem dez anos, mas a gente chama de “nova” porque 

só agora é que está com força. Vou chegar lá. Porque houve também um avanço, um 

progresso nessa tecnologia. Mas hoje é que o FDA tem – se não me falha a memória – são 

dois anticorpos humanizados para uso terapêutico e eles estão direcionados para o tratamento 

de câncer, tratamento oncológico, e existe uma série de outros que estão na fase 3, terminando 

os estudos clínicos e aguardando a aprovação do FDA. Agora nós temos os quiméricos, que 
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são os que antecedem o que a gente chama hoje de “humanizados”. Porque humanizado 

também é quimérico, só que é muito menos, o percentual de humanizado é muito maior do 

que os primeiros que foram desenvolvidos. Mas quando eles perceberam, na década de 90, 

que como terapia humana o murino não seria indicado, eles começam a trabalhar na linha de 

Engenharia Genética, no manuseio dos nucleotídeos, da seqüência de imunoglobulina para 

poder ver o que se poderia fazer para melhorar essa condição da imunoglobulina para que o 

organismo humano não produzisse um anti-anticorpo. Então eles iniciam manipulando a 

imunoglobulina, quimerizando-a. Então uma IgG ela tem esse desenho aqui [desenhando no 

papel]. Cadeia leve, cadeia pesada... 

 

WH – É como um “Y”, não é? 

 

NB – Isso. Isso é uma IgG humana, né? E aqui a gente tem o que a gente chama de “cluster”, 

que são as regiões de conhecimento do antígeno. É aqui que tem as seqüências de nucleotídeo 

que reconhecem o sentido de ligação contra um antígeno qualquer. Vírus, bactéria, 

protozoário. Então inicialmente o que é que eles fizeram? Eles quimerizaram isso aqui dessa 

maneira. Eles pegaram, foram formados bancos... 

 

WH – Quimerizar?! Quer dizer o quê? 

 

NB – Quimerizar quer dizer juntar duas espécies diferentes. Fizeram a quimerização. Temos 

vacinas hoje quiméricas que eles utilizam em formações genéticas de duas espécies... Então 

o que eles fizeram é isso aqui: isso aqui é de um camundongo, uma murina. Foram criados 

softwares de bancos de dados reunindo informações de milhares e milhares de 

imunoglobulinas humanas. Então o que eles fazem hoje é procurar nesse banco uma 

imunoglobulina humana que tenha as características similares dessas regiões de murina. 

 

WH – Correspondência, né? 

 

NB – Correspondência. Nas primeiras quimerizações, eles transferiam toda essa região aqui. 

Passava, tirava a humana, botava a murina aqui e usava o arcabouço humano. 

 

WH – Quer dizer, cortava as duas patinhas do “Y” do camundongo, para colar, inserir... 

 

NB – Inseriam na humana, no arcabouço humano aqui. Só ficava essa parte aqui humana e 

isso aqui era murino. Aí o que é que eles perceberam? 

 

WH – Eles dividiam a IgP, né? 

 

NB – IgG. 

 

WH – A IgG em dois. 

 

NB – Aí eles perceberam que eles conseguiam dar ao ser humano uma quantidade maior de 

doses, mas assim mesmo o organismo humano reconhecia como não sendo próprio, 

reconhecia esse pedacinho aqui como sendo murino e desenvolvia anticorpo contra essa parte 

aqui, bloqueando a ação desse anticorpo. E aí ainda não era suficiente, não era eficaz. E eles 
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continuaram então trabalhando na melhor forma de aproximar isso cada vez mais de uma 

imunoglobulina humana. Então isso aqui ficou conhecido como “quimérico” que não deixa 

de ser uma humanização. Isso aqui estaria em torno de 50%, mais ou menos: 50% murino, 

50% humano. Hoje a humanização já ultrapassa de 95% de humanização. Então o que é que 

eles fazem hoje? A mesma coisa: eles procuram em banco uma imunoglobulina homóloga, 

só que em vez de transferir tudo isso ele só transfere isso aqui, que é a região de sítio de 

ligação, que seriam as seqüências de nucleotídeos dentro do cluster, não é? Então com isso 

eles alcançaram a porcentagem acima de 96% de humanização. E foi fantástico, porque com 

isso você consegue dar um número de doses no paciente o suficiente para levar até a cura do 

paciente, dependendo do tipo de câncer que ele tenha. 

 

WH – Me desculpa, eu fiz um link aqui que não sei se é correto. Essa é uma tecnologia que 

se usa para biofármacos ou são duas coisas totalmente diferentes?  

 

NB – Isso é um biofármaco. Não é só a tecnologia de um biofármaco, essa é uma das 

tecnologias de biofármacos.  

 

WH – Agora eu entendi. Quer dizer, na verdade os biofármacos são herdeiros de toda essa 

pesquisa em anticorpos monoclonais, hibridomas, é isso? 

 

NB – Biofármacos é uma linha da biotecnologia, né? Então tudo aquilo que a Engenharia 

Genética vem desenvolvendo e que passa a ter um caráter de uso terapêutico, é um 

biofármaco. Entendeu? Então essa IgG humanizada, ela vai ser seqüenciada novamente para 

ser inserida, colocada num plasmídeo, num vetor, e aí vai integrar uma célula – que no caso 

aqui a gente trabalha com a CHO – que vai expressar, indeterminadamente, toda vez que ela 

se multiplicar no sobrenadante, essa imunoglobulina humanizada.  

 

CP – Isso que vocês chamam de vetor de expressão.  

 

NB - É, no caso aqui é o CHO. Você pode ter uma bactéria como vetor de expressão, uma E. 

coli, você pode ter um fungo, uma Pichia pastoris, enfim, ou pode ter uma célula... 

 

WH – E. coli se usa na eritropoe...? 

 

NB – Eritropoetina, isso. Então você tem uma série, vários vetores de expressão, inclusive 

células de mosquitos, enfim, uma gama grande. Nós aqui trabalhamos com célula animal 

superior, no caso é célula de ovário de hamster chinês. Então esse material novamente é 

seqüenciado e é inserido... E aí passa a ser um biofármaco, entendeu? Então na verdade aqui 

a gente reúne quatro tecnologias diferentes para conseguir chegar a esse produto que seria 

um anticorpo humanizado de uso terapêutico. Dentro dos projetos que biofármacos tem hoje 

em desenvolvimento, nós estamos produzindo anticorpo monoclonal humanizado para HBc 

e HBs, que é para o vírus da hepatite B. Nós estamos desenvolvendo CD20, que é um 

anticorpo humanizado para tratamento de linfomas, para tratamento de câncer – que aqui no 

caso é linfoma –, [Nor-Hopdick?], e um [antimassa?] – eu vou traduzir – em Staphilococcus 

aureus resistente a meticilina. Ou seja, já é uma bactéria que é totalmente resistente a todos 

os antibióticos que existem. Então estudos inicialmente estavam direcionados à produção de 

uma vacina, demonstraram que uma proteína dessa bactéria, provavelmente, é responsável 



                                                                                 

59 

 

pelo transporte de cálcio para formação das paredes de proteção da bactéria. Um anticorpo 

direcionado contra essa proteína desestrutura toda a parede da bactéria impedindo que ela 

venha a formar uma nova parede. Ou seja, ela ocasiona um rompimento e ela então morre e 

não consegue se multiplicar. Porque hoje a maior incidência de infecções hospitalares é 

causada pelo Staphilococcus aureus. Então nosso objetivo está em – já estamos em 

desenvolvimento – um anticorpo humanizado contra... 

 

WH – Isso está ainda em desenvolvimento, né? 

 

NB – Isso são projetos em andamento, né? 

 

WH – Isso a gente vai falar quando chegar lá nos biofármacos, né? Vamos voltar um 

pouquinho. 

 

NB – Então tá. Deixa só completar aqui. HBs, CD20 e o... não, humanizados são três. É 

porque são vários projetos, mas aqui humanizados mesmo seriam três que a gente estaria 

trabalhando nessa linha. 

 

WH – Eu queria voltar pra... 

 

CP – Para o Otávio Oliva chamando ela. 

 

WH – É, voltar pra o... 

 

NB – Caramba, como é que a gente vai! 

 

WH – É, mas é muito interessante! Que você traçou aqui para gente uma linha que eu agora 

consegui entender um pouco, né? Porque é complexíssimo! Você estava contando para gente 

que o Otávio Oliva, que estava chefiando o setor de Desenvolvimento Tecnológico, ele fez 

um convênio, um acordo, com o National Institutes of Health, com o NIH? 

 

NB – Naquela época se tinha vários contatos lá, amizade... Se era alguma coisa formal eu 

não saberia te responder. Não me lembro da existência de algo formal, mas havia essa troca 

de relações aqui entre a unidade e lá o NIH, o CDC... 

 

WH – Não teve recursos envolvidos? 

 

NB – Não, houve recursos... O fomento da obra do laboratório foi, como eu te falei, da 

secretaria. Agora, o Otávio foi muitas vezes lá, né? Então se havia um acordo formal, eu não 

sei te responder. Agora, havia essa troca de informações... 

 

WH – Até porque uma técnica, você contou aqui um pouco, é complexíssima, né? Como é 

que se formou, como é se capacitou pessoal? Não é complexo? 

 

NB – Ela tem seu o nível de complexidade, mas para quem não é da área ela parece bem mais 

complexa. Quer dizer, ela foi complexa a partir do momento que você está a desenvolvendo. 

Mais uma vez que você domina a tecnologia, ela não fica tão... 
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CP – Era algo novo na época, né? 

 

NB – Exato, na época era. Hoje é domínio público. 

 

WH – É isso que eu estou te falando. Se na época era uma tecnologia nova e até desconhecida 

no Brasil, quem é que trabalhava com isso aqui? 

 

NB – Não, não havia ninguém. Nós fomos o primeiro laboratório em nível de Brasil. 

 

WH – Pois é. Como é que vocês se formaram nessa técnica? 

 

NB – Não, é autodidata. [risos] 

 

WH – É?! Vocês não foram pra laboratório para aprender? 

 

NB – Não. O Otávio foi. 

 

WH – O Otávio foi. 

 

NB – O Otávio foi. Ele esteve lá, ficou um período lá absorvendo a tecnologia, trabalhando 

dentro do laboratório deles lá com eles e trouxe essas informações para cá. Mas aqui, em 

nível de Brasil, não tinha nenhuma informação com relação ao assunto. E como ele estava lá 

no centro que estava desenvolvendo, foi de lá que todas as nossas informações vieram. 

 

WH – Quer dizer, na verdade foi ele...  

 

NB – Ele que absorveu tudo. 

 

WH – Que se formou e capacitou as pessoas daqui. Você trabalhou aqui com ele? 

 

NB – Era só eu e ele naquela ocasião. Então ele passou as informações do que ele pegou lá. 

Enquanto ele estava lá, eu estava montando o laboratório aqui. Vendo a necessidade técnica, 

de equipamento técnico, fazendo pró-forma in vocce para poder fazer as importações, enfim. 

 

WH – Porque todo esse equipamento é importado, né?  

 

NB – Todo, todo. 

 

WH – Tudo americano. Equipamento americano. 

 

NB – É, a maioria é. Então no laboratório foi feito um trabalho paralelo: enquanto ele estava 

lá absorvendo, eu estava aqui montando a estrutura. E assim foi feito. Ele me passava as 

informações: “Vamos precisar de uma estufa nessas e nessas condições”. E eu preparava 

então a parte documental para poder fazer a compra disso. E assim foi. Ele ficou lá, acho que 

uns três meses mais ou menos, três ou quatro meses. Veio de lá e repassou todas as 
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informações aqui, entre eu e ele. E a gente começou então a... Eu já tinha experiência no 

manuseio de animais – eu te falei no relato anterior do trabalho feito com raiva... 

 

WH – Com o doutor Hermann, né? 

 

NB – Não, aqui mesmo, já em Bio-Manguinhos. Com o Hermann foi... 

 

WH – Foi poliovírus. 

 

NB – Poliovírus, isso. E a parte também que eu fiz, a parte de hepatites virais, que era dominar 

todas as técnicas, os testes que viriam a ser realizados posteriormente na ocasião do 

desenvolvimento dos anticorpos monoclonais. Então nós iniciamos, eu e ele fizemos as 

primeiras fusões celulares, as imunizações nos animais... O laboratório de hepatite viral 

preparou o antígeno – era a área deles, o domínio deles – preparou o vírus, purificou e nós 

então trabalhamos com o material que o laboratório preparou. Imunizamos os animais, 

fizemos as sangrias nos animais, verificamos qual o melhor animal que seria sacrificado para 

fusão e assim nós fizemos as primeiras fusões. Uma vez que ele achou que eu já estava 

dominando a tecnologia, como naquela época era chefe do departamento, ele começa a se 

distanciar do laboratório, né? E eu começo, então, a tocar as coisas sozinha. E era muito 

trabalho, nós éramos muitos poucos. Demandava muito trabalho porque eu tinha que fazer 

leitura em mais de mil cavidades, quer dizer, era um negócio louco assim. E até por 

inexperiência a gente não descartava nada, né? Então possibilidades de um resultado a gente 

guardava e manipulava aquilo posteriormente. Hoje em dia com a experiência que a gente já 

tem, a gente já sabe que isso aqui não vale a pena, o custo-benefício disso aqui não... – “Joga 

fora”! –, mas naquela ocasião a gente guardava tudo que podia ser que viesse a ser importante 

posteriormente. Então era muito, muito trabalho! Trabalhava sábado, domingo, feriado, 

carnaval, Natal! [risos]. Mas valeu a pena porque a gente estabeleceu a tecnologia, fomos o 

primeiro laboratório na área, então começava a haver uma procura das outras instituições... 

 

WH – Que tipo de demanda vocês tinham? Era isso que eu queria te perguntar. 

 

NB – Todo mundo resolveu querer que a gente fizesse anticorpo monoclonal! Tudo, né? As 

universidades... Eram pesquisas ou às vezes teses de alunos, e a demanda nós vimos que...   

 

 

Fita 4 – Lado B 

 

 

WH – Vocês tinham uma demanda muito grande, vocês tiveram que limitar... 

 

NB – Porque muita coisa naquela ocasião foi feita na informalidade, na amizade mesmo, né? 

Vinha o fulano lá da UERJ: “Poxa, eu estou com esse trabalho aqui. Não dá para vocês 

fazerem?” A gente acabava dando uma ajuda, uma força e fazia. E dessa maneira 

participamos de muitas teses de mestrado, doutorado, de muitas linhas de pesquisa também, 

mas a gente teve que refrear a coisa porque a própria Fiocruz achava que a gente tinha que 

estar direcionado para dentro, para pesquisa interna, não dando tanto subsídio lá para fora. 
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WH – Tinha uma demanda interna também? 

 

NB – Tinha, naquela época com a doença de Chagas... O Lain era daqui, né, ele agora está 

Bahia, em Salvador. O Galvão também. Então havia uma demanda de linha de pesquisa 

interna, que a gente deu subsídio para essas pesquisas. 

 

WH – “A gente” era você, no caso. 

 

NB – É. Depois a gente conseguiu aumentar o grupo um pouco. Era eu e mais uma pessoa, 

depois eu e mais duas. 

 

WH – Quem é esse grupo que você foi incorporando? 

 

NB – Hoje não estão. Já são outros, não é? 

 

WH – Ah, é?! 

 

NB – Quando eu tiver a oportunidade de descer com vocês, vou apresentar a equipe hoje no 

laboratório. Mas aquelas pessoas dessa época não... uma foi para Casa de Oswaldo Cruz, está 

lá em Petrópolis, que é o Wanderley Pssuno, trabalhou comigo nessa ocasião no laboratório. 

A outra é Regina, que agora é da parte de produção de reativos para diagnóstico. A Elza 

Carmem, que também nessa ocasião trabalhou conosco, ela agora é da hanseníase. Quer dizer, 

então as pessoas tomaram outros rumos com o passar dos anos. A equipe que temos hoje é 

outra diferente desta ocasião, entretanto o Carlos Humberto que é o chefe do laboratório, já 

está na unidade há muitos anos. 

 

WH – Carlos Humberto que te substituiu. 

 

NB – Isso. Ele está na chefia do laboratório hoje. 

 

WH – Carlos Humberto...? 

 

NB – Carlos Humberto Marques. 

 

WH – Marques. 

 

NB – É. E aí vamos ter oportunidade de ir lá conversar com ele depois. 

 

WH – Ah, eu gostaria muito, se você puder. 

 

NB – O grupo dessa época hoje está disperso, espalhado pela instituição, não se mantém aqui. 

 

WH – A que você atribui isso? As pessoas passarem um tempo e depois... 

 

NB – Eu acho que à aspiração mesmo de verem outras coisas, fazerem outras coisas, né? 

 

WH – Vou te fazer pergunta. Tem algum aspecto, por exemplo, de trabalho de rotina? 
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NB – Eu mesma fui para Minas para quebrar a coisa. 

 

WH – Pois é. Eu vi que foi pra Caxambu, né? Por quê? 

 

NB – Por quê?  

 

WH – É o lado de uma rotina? 

 

NB – É, tem isso também. Você fica 15 anos como eu fiquei trancada num laboratório. Você 

não vê nem... Você não sabe se está chovendo lá fora, enfim, teu universo, tua vida, passa a 

ser aquilo ali. E o retorno disso é um pouco distante, porque você não está próximo ao 

paciente, ao indivíduo que usa aquilo. Então você não tem um retorno... Custa a você ter o 

retorno daquele teu desenvolvimento. Em nível de produção para diagnóstico não, porque a 

produção era feita aqui dentro, então a gente sabia: “Está funcionando, está ótimo, está bom. 

Tem que melhorar, está dando um problema ali, vamos trabalhar nisso”. Agora, em nível de 

uso terapêutico ou até em nível das colaborações que a gente fez, né? Eu soube que alguns 

dos nossos anticorpos geraram algumas coisas, mas a gente acabou ficando distante disso, 

não conseguia se aproximar mais. E isso me gerou naquela ocasião uma certa frustração. Eu 

queria poder ter a possibilidade de vivenciar alguma coisa junto ao público, à pessoa que usa. 

Essa oportunidade, eu vim a ter em Minas. Embora não fosse com anticorpos monoclonais, 

fosse num outro universo. Mas eu tinha uma pronta resposta do meu trabalho ali: se estivesse 

bom a gente sabia, se estivesse ruim a gente sabia na hora. Porque era um trabalho lidando 

com o público, com um grupo de pessoas, então foi uma contribuição muito interessante. Até 

porque a gente fica dentro do laboratório muito elitizado. Você vive num universo, num 

metiér, que as pessoas falam a mesma língua que você. Aí você passa para um universo em 

que você vai lidar com cidadãos, com pessoas, e aí você vê que você está totalmente 

desqualificado para estar ali. Você tem que recapitular, ter todo um aprendizado para poder 

lidar com essas pessoas. E para mim, eu achei fantástico, porque eu tive essa oportunidade. 

 

WH – Foi em Caxambu, né? Você foi em 98. 

 

NB – É. 

 

WH – Ficou até 2003 morando em Caxambu fazendo o quê? Montagem de um laboratório 

de saúde pública? Implantação do diagnóstico e controle. 

 

NB – É. Isso. Lá, apesar de ser uma cidade muito próxima do Rio de Janeiro, de estar aí em 

torno de 290km, é uma cidade também carente de uma série de coisas. A cidade tem 22 mil 

habitantes, mas só tem um hospital e uma policlínica. 

 

WH – Te convidaram? 

 

NB – É. Eles fizeram um convênio. A prefeitura havia feito um convênio com a Fiocruz para 

implementar essa parte de saúde básica. Eles não tinham vigilância epidemiológica, não 

tinham nada disso. E aí surge o comunicado, passou por Bio-Manguinhos o convênio, se 

alguém teria o interesse de ir. E eu resolvi aceitar o desafio. Era um momento de mudança 
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política também na Unidade... Enfim. Eu cheguei em casa, falei que estava com vontade de 

mudar de ares, comprar o desafio. Aí o pessoal ainda falou assim: “Você é maluca!” Eu: 

“Bom, vou tentar”. E fui. E não me arrependo, me arrependo de ter terminado. [risos] 

 

WH – Mas mudou para lá e foi morar com a família: filho, filha, marido? 

 

NB – Eu fui pra lá, meus filhos ficaram. E seis meses – não, não deu nem seis meses –, acho 

que deu uns três ou quatro meses mais ou menos: “Mãe, a gente quer ir. Mãe, a gente não 

quer mais ficar aqui”. 

 

WH – Foram cinco anos que você esteve trabalhando. 

 

NB – Três meses lá... Sim, mas os meus filhos eram adolescentes nessa ocasião, né? Então 

achavam que já resolviam tudo que queriam. Então eu falei: “Tudo bem, então vocês ficam 

e eu vou. E eu monitoro vocês à distância”. 

 

WH – Não agüentaram. 

 

NB – Daí, três meses depois: “Mãe, eu quero ir, mãe eu quero ir!” E aí foram. 

 

CP – Comeram miojo... 

 

WH – Comendo miojo não dá, né? 

 

NB – [risos] Mas o meu marido ficou! Ele ficou aqui, o trabalho dele era aqui, lá o mercado 

de trabalho não era atraente para área dele, não tinha como. Aí as crianças foram e ele ficou, 

durante cinco anos indo todo final de semana. Ele subia toda sexta-feira, descia todo domingo. 

Meia-noite ele pegava o ônibus, chegava aqui 5 h da manhã e ia direto para o trabalho! [risos]. 

Porque nem dava tempo de ir a casa apanhar o carro.  

 

CP – [inaudível] estrada. 

 

NB – Não, mas aí não dava para ele ir dirigindo, porque embora seja perto – não sei se você 

conhece. 

 

WH – É uma estrada terrível! 

 

NB – Estrada terrível! Então ele trabalhou o dia inteiro, se fosse pegar uma estrada, ia sofrer 

um acidente porque ia dormir ao volante. E na volta a mesma coisa. Então ele não ia de carro, 

ia de ônibus. Aí eu até brincava com ele, dizia: “Nossa, eu tenho certeza de que você me ama 

muito! Porque cinco anos fazendo isso, eu já tinha chutado o balde!” 

 

WH – É muito amor. 

 

CP – Nadia, eu tinha uma pergunta que tem a ver com a sua ida para lá e com o começo desse 

projeto que depois você desenvolveu, passou 10 anos, né? Isso era encampado pela Fiocruz? 
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Pela Fiocruz, para além de Bio-Manguinhos? Como é que era encampado dentro de Bio-

Manguinhos e na Fiocruz? Eu digo porquê. Porque eu não deixaria você sair. 

 

NB – Foi muito difícil... 

 

CP – Entendeu? Eu não deixaria você sair! 

 

NB – Eu tenho todos os documentos guardados comigo. Foi muito difícil. Foi um processo 

que eu solicitei e foi o CD da Unidade, não liberaram, e aí alegaram que eu era excelente 

funcionária, que eu faria falta para o projeto, enfim, aí eu falei: “É hora de provar que eu sou 

boa funcionária. Me dêem um crédito e me deixem ir”. Porque ser uma boa profissional e 

estar presa? Foi uma argumentação, uma negociação grande. E me deixaram ir sob uma 

condição: eu teria que ficar vindo durante seis meses, todos os meses, ficar aqui de três a 

quatro dias direto, dando suporte aos projetos que estavam terminando. Porque quando eu fui 

já deixei alguns, eram três projetos naquela ocasião que estavam em fechamento. E aí caberia 

ao Humberto, o Carlos Humberto, que já trabalhava comigo há alguns anos, dar continuidade 

aos novos projetos. 

 

WH – Ele ficou como chefe do setor? 

 

NB – É. Eu era chefe e aí passei a chefia para ele, para que ele assumisse o meu lugar 

enquanto eu tivesse para Minas. E ele aceitou e foi assim que a gente fez. Mas, de qualquer 

maneira, eu fiquei vindo ao Rio de Janeiro todos os meses, durante três a quatro dias por mês, 

para acompanhar os projetos, ver o que é que podia ajudar. Enfim, essa ajuda e essa 

colaboração não parou nunca, porque com a Internet eu de lá estava sempre em contato com 

o laboratório aqui e ajudava no que eu podia e no que o Carlos Humberto achava que eu 

precisava ajudar. 

 

WH – Como é que eram as suas atribuições, Nadia, como chefe desse setor? Você trabalhava 

na bancada ou você...? 

 

NB – Eu fazia tudo, tudo. 

 

WH – Você desenvolvia acordos, os convênios, toda essa demanda. 

 

NB – Toda essa parte. Corria atrás do projeto. Por exemplo, eu não podia deixar o laboratório 

ficar sem o projeto, porque o projeto era a essência da atividade do laboratório. Então eu 

fazia toda essa parte de captação do projeto, o recurso para fomentar o projeto, a triagem... 

Porque às vezes não precisava nem sair pra procurar o projeto, os projetos batiam lá, as 

necessidades de diferentes departamentos da instituição. Então ‘triar’ o que a gente poderia 

priorizar, o que a gente poderia desenvolver daquilo ali. E, além disso tudo, o controle dos 

funcionários, essa parte dos recursos humanos, treinamento do pessoal, estar sempre 

mantendo o pessoal atualizado – porque não éramos muitos, torno a dizer, né? Já no final 

quando eu saio, sou eu, o Humberto e João Luis e um técnico que entrou mais ou menos 

quando eu estava saindo. Éramos quatro pessoas. Então essa parte de gestão era fácil. 
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WH – Mas tinha alguma política de prioridades na Instituição, tanto de Bio-Manguinhos 

como da Fiocruz.? 

 

NB – Tinha, tinha. Os projetos eram discutidos com a direção. 

 

CP – Mas você fala que você captava recursos. 

 

NB – É, a gente ia buscar parceria para poder às vezes fomentar o projeto. Se era um projeto 

de parceria com a universidade, a universidade ia submeter aquilo a uma Finep, a um CAPES, 

ao CNPq. Enfim, a gente entrava de parceiro como contra-partida no projeto para poder ter 

recurso e trazer recurso para o laboratório. 

 

WH – Você contou da meningo, meningite B, né? 

 

NB – Meningite B, é, da vacina. Exato. 

 

WH – É um bom exemplo de como é que vai se montando a estrutura de pesquisa, 

cooperações... 

 

NB – Mas independente disso a própria Unidade tem o recurso para manutenção do que a 

gente chama de “rotina” do laboratório, né? Então não falta nada, a nível de material básico. 

O que na verdade difere da rotina é que a gente tem de correr para ver de que maneira vai 

comprar benzina, ou, enfim, um insumo que saia fora da rotina do dia-a-dia do laboratório. 

O sistema de purificação para um determinado antígeno, enfim, alguma coisa que seja 

peculiar àquele projeto. Agora, a rotina a unidade mantém todos os laboratórios.  

 

WH – E nesse tempo que você esteve como chefe do Setor de Hibridomas ou já era LATAM? 

 

NB – Na ocasião era Setor de Hibridomas. Depois passou a ser laboratório, agora, há coisa 

de dois anos atrás. 

 

WH – Ah, tá. Naquela época, Nadia, ou seja, são dez anos, a instituição Fiocruz e Bio-

Manguinhos, inclusive, mudam muito nesse período, nesses dez anos. 

 

NB – Ah, sim. Com certeza. 

 

WH – A gente vai falar dessas mudanças mais adiante, mas o que é que elas impactaram no 

teu laboratório? Por exemplo, tinha mais facilidade para comprar insumos? Ficou mais difícil, 

ficou mais fácil? O fato de Bio-Manguinhos ter renda própria facilitou o processamento do 

laboratório, contratação de pessoal? Enfim, eu queria que você fizesse um diagnóstico assim 

geral desses dez anos. Se você puder. 

 

NB – Bio-Manguinhos tem algumas características que são peculiares a Bio-Manguinhos. 

Seria injusto eu te dizer que havia dificuldade de adquirir material para o laboratório. Porque 

em Bio-Manguinhos, nosso almoxarifado dispunha de tudo que a gente precisava. É aquilo 

que eu falei e torno a dizer: talvez a nossa maior dificuldade fosse em determinados 

segmentos como manutenção, manutenção preditiva, manutenção preventiva, né? Seria a 
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maior parte das nossas dificuldades. Agora, a título de ter material para trabalhar, eu seria 

injusta se eu dissesse que não tinha. Não havia grandes dificuldades para conseguir.  Era tudo 

uma questão de planejamento. Planejava-se e ainda é assim até hoje. Quando a gente está 

chegando no final do ano, em torno de outubro, já se está planejando o ano seguinte. 

 

WH – Vocês fazem o POM [Plano de Objetivos e Metas] também? 

 

NB – Fazemos! 

 

WH – Fazem POM, tudo. 

 

NB – Então dizer que havia... Não, não havia. Não houve. Pode até ser que o Carlos 

Humberto lembre de alguma coisa melhor do que eu, mas não tem nada que tenha ficado na 

minha mente de grande dificuldade desses dez anos. Entendeu? 

 

WH – Quer dizer, à medida que o laboratório foi crescendo, não teve problema de captar 

pessoal, de comprar recursos? 

 

NB – Não, não. É aquilo que eu te falei: é uma tecnologia que tem uma certa complexidade, 

mas que determinados... Poucas pessoas, não havia necessidade, não precisa ter dez pessoas! 

Para que ter dez pessoas, se quatro pessoas resolvem bem o problema?! Então não havia essa 

preocupação desse status “Eu tenho um grande número”. Não, não é isso. Eu tenho um 

pequeno grupo que sabe fazer com qualidade o que a gente precisa fazer. A filosofia, a meta, 

sempre foi essa. Então o grupo sempre foi pequeno, mas qualificado para aquilo que a gente 

estava desenvolvendo. E realmente nesse período nós temos. – vocês vão descer, vocês vão 

ver o laboratório – nós temos [freezers] menos 70. Nós estamos totalmente equipados para o 

que precisávamos até agora. A partir de agora, começa a mudar, por causa da linha dos 

biofármacos. 

 

WH – Que vai ser incorporada a esse laboratório. 

 

NB – Isso. Nós vamos necessitar de outras coisas que hoje o laboratório não tem. Mas aí é 

devido à nova demanda, e isso já está sendo devidamente projetado através de projetos, 

captação de recursos, para que a gente possa ter esse novo LATAM atendendo então agora 

aos biofármacos. 

 

CP – Você acha que mudou a percepção da Fiocruz, não de Bio-Manguinhos, mas da 

Fiocruz? Você sabe, em 87, começa um projeto com uma nova tecnologia, uma nova 

metodologia que depois disso vai desaguar nos biofármacos. Os biofármacos hoje têm uma 

atenção – creio eu, não sei se é assim – maior por parte da Fiocruz como um todo, né? Eu 

não sei se tinha a mesma coisa lá em 87 ou isso foi crescendo e hoje se tem uma atenção 

maior? 

 

NB – Hoje tem uma atenção e uma cobrança maior do que naquela época, viu? É como eu te 

falei: o monoclonal é um biofármaco. Então a expectativa da Fiocruz em cima de biofármacos 

está como um todo e não especificamente em cima do LATAM. Naquela época houve toda 

uma divulgação pela instituição da tecnologia que a Fiocruz passava a dominar, mas era 
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muito mais uma divulgação do que uma cobrança, vamos dizer assim. Hoje não, hoje o Paulo 

Buss, a presidência, gera uma expectativa em cima desses produtos que são os biofármacos. 

Até por causa da responsabilidade. Nós estamos entrando numa linha de mercado que 

inexiste no Brasil, é totalmente importada. Então as responsabilidades são muito grandes. 

Agora, bem diferentes e distintas do que nessa ocasião. 

 

WH – Quer dizer, você diria que naquela ocasião foi mais uma iniciativa de Bio-Manguinhos 

de acompanhar uma tecnologia nova... 

 

NB – Sim, sim! 

 

WH – ...uma técnica nova e não tinha uma prioridade institucional, uma demanda 

institucional, como tem hoje em relação aos biofármacos. 

 

NB – Exato. Exatamente isso. 

 

WH – Nesse sentido houve uma mudança em relação à Fiocruz e Bio-Manguinhos. 

 

NB – Isso. Até porque naquela ocasião – é isso que eu falo – eles acreditavam no uso 

terapêutico. Mas, poucos anos depois, se percebeu que não havia essa possibilidade se não 

houvesse um avanço na Engenharia Genética, na Biologia Molecular. Então, quer dizer, hoje 

a expectativa é muito, muito maior. E é mundial, né? Essa linha, por exemplo, de anticorpo 

monoclonal humanizado é uma expectativa mundial. O mundo corre atrás disso para tudo. 

No caso do Staphilococcus aureus, como eu te falei, é uma chance em milhões. Porque não 

existe mais antibiótico, nem o mercado está produzindo um novo antibiótico, não tem linhas 

de desenvolvimento de um novo antibiótico. Então, não se tem com o que combater esse 

microorganismo. E assim como ele tem outros. Nós temos a Klebsiella, temos Pseudomonas... 

Enfim, estão se tornando totalmente resistentes aos antibióticos e não tem no momento nada, 

entendeu? O paciente fica sendo monitorado, internado, sendo monitorado, com risco de 

pegar outro, mais um, né? 

 

WH – Mas a pesquisa em antibiótico está sendo substituída por essa? 

 

NB – Essa é uma alternativa, eu diria assim. Porque o mercado que trabalha com antibiótico 

vem tentando, procurando uma linha alternativa dentro do grupo de antibióticos. Nós estamos 

propondo uma alternativa a isso aí. Pelo menos no caso do Staphilococcus aureus. Os 

médicos, os infectologistas, os apelidaram de “imuno-antibiótico”. Eles acharam excelente: 

“Nossa, isso é um imuno-antibiótico!” Quer dizer, você tem um medicamento que não te dá 

efeito colateral, não transforma ninguém em resistente porque ele é específico para aquela 

proteína daquela bactéria, já foi testado contra outras bactérias e... 

 

WH – Ele não mata a sua fauna e sua flora como um todo. [risos] 

 

NB – Exatamente, exatamente. 

 

WH – Que é o grande efeito colateral dos antibióticos. 
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NB – Exato, exato. Você detona toda a flora e, além disso, cria organismos resistentes. Porque 

se você não tomar adequadamente ou, enfim, se já é um microorganismo que está resistente, 

você está detonando o resto. Ele continua bem lá. Então é uma alternativa. Então a 

expectativa é muito maior agora do que foi naquela ocasião. Na verdade, naquela ocasião, se 

tinha muito mais expectativa a nível de diagnóstico sorológico, entendeu? Estava voltado 

para isso. 

 

WH – Para reagentes, kits reagentes diagnósticos. 

 

NB – Foi, digamos assim, o lance do momento foram os novos kits para diagnóstico de alta 

sensibilidade e alta especificidade.  

 

WH – Que hoje Manguinhos produz e comercializa... 

 

NB – Isso, isso. 

 

WH – ...com muito sucesso no mercado.  

 

NB – É. Mas ele vem trabalhando já também na melhoria desses kits, no aprimoramento 

desses kits com manipulação também de biologia molecular. Mas foi uma tecnologia que na 

época, por si só, como era, foi revolucionária em vários aspectos.  

 

WH – A gente está falando dessa relação entre a Fiocruz e Bio-Manguinhos, e você falou 

que quando você foi para Caxambu era um momento de mudanças políticas em Bio-

Manguinhos. Eu queria te perguntar que mudanças eram essas, né? 

 

NB – Eu sabia que você não ia deixar escapar. [risos]. Coincidiu com a saída do Doutor Akira, 

né? 

 

WH – Pois é, justamente. 

 

NB – E assumia uma pessoa vinda de fora, que na ocasião foi o Marcos Oliveira. E que 

apresentou, vamos dizer assim, uma planilha de trabalho, uma idéia do que ele pretendia 

fazer e, enfim, eu não me senti muito à vontade com aquilo. Achei que fugia muito aos dos 

anos que a gente estava aqui dentro, era um desafio e coisa e tal. E isso me estimulou a aceitar 

a sair, né? 

 

WH – Porque a gente ouviu que esse foi um período bastante confuso aqui para a instituição. 

Mas a gente não consegue entender muito bem o que aconteceu.  Qual foi a diferença entre 

as gestões anteriores: do Akira, do Otávio Oliva, e essa? 

 

NB – O Otávio Oliva foi – como é que eu vou dizer? – criado pelo Doutor Akira, como eu 

fui criada pelo Doutor Akira. [risos]. Quer dizer, então o Otávio não deu certo – vamos dizer 

assim, ficou um período de um ano –, porque ele tem uma característica de personalidade 

muito forte. Com isso ele se transforma numa pessoa muito teimosa, pouco acessível. Enfim, 

tem as características dele, pessoais, que dificultaram. Quer dizer, uma coisa é você ser chefe 

de departamento, outra coisa é você ser diretor de unidade, que exige de você uma visão, um 
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amadurecimento, uma flexibilidade – e não, em outros momentos e outros não – mas, enfim, 

que ele não preencheu. E aí ele fica um ano. Mas ele, de qualquer maneira, entendia o 

funcionamento da Unidade, porque ele iniciou a carreira dele aqui dentro também. O que 

veio de fora – que eu confesso a você que eu realmente mal o conheci porque exatamente 

quando ele chegou e eu saí – vinha apresentando uma experiência, um trabalho fora, de outra 

instituição. 

 

WH – De que instituição? 

 

NB – Olha, eu não vou arriscar te responder. Quem pode te responder exatamente de onde 

ele estava vindo é o Artur. 

 

WH – Qual era a diferença que ele propunha que era tão exótica? 

 

NB – Mudanças que a princípio pareciam bastante radicais, entendeu? 

 

WH – Por exemplo? 

 

NB – A nível de diretoria, de direção. E isso gerou um certo receio, um certo medo do que 

ele pretendia fazer de Bio-Manguinhos. O Doutor Akira dedicou a vida inteira e a gente 

concordava com aquilo que vinha sendo feito, da forma como vinha sendo construído. E a 

forma como ele apresentou logo que chegou assustou um pouco, devido a essa possibilidade 

de mudanças tão radicais. 

 

WH – Mas em que sentido? No sentido de privatizar, de usar uma lógica mais privada para 

a instituição? 

 

NB – Olha, várias propostas que ele apresentou. 

  

WH – Mais mercadológicas? Eu não sei, eu não consigo entender. 

 

NB – Foram várias propostas apresentadas. 

 

WH – Porque o Akira tem, digamos assim, uma tradição, né? 

 

NB – É, exato. 

 

WH – E eu queria que você me pontuasse justamente essa tradição que o Akira traz para Bio-

Manguinhos – e que você e o Otávio Oliva são formados dentro dessa tradição –, e essa 

diferença com uma pessoa que vem de fora com uma proposta diferente. Eu queria entender 

isso, porque eu não entendi. 

 

NB – Eu achei que era precoce, porque eu sou o tipo da pessoa que primeiro chego, analiso, 

tento entender como é que as coisas acontecem antes de formar qualquer opinião. E ele estava 

chegando já listando uma série de mudanças que ocorreriam – eu acho que nem todas 

ocorreram ou a grande maioria não ocorreu – mas que ele pretendia fazer dentro da instituição, 

quando não havia tempo hábil de ele avaliar como era e o que é que ele pretendia. Isso eu 
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confesso que já foi suficiente para me assustar um pouco. Eu falei: “Nossa, não é daqui, mal 

chegou, nem avaliou, não analisou e já vai mudar?!” Não estou dizendo que podia até... 

 

WH – Mas ele teve apoio aqui dentro de Bio-Manguinhos? 

 

NB – Teve apoio de alguns.  

 

WH – Ele foi eleito? 

 

CT – Indicado por quem? Pela presidência? 

 

NB – Ele veio... 

 

WH – Mas não tinha eleição nessa época? 

 

NB – Não. 

 

CP – Ele veio num período conturbado. João Quental... 

 

NB – É, exato. Exatamente. [Falando com uma pessoa que entrou na sala] O senhor quer usar 

a sua sala?  

[interrupção] 

 

WH – Você estava falando que ele veio num período conturbado, do João Quental. Conta um 

pouco para nós como é que foi isso. 

 

NB – Não vou contar, porque eu posso estar cometendo alguma injustiça. Eu não me 

interessei mais, entendeu? Não me interessei, comecei a me desligar do que estava 

acontecendo. A pessoa que pode te dizer exatamente o que aconteceu – porque esse é ligado 

nessas coisas – é o Artur, entendeu? Eu vou cometer alguma injustiça. Eu estou narrando 

para você a minha leitura naquele momento, do que estava acontecendo na leitura pessoal da 

Nadia. Estava acontecendo isso e não gostei. Achei que era precipitada a forma como as 

coisas estavam acontecendo. Nesse ínterim há essa oportunidade, esse convite, eu já estava 

em negociação com a direção para autorizar a minha seção através de convênio. Então, quer 

dizer, eu começo a me desligar do que estava rolando, porque eu estava centrada na minha 

mudança lá para Minas. 

 

WH – Para caxambu. 

 

NB – É. Aí então eu vou certamente cometer algum erro em alguma coisa que eu possa vir a 

dizer. 

 

WH – Você voltou para Bio-Manguinhos em 2003 por um convite ou porque acabou aquele 

convênio? 

 

NB – Acabou o convênio, eles tentaram que eu ficasse lá, mas o Doutor Akira não deixou. 
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WH – Pois é. Aí ele já estava de volta, né? 

 

NB – Já estava de volta. 

 

WH – Em 2002 ele já...  

 

NB – É. Ele diz para mim: “Volta”. Mas foi uma oportunidade em Minas muito boa para 

mim profissionalmente. Uma qualidade de vida... Eu tive a oportunidade de mostrar pra os 

meus filhos que existe...  

 

 

Fita 5 - Lado A 

 

 

WH - ...não é? Uma cidade diferente, né?  

 

NB – É, uma cidade onde você não tem assalto, onde a neurótica era eu, né?  Porque de 

manhã passava o cadeado no portão para ir trabalhar. 

 

WH – A única, né? 

 

NB – As pessoas deixavam o portão aberto, todo aberto, só fechavam à noite quando 

retornavam. Então a neurótica lá era eu, né? Até eu conseguir aprender a lidar com a vida de 

lá... Era neurotizante para eles! Porque eu verificava a porta... 

 

WH – Mas os adolescentes se adaptam mais rápido do que a gente, né? 

 

NB – Muito mais rápido. 

 

WH – Eles rapidamente devem ter... 

 

NB – É. Não. A mentalidade... Hoje eles sabem que existe a possibilidade de outra qualidade 

de vida além de Rio de Janeiro, entendeu? E isso foi importante também para o crescimento 

deles. O Gustavo foi morar sozinho em outra cidade, foi morar em república, aí aprendeu a 

se virar, enfim. Mas, uma preocupação menor, eu como mãe, do que se ele estivesse no Rio 

de Janeiro! Eu sabia que lá tem também perigos, mas não chegam nem a um centésimo daqui. 

 

CT – O trabalho no laboratório de saúde pública, que relação tinha aqui com Bio? NB – Não. 

Foi um desafio porque eu tive que rever coisas que eu não via há anos, como análises clínicas. 

O laboratório se compunha da parte de análises clínicas, a parte de vigilância epidemiológica, 

controle de dengue e vetores rurais, porque lá nos tínhamos a zona rural. Quando eu cheguei 

lá o laboratório tinha 9 m². Nesse laboratório fazia-se o controle de tuberculose, de lepra, de 

hanseníase, na mesma área onde se fazia exame de fezes, exame de urina, aonde você 

coletava o sangue! O paciente entrava, sentava no meio do laboratório... 

 

CP – Três por três. 

 



                                                                                 

73 

 

NB – É, exato. Coisa de louco! Eles nunca tinham ouvido falar de biossegurança. O descarte 

de tudo era feito na pia. Tudo! Sem um pré-tratamento, nada. Então quando eu vi a situação, 

eu falei: “Nossa! É muito trabalho!” Eu trabalhei muito lá, embora alguns achem que não! 

Mas eu apresentava relatório semestral para a unidade do desenvolvimento de tudo. E depois, 

quando retornei, entreguei um relatório completo para o Doutor Akira para ele ver todas 

atividades que foram desenvolvidas lá. Eu até achei que não houvesse necessidade, mas 

recebi da Câmara Municipal uma menção pelo trabalho realizado lá. E eu acho que foi muito 

legal para Fiocruz e para Bio-Manguinhos isso. E teve todo um evento para entrega disso e 

coisa e tal. Mas aí, quando eu saí de lá, eu deixei um laboratório de quase 80 m² automatizado, 

sendo referência dos municípios vizinhos, né? 

 

WH – Da região. 

 

NB – É. Que aí eu tive que aprender, eu fiz um curso aqui na Escola de Saúde Pública sobre 

gestão em SUS, para entender o que é era o SUS, né? Porque a gente acha que entende, né? 

Aí quando a gente entra nesse metiér, aí é que você vê que não entende nada! E você percebe 

que a filosofia do SUS é fantástica, maravilhosa, mas o problema é administrativo, como é 

que as pessoas geram isso e tal. Aí lá eu me envolvi com a Secretaria de Saúde, passei a 

trabalhar... Era meio Bombril: ficava um pouco dentro da Secretaria da Saúde, um pouco 

administrando o laboratório. Eu tenho ainda os documentos que foram publicados pela 

prefeitura de lá. Eu passei a fazer a parte da organização da vigilância sanitária. Até a parte 

de visitar as instalações, os estabelecimentos para Vigilância Sanitária fazer o controle 

alimentar. Conseguimos colocar isso lá nesses cinco anos. Então isso eu consegui! Realizei 

a primeira conferência, a pré-conferência, depois a primeira Conferência Municipal de Saúde, 

que, até então, embora Caxambu tivesse 82 anos de idade, nunca tinha realizado uma. Isso 

possibilitou a gente negociar a mudança de gestão do município, para a gente poder ter mais 

verba, e aí então entrar com o Programa de Saúde da Família, montar as equipes, poder ir 

para a zona rural. Aí eu tive esse contato com a população. De a gente pegar Kombi e ir 

àquele sítio que estava a 20km da cidade, ou receber aquelas pessoas que chegavam de 

chinelinho Havaiana com aquelas mãos calejadas... Isso para mim – para alguns: “Deve ser 

maluca, né?!” – para mim era fantástico! E a meu ver está havendo uma melhoria na condição 

de atendimento da saúde daquele cidadão. De aquele cidadão dizer para mim assim: “Nossa, 

nunca tinha vindo ninguém aqui, agora vem médico aqui! A senhora!” Então era um retorno 

rápido. Quando a coisa era ruim a gente sabia logo, porque o povo ia lá reclamar na porta da 

Policlínica, na porta do laboratório. Aí a gente passou a fazer controle do grupo de diabéticos, 

fazer parte do controle do... Bom, enfim, estabeleceu um sistema do SUS na cidade. Quando 

eu fui para lá eu tracei um projeto para a prefeitura de lá, que era da otimização e treinamento 

do pessoal do Laboratório de Análises Clínicas. De tudo que eu tracei eu não consegui 

realizar tudo, porque aí a força política no município, a gente sente muito mais o peso do que 

no Rio de Janeiro, por exemplo. O grau de parentesco é algo impressionante! Você fala: “Mas 

aquele cara é um cachorro!”, “Sou prima dele”. Entendeu? O grau, o nível de parentesco, 

todo mundo era parente! Tanto que uma coisa interessante que eu achei, a nível de laboratório, 

a incidência de sangue ‘o’ negativo, um sangue raro, é altíssima lá devido ao grau de 

parentesco. 

 

WH – Bom saber. 
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NB – Pois é! E eu falei: “Nossa, essa cidade vai ser referência como doadores!” 

 

WH – Doadora nacional, porque é um sangue raríssimo! 

 

NB – Exato. Trabalhei em vários segmentos: nos colégios. A gente tinha uma alta incidência 

de mocinhas grávidas com 12 anos, 13 anos. E aí eu reclamava com o secretário de saúde, 

porque a distribuição das camisinhas, não sei quê... Mas tem uma politicagem familiar muito 

grande. Por exemplo: o farmacêutico é amigo do pai, então eu não entro na farmácia para 

comprar uma camisinha, porque o farmacêutico vai contar para o meu pai, ou vai contar para 

minha mãe. Então eram coisas que eu tive que aprender a lidar com isso. A gente ia para o 

colégio fazer palestra. Eu vinha aqui na Fundação pegava vídeos, pegava emprestado, levava 

para lá para passar nos colégios para conscientizar os adolescentes. Aí os pais faziam reunião: 

“Que era um absurdo estar falando para os filhos deles sobre sexo”. Uma demagogia muito 

grande! Conseguir fazer um levantamento de casos de HIV lá foi problema! Porque os 

pacientes lá morrem de tudo, menos de HIV, né? É bem verdade que o indivíduo realmente 

vai morrer de uma oportunista, mas eu digo assim: nunca aparecia nenhuma indicação de que 

era portador de HIV. Morria de tuberculose, de Kaposi, mas nunca... E as pessoas saíam do 

município para ir se tratar em outro município. Porque ali ficava conhecido que era portador.   

 

WH – Foi muito preconceito também, né? 

 

NB – É. E muita demagogia também, eu acho, né?  

 

WH – Realmente, você que estava coordenando isso, saiu inclusive da órbita do laboratório 

para lidar com educação juvenil, secretaria de saúde... 

 

NB – Sim, exato. Acabei me envolvendo, não foi uma coisa de uma vez, mas eu comecei no 

projeto do laboratório, comecei a colocar princípios básicos de biossegurança no laboratório: 

“Proibido sair com jaleco”, “Obrigatório o uso de luva”, “Não se sangra mais dentro do 

laboratório”, “Não se descarta mais nada”, “Tudo tem que ser tratado com hipoclorito”. As 

pessoas começaram a ficar malucas com aquilo! Aí eu comecei a visitar, a pedido do 

secretário de Saúde, os laboratórios particulares. Aí fiquei com medo. Fiquei com medo não, 

recebi uma ameaça lá, falei: “Pô, eu saí do Rio de Janeiro, não levei um tiro lá, vou levar um 

tiro aqui!” Porque eram laboratórios consorciados com a prefeitura e que eu fiz um 

levantamento – ainda tenho esses estudos guardados – e comecei a perceber que o que a 

prefeitura gastava com aqueles laboratórios consorciados, que eram quatro, era uma 

exorbitância! Se a gente colocasse aqueles exames para serem realizados no laboratório 

público, a gente tinha uma economia ali de 60% do gasto mensal! E aí eu convenci o 

secretário de Saúde de que era possível, era viável, e comecei a implantar. 

 

WH – De que partido era ele? 

 

NB – O secretário de Saúde? PDT. Agora não é mais. 

 

WH – Você é do PDT? Não. 
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NB – Não. Eu sou apartidária. Votei no Lula em todas às vezes porque acreditei que 

conseguiríamos alguma coisa um pouco melhor do que temos hoje. [risos] 

 

WH – O governo era do PDT, o secretário de Saúde era do PDT. Quer dizer, era uma 

secretaria que dava, tinha chance de mudar? 

 

NB – Exato. 

 

WH – De propor mudanças? 

 

NB – Mas eu sou apartidária. Eu sou pela saúde pública. E não é demagogia! [risos]. Aí fiz 

o projeto da possibilidade e começamos a investir aquilo, começamos a colocar no 

laboratório. Tanto que quando eu cheguei lá o laboratório fazia glicose, creatinina, uréia, 

triglicérides, não fazia nem frações do colesterol, né?  

 

WH – Aliás, é um dos exames mais pedidos hoje, né? 

 

NB – Exato. Aí eu deixei o laboratório fazendo 150 exames de bioquímicas diferentes, 

automatizado, e ele fazia manualmente. E era complicado porque o pessoal do estado e 

município ganha muito pouco – nós também ganhamos, mas eles ganham menos ainda – e 

você conseguir fazer eles cumprirem a carga-horária já foi uma grande ginástica, né? Porque 

eles limitaram que eles iam fazer dez exames por dia, que é que eles ganhavam para fazer 

dez exames, e não faziam mais do que dez. Então jogavam o reagente fora por causa da 

validade – porque o reagente durava um determinado tempo. Eles não faziam aquele 

quantitativo, vencia a validade. Foi um aprendizado, foi exaustivo, né? 

 

CP – Por conta disso você recebeu ameaça de morte. 

 

NB – Recebi um aviso de um laboratório particular para que eu fosse mais devagar, porque 

estava prejudicando o andamento da coisa lá. Meu tio é maçom. A cidade é maçônica. Eu só 

fui descobrir isso depois. E aí conversando com meu tio, falei: “Tio, não sei se vou sobreviver 

aqui por muito tempo, porque estou recebendo ameaça por causa disso e daquilo”. Ele falou: 

“É mesmo?!”, “É”. Ele: “Tá bom. Vamos ver se as ameaças param”. E aí o delegado, o juiz, 

o promotor são todos maçons. E aí as ameaças pararam. Aí deu para trabalhar melhor. [risos] 

 

WH – Mas essa experiência deve ter sido importante na sua volta para Bio-Manguinhos. 

 

NB – Olha, não sei. Para Bio-Manguinhos? 

 

WH – O que você trouxe assim de volta depois dessa experiência toda em Caxambu? 

 

NB – Eu acho que eu melhorei muito a qualidade no trato com as pessoas, consegui entender 

coisas que talvez não eram importantes antes, e hoje passaram a ser importantes. Porque eu 

vi o quanto isso foi benéfico lá, né? Então o conhecimento a gente sempre agrega, né? Porque 

como eu disse, eu tive que resgatar da época da faculdade toda essa parte clínica, de controle 

de análise clínica. Sobre o SUS, fiz o curso inteiro aqui com a Escola de Saúde Pública. 

Agreguei isso ao meu conhecimento. Enfim, a parte de vigilância sanitária, eu fui representar 
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o município na DRS que é em Varginha, para controle de dengue. Aí fui a melhor aluna do 

curso, aquilo saiu nos jornais, na mídia. Veja bem, para mim aquilo era da escola que a gente 

vinha, quer dizer, querendo ou não eu vinha de uma escola muito melhor preparada do que 

eles que estavam lá. Não é que não tenham bons profissionais. Tem bons profissionais lá, 

seria injusto da minha parte. Mas é que eles não investem! Eu dizia para o meu bioquímico 

– tinha lá três bioquímicos, uma microbiologista e três técnicos –: “Vai ter o congresso de 

não sei o quê em algum lugar”, “Para quê? Para que é que eu vou?!”, “Você vai lá para 

agregar conhecimento, ver o que é que está sendo feito de novo nessa linha. Enfim, você 

vai...”, “Ah, que é isso, Nádia?! Vou ficar fora quatro dias, deixar minha família, para ir num 

congresso ver isso?!” Era a visão deles. Agora, profissionais formados em universidades 

federais, estaduais e que se afastaram, estavam na profissão há 10 anos, 15 anos, entendeu? 

E simplesmente se acomodaram naquilo ali, porque a cidade pequena tem a característica de 

que se você é formado na universidade, você é doutor. E para alguns isso talvez preencha o 

ego necessário e o cara se acomoda naquilo ali. 

 

CP – Eu estava lembrando agora de uma entrevista aqui que Wanda fez com o Vinícius da 

Fonseca e ele pega a Fiocruz aqui num período de grande crise, né? E a leitura dele, pelo 

menos a leitura da época da entrevista – não sei se era a visão dele na época – mas na época 

da entrevista ele disse: “Olha, o que eu percebi é que a Fiocruz, a exemplo do Oswaldo Cruz, 

deveria ter se voltado para Saúde Pública. Ficou uma coisa, pesquisa básica, pesquisa 

aplicada e a saúde pública sumiu das preocupações de intervenção da Instituição”. O que 

você descreve aí é uma junção: você sai do laboratório, sai do campo de desenvolvimento 

tecnológico, de aplicação e vai se embrenhar no SUS. 

 

NB – É, exato. 

 

CP – Não é? E assim, tentando voltar aqui para o interior da instituição, esse conflito existiu 

aqui dentro entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, e o que seria mais aplicado para saúde 

pública. Você descreve... 

 

NB – Bio-Manguinhos nunca fez pesquisa básica.  

 

CP – Sim, exatamente. Você descreve, por exemplo, no laboratório vocês montavam 

parcerias para desenvolver determinado tipo de antígeno, né? 

 

NB – De anticorpo. 

 

CP – De anticorpo, isso. Para ver o antígeno específico, né? E aqui, por exemplo, você citou, 

tinha pesquisa de Chagas. Essas coisas dentro da instituição, elas não... Quer dizer, você teria 

na instituição ‘n’ parceiros que poderiam não necessariamente vir de fora. Mas como é que 

era essa ligação entre... 

 

NB – Os parceiros seriam ao nível de pesquisa também, tecnológica. Esse contato como eu 

tive, com tuberculoso, como eu tive com um indivíduo com lepra... 

 

CP – Não, eu sei, isso lá na ponta do sistema. 
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NB – É... 

 

CP – Lá na ponta do SUS. Mas assim, a instituição que está trabalhando para chegar até lá e 

com uma divisão interna, de pesquisa básica, de desenvolvimento tecnológico e as coisas não 

se encaixando durante um longo tempo – foi assim, não sei como está hoje, mas durante um 

longo tempo essa coisa não se encaixava. 

 

NB – Eu acho que ainda persiste, mas a tendência é mudar. Uma vez que as nossas 

prioridades, as nossas necessidades, começam a mudar, as prioridades mudam também. 

Agora, Bio-Manguinhos nunca fez pesquisa básica, porque sempre fomos voltados para 

aplicação daquilo que estávamos desenvolvendo. A busca dos parceiros era exatamente 

buscar parceiros que já estavam num nível de desenvolvimento que poderia se tornar 

aplicável. E é assim até hoje, inclusive com biofármacos. Enfim, temos pesquisadores na 

Fiocruz que continuam pesquisando o que eles pesquisavam há 20 anos atrás. Quer dizer, é 

um conflito, né? Não é que não seja importante. É importante porque ele vai gerar subsídios 

talvez, com certeza, para aplicar. Mas você talvez tenha que reformular a sua pergunta, 

porque eu acho que eu não entendi exatamente o que você quer saber. 

 

CP – É justamente dessa dificuldade no escopo mais geral de se ligar a problemas da saúde 

pública. Era o que o Vinícius falava: “A gente se afastou da saúde pública, a gente ficou 

muito tempo pesquisando coisas mais...” Quer dizer, a agenda era do próprio pesquisador, a 

agenda de pesquisa. E não programas mais gerais voltados para algum tipo de problema que 

tivesse maior impacto. Não estou aqui criticando a pesquisa pura... 

 

NB – Não, lógico. O caráter de Bio-Manguinhos é atender a parte de saúde pública: com 

vacinas, toda a parte da carteira de vacinação das crianças, vacinas obrigatórias, enfim, 

diagnóstico. Nasce com a necessidade de o Ministério colocar kits mais baratos no mercado, 

que também até então eram todos importados e alguns são ainda. Por isso tem um projeto, 

NAT, enfim, projetos do Ministério para incentivar que entrem no mercado nacional. Então, 

quer dizer, o caráter de Bio-Manguinhos já é todo voltado para necessidade da saúde pública 

mesmo. Agora, a minha necessidade era uma coisa mais pessoal talvez, intrínseca minha 

mesmo, de estar com o povo, com o público, sentir que eu consegui contribuir realmente de 

alguma maneira para a qualidade de vida daquele cidadão, né? 

 

WH – Você percebeu que consegue, né? 

 

NB – Exato. Porque tem uma característica... Eu, aqui dentro, sou mais uma. Só mais uma. 

Lá fazia a diferença. Outros profissionais como eu lá, que tivessem interessados realmente 

em melhorar a qualidade, melhoram a qualidade de vida! Porque são pessoas que vêm de 

uma escola, de uma formação obrigatória. Quer dizer, a gente é forçada, teoricamente... 

 

WH – Entre aspas, né? 

 

NB – É. A estar atualizado do que está acontecendo, a tentar saber o máximo dentro da tua 

área, do que rola, o que é que acontece. E lá o pessoal pára no tempo. Então, quer dizer, você 

lá faz a diferença. Mesmo que não seja claro e específico, com certeza você sabe uma 

informação da área que pode contribuir com alguma coisa ou vai fazer com que eles 
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vislumbrem aquilo, de perseguir aquilo. Por isso que eu acabei me metendo num monte de 

coisa. 

 

WH – Por isso que eu te perguntava se essa visão mais abrangente que você teve, que você 

pôde ter trabalhando em Caxambu, ela foi de alguma maneira importante na tua volta a Bio-

Manguinhos.  

 

NB – Foi! Com certeza. 

 

WH – E abriu um pouco a visão do que, ou seja, do papel da Instituição... 

 

NB – Exato! 

 

WH – Como é que você avalia isso depois, na tua reinserção em Bio-Manguinhos. 

 

NB – Bom, quando eu retorno, o Doutor Akira falou para mim: “Você reassume o 

laboratório”.Eu falei: “Não, eu não vou reassumir o laboratório por dois motivos: primeiro, 

eu não quero. Eu acho que posso trabalhar em outros segmentos, eu gostaria de alguma coisa 

nova, gostaria que o senhor pensasse num desafio, porque o laboratório eu já conheço, já sei 

exatamente o que é que eu vou fazer lá dentro. E não é justo com o Humberto”. 

 

WH – O preço da rotina, né? O preço da rotina no laboratório também, né? 

 

NB – É. Exato, exato. E não seria justo com o Humberto, que nesses cinco anos assumiu a 

responsabilidade no laboratório, que eu retorne agora e ele deixe de ficar com a chefia do 

laboratório. Embora o Humberto tenha conversado comigo que por ele não haveria o menor 

problema. Eu disse: “Não, eu não considero justo. E depois eu gostaria de fazer outra coisa, 

realmente, que fosse diferente. Você já está fazendo bem o que deveria fazer, então não faz 

o menor sentido eu retornar”. Aí foi quando o Doutor Akira comentou sobre os biofármacos. 

Já era uma coisa que ele vinha pensando a algum tempo, dessa possibilidade de a gente entrar 

nessa linha, mas até então não havia ocorrido nada de mais contundente com relação aos 

biofármacos. Porque o que acontece depois é quando o Lula assume, aquilo que eu comentei 

com vocês na entrevista anterior, né? 

 

WH – Eu acho que a gente não gravou, né? 

 

CP – Não gravou. 

 

WH – Estávamos conversando. A gente queria que você contasse de novo essa história. 

 

NB – Aí eu retorno... 

 

WH – Mas essa visão do Doutor Akira sobre os biofármacos já é anterior à demanda... 

 

NB – É! 

 

WH – ...do próprio Ministério. 
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NB – Do próprio ministério. 

 

WH – Do governo Lula. 

 

NB – O Doutor Akira tem uma visão bem vanguardista, né? Ele tem essa característica, ele 

consegue perceber a coisa antes dela acontecer pela experiência, pelo know how que ele 

detém. Ele é uma cara que viaja muito, está nesses fóruns internacionais vendo o que é que 

está acontecendo lá fora. Então é uma característica dele, inerente a ele. E ele então já 

conversava sobre essa possibilidade, que Bio-Manguinhos não poderia ficar parado, não ficar 

só em vacina nem em reativo para diagnóstico, que a gente teria de abrir uma nova linha por 

uma questão de sobrevivência da própria Unidade. Porque a tendência no futuro mais adiante 

é que as vacinas se tornem recombinantes e elas vêm cair dentro da linha da Engenharia 

Genética e Biologia Molecular. Nós estávamos muito enfraquecidos nessa área. Nós 

precisávamos, então, pensar numa forma de começar a movimentar isso. Essa já era uma 

linha de pensamento dele, né? Eu retorno um pouco antes de haver todo esse manifesto do 

Lula dessa necessidade, da dívida de Cuba, tudo isso. E aí o Doutor Akira coloca isso para 

mim: “Bom, então eu tenho um desafio para você. Você começa a pensar como é que Bio-

Manguinhos vai desenvolver biofármacos aqui, em que linhas a gente pode começar a se 

introduzir no mercado. Começa a rastrear o Ministério, começa a ver quais são os indicativos 

de mercado”. Mas foi uma questão de conversa mesmo. No início, eu não tinha ainda nem 

sala, ficava aqui na sala de reunião – eu junto com o pessoal do Artur, do Gepro, que é a 

Gestão dos Projetos. Ficávamos aqui, no dia que tinha reunião, a gente ficava em pé no 

corredor esperando a reunião acabar porque não tinha sala. 

 

WH – Teve uma reforma, né? 

 

NB – Foi, foi. Fez uma reforma. Acabaram com as salinhas e fizeram um salão com as 

divisórias, né? Mas nós não tínhamos lugar nenhum para ficar. 

 

WH – Era um projeto virtual, né? 

 

NB – É um projeto virtual. É. A gerência de projetos – o Artur vai falar porque é o segmento 

dele – nasce um pouco antes da minha chegada, né? O Doutor Akira deflagra um processo 

de reformulação da parte administrativa, de gestão... 

 

WH – Você participou disso? Desse processo de reorganização e reformulação de Bio-

Manguinhos? 

 

NB – Sim. E de toda a parte de desenvolvimento, da vice-diretoria de Desenvolvimento 

Tecnológico. Isso é muito novo, isso começou no ano passado. Tivemos aqui o Doutor 

[Manoel] Limonta, que incentivou e traçou os primeiros movimentos de mudança da Vice-

diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, enfim. Mas então é isso, é uma idéia que nasce. 

E aí eu digo para o Doutor Akira: “Mas eu fico com quem? Onde?”, “Não, você fica ali perto 

do Artur”, “Mas o Artur não tem sala, Doutor Akira!”, “Então fica lá com ele! Até a gente 

conseguir dar uma arrumada aqui”. E assim foi. A gente dividia, puseram ali os computadores 
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– acho que eram três ou quatro computadores – e a gente ficava dividindo os computadores. 

Enfim, uma bagunça. Mas foi assim que nasceu a gerência de projetos e nasce o biofármacos. 

 

WH – E a gerência de biofármacos. 

 

NB – É. Nós vamos a uma apresentação do BNDES sobre biofarmacêuticos, como é que 

estava o mercado, e o BNDES apresenta então a situação mercadológica do Brasil. E que o 

Brasil naquela ocasião – isso foi em 2003. Em 2003 que nós fomos à reunião do BNDES – 

ele apresenta esse panorama: que o Brasil tem uma lista de 226 medicamentos considerados 

excepcionais, dos quais 14 gastam 63, arredondando 64%, de todo o montante do gasto com 

os excepcionais. Isso é um impacto para a gente, né? Isso em 2003, naquela ocasião, o Brasil 

eu estava gastando eu acho que R$ 900 milhões em excepcionais e quase 600 nos 14 

medicamentos. Hoje, em números atualizados, o Brasil gasta 3,5 bilhões em medicamentos, 

1 bilhão em excepcionais, 64% nos 14 principais da lista. E aí isso serve como um indicativo, 

é por aí que a gente tem que andar. E aí, em contato com o Ministério, o Ministério lista quais 

são esses 14 principais medicamentos de alto custo. E com um atendimento bastante 

contingenciado, né? O quantitativo de pacientes era pequeníssimo para os valores gastos. A 

compra desses medicamentos era feita por licitação por estado. Cada estado licitava o seu e 

aí a variação de preços entre os estados era também muito grande. Porque é óbvio: São Paulo 

compra uma quantidade enorme, consegue a preço mais barato. O Acre compra meia-dúzia, 

os preços são exorbitantes. Então há também uma dificuldade de gerir isso por parte do 

Ministério, de ter o retorno desses dados: quantos pacientes, quanto foi gasto. Por enquanto 

ainda há essa dificuldade. Com o advento de a gente entrando no mercado é que eles estão 

reorganizando isso. E aí vem então a informação de que o presidente Lula vai a Cuba. E ele 

manda que a gente rastreie – devido à dívida que existe de Cuba para o Brasil – que a gente 

rastreie o que é que Cuba tem de tecnologia que nos interesse...  

 

 

Fita 5 – Lado B 

 

 

WH – ...para nós, Nádia, porque como é a fita, né, a gente... 

 

NB – Se vocês fizeram cópia posso até tirar. [mostrando publicações] 

 

WH – É bom. São duas publicações eletrônicas que apontam a cooperação Cuba e Brasil. E 

tem um parágrafo aqui: “Entendimento e intercâmbio das experiências de tecnologia”. 

 

NB – E esse memorando aqui, que é firmado entre Brasil e Cuba. Porque as pessoas, algumas 

questionam: “Por que Cuba? Por que vocês foram buscar tecnologia em Cuba?” Então não 

foi uma coisa aleatória. Houve toda uma predisposição ao nível de governo, mediante a 

dívida que Cuba tinha com o Brasil. Então abre todas essas possibilidades de irmos lá e 

verificarmos a tecnologia que eles tinham disponível. 

 

CP – Bom, só para gente recapitular. Você tinha falado que o Doutor Akira já tinha uma 

visão de que a coisa ia caminhar para esse lado, te chama para desenvolver essa área, 

paralelamente o governo está mudando... 
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NB – Exato. 

 

CP – E aí vem essa coisa com a dívida que Cuba tinha com o Brasil. 

 

NB – Exato. O interesse do nosso governo brasileiro em reduzir essa dívida que Cuba tinha 

com o Brasil. Então o Ministério da Saúde nos solicita para que a gente vá a Cuba, em 

comitiva oficial, e a gente verifique as tecnologias que Cuba tem que poderiam interessar ao 

Brasil. Então nós vamos a Cuba, vai uma missão brasileira aonde não só envolve Bio-

Manguinhos, mas envolve assessoria internacional do Ministério da Saúde, envolve a Anvisa, 

a Secretaria de Ciência e Tecnologia em Assuntos Estratégicos do Ministério. O próprio 

BNDES vai conosco também na primeira ida, e também estão presentes lá o representante 

do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional. Então é uma comitiva grande. 

Vão outros segmentos além de Ministério da Saúde. Vão representantes também da Petrobrás, 

mas em missões separadas. Porque o Lula tem interesse em todos os segmentos que o Brasil 

pudesse vir a aproveitar de alguma maneira nessa redução da dívida. Então a nossa missão, 

a gente vai a Cuba, eu vou como a parte técnica, com a incumbência de identificar as 

metodologias que sejam de ponta e que nós pudéssemos agregar esse conhecimento aqui na 

Fiocruz. E entre os vários produtos... Depois, eu posso fornecer – o Doutor Akira falou que 

não tinha problema – tudo que foi listado lá, são vários. Apesar do boicote que eles sofrem, 

eles conseguiram, nessa linha tecnológica, desenvolver muita coisa. A tecnologia deles é 

equivalente a dos países desenvolvidos. E então a gente identifica como os produtos iniciais 

e que fazem parte daquela lista de 14, a eritropoetina e o Interferon, que são muito utilizados 

no Brasil. E a gente então inicia toda uma negociação a nível de Ministério – isso é importante 

porque não fomos sós, está envolvido todo o Ministério mais a assessoria internacional. É 

formando um grupo de trabalho dentro da assessoria internacional em Brasília onde nós 

estamos presentes com outros representantes desses segmentos, como a Anvisa, para 

exatamente avaliar de que maneira a gente faria essa transferência de tecnologia desses dois 

produtos para o Brasil. 

 

WH – Quer dizer, vocês é que decidem que esses dois produtos são os dois produtos que vão 

ser priorizados naquele momento? Como é que foi essa decisão? 

 

NB – Com base nos informes do Ministério da Saúde. Porque havia, como eu falei, aquela 

lista de 14 produtos, dos quais a eritropoetina e Interferon são os dois maiores responsáveis 

pelas despesas, com o gasto, nessa lista.  

 

WH – Com a importação... 

 

NB – ...com a importação, exato. 

 

WH – ...desses biofármacos. 

 

NB – Porque todos os biofármacos ainda são importados, né? Então fica definido que seria 

interessante iniciarmos com esses dois produtos, embora Cuba disponha de outros produtos 

de interesse do Brasil, né? Como as vacinas terapêuticas para câncer... Recentemente eu fiz 

uma apresentação com o INCA dos produtos que Cuba dispunha nessa linha de oncologia e 
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eles se interessaram muito por essas vacinas terapêuticas. Os médicos do INCA foram a Cuba 

– um outro grupo. Os médicos do INCA e outros lá foram a Cuba para poder avaliar esses 

produtos, e parece que isso estava gerando junto ao Ministério também uma parceria entre o 

INCA e Cuba na avaliação clínica desses produtos. Porque eles já vinham testando esses 

produtos no Canadá e com resultados bastante promissores. Além de testados em Cuba, 

testados também no Canadá. E o Brasil parece que estava interessado em entrar nesse ranking 

também nos testes clínicos nesse produto. Mas isso já acontece agora, já mais recentemente. 

Retornando agora ao negócio da eritropoetina e Interferon, então fica definido que a gente 

vai iniciar por aí. Então começa todo um trabalho junto aos órgãos reguladores de Cuba, de 

como é que a gente vai concretizar isso, fazer esse contrato, como é que a gente vai transferir 

essa tecnologia. Então nós fomos a Cuba, uma segunda vez, negociar com as empresas 

produtoras desses produtos lá. Porque a eritropoetina é produzida pelo Centro de Imunologia 

Molecular. E o Interferon é produzido pelo Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 

de Cuba. E cada órgão governamental desses tem uma empresa representante. O CIM, Centro 

de Imunologia Molecular, representado pela CIMAB, e o Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnologia representado pela Heber Biotec. São empresas que já existem em Cuba há anos 

e que fazem a representação desses produtos em outros países. 

 

WH – O Brasil já importava de Cuba esses biofármacos? 

 

NB – Não, não importava. Porque é licitação. Então o Brasil importava daquele que 

apresentava o menor preço, né? Então, embora esses produtos já fossem registrados na 

Anvisa aqui no Brasil, eles nunca conseguiram ganhar as licitações das quais participaram. 

Então não houve oportunidade de importar deles. Eles vendiam aqui no Brasil parece que em 

pequenas quantidades para hospitais particulares, mas não para o governo federal. 

 

WH – Quem eram as empresas das quais o Brasil importava tanto a eritropoetina quanto o 

interferon? 

 

NB – Tem várias. Eu tenho até uma pesquisa de mercado que a gente fez que identifica a 

[inaudível] e outras.  

 

WH – Glaxo... 

 

NB – Não, não, não. Eu tenho a lista, posso até depois passar para vocês. Assim de cabeça 

eu não lembro. Mas era a que ganhava a licitação, era a ordem do menor preço. Então isso 

variava conforme a licitação, né? Mas nunca se chegou a importar para o Ministério da Saúde, 

de Cuba. Então esses contratos são realizados de tal maneira que o Brasil não só venha a 

produzir no país, mas como detenha a tecnologia de produção. Ou seja, ele saiba como fazer 

a parte do conhecimento genético: qual o vetor que foi utilizado, qual foi o seqüenciamento 

de nucleotídeo, em que vetor ele foi inserido, conhecer o vetor e depois qual a célula de 

expressão, se célula animal ou se E. coli. Então todo esse conhecimento está sendo repassado. 

Porque uma coisa é você transferir tecnologia de produção em que o produto, a tua origem, 

está pronto, você só vai reproduzir aquilo. Outra coisa é você deter a tecnologia de 

conhecimento, né? O Barbosa costuma até dizer que é informação técnica. A gente fala 

transferência de tecnologia. Uma coisa é fazer transferência de tecnologia, outra coisa é 

conhecer a informação técnica, de como faz. Então o contrato foi realizado dessa forma: a 
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gente vai conhecer exatamente tudo, desde o zero até o produto final. E foi combinado com 

Cuba que os preços que seriam pagos no produto enquanto eles estiverem fornecendo... 

Porque o Ministério quis um fornecimento imediato. Não havia tempo de esperar a nossa 

planta industrial ficar pronta. Porque o know how todo de Bio-Manguinhos, as plantas de 

Bio-Manguinhos estão direcionadas à produção de vacinas. Como nós estamos lidando com 

produtos geneticamente modificados, havia necessidade de a gente ter plantas industriais 

específicas para esses produtos. Então essa planta, para que ela fique pronta, levará um tempo 

de três anos. Mas o Ministério queria... 

 

WH – O projeto está pronto? 

 

NB – Está em fase licitatória, né? Está licitando essa construção da planta. 

 

WH – Onde essa planta vai ser construída? 

 

NB – Essa planta vai ser construída lá dentro do parque do CTV, que é o Centro de 

Tecnologia de Vacinas. Vai ser um prédio de seis andares, dos quais quatro andares são de 

trabalho de produção e os outros são pisos técnicos, para você ter acesso aos equipamentos 

sem entrar na área de produção. 

 

WH – Sem comprometer a produção. 

 

NB – Isso. Então ele vai ser construído lá no final do parque de vacinas – indo ali por trás do 

hospital, onde tem o NUST, é ali por trás. Tem um nível mais baixo ali, vai ser em toda 

aquela área. 

 

WH – Agora, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Essa aproximação entre uma 

expectativa, uma vontade de Bio-Manguinhos de entrar nesse campo dos biofármacos, o 

Ministério da Saúde e Cuba, se dá também... Quer dizer, Cuba entra de certa maneira por 

conta até de ter, de já deter uma tecnologia, mas por toda a questão da dívida, né? 

 

NB – Exato. 

 

WH – Então o que eu queria te perguntar é: como é que esses acordos foram processados no 

sentido financeiro, né? Porque tem uma dívida de por meio, esses recursos são de onde, quem 

está financiando? 

 

CP – Acrescentando a isso. Como o montante de dívida, isso é negociado no geral da dívida, 

você deve ter concorrência dos outros setores? Você citou aí a Petrobrás. Isso no montante 

da negociação, isso fica como uma parcela grande da dívida? Quer dizer, na divisão desses 

recursos advindos da dívida isso compromete alguma coisa? Está com folga para Bio-

Manguinhos realizar ou tem uma concorrência forte com algum outro setor? 

NB – Não, não. Acredito que seja com folga. Até porque há pretensão de negociarmos outras 

tecnologias. Os acordos que foram feitos são da seguinte maneira: primeiro, como a planta 

não está pronta e eles vão nos fornecer imediatamente. É uma transferência de tecnologia que 

a gente chama de “invertida”. Primeiro a gente vai receber o produto pronto, que vai ser 

rotulado aqui em Bio-Manguinhos e distribuído. Quer dizer, eles já estão nos fornecendo o 
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material pronto. Enquanto eles estiverem nos fornecendo o material pronto, o preço que foi 

acordado é o menor preço licitatório, deduzido de alguns por cento que eu não sei exatamente 

quanto – o Artur, essa parte administrativa, ele sabe exatamente de quanto foi deduzido. Isso 

é pago através de cartas, que são firmadas. Mas a cada pagamento é recolhido, se não me 

falha a memória – independente do valor, seja lá qual for o valor fechado – 20% desse valor 

fica retido no país para dedução da dívida, entendeu? Além de ser o menor preço licitatório 

deduzido de uma porcentagem estipulada pelo Ministério da Saúde, 20% desse valor fica 

retido no país. 

 

WH – Para abater da... 

 

NB – Já para ir abatendo da dívida. 

 

CP – Quer dizer, só para gente esclarecer. O menor preço licitatório é uma maneira também 

de Cuba não furar o processo de licitação. 

 

NB – Acabam as licitações, né? Porque Bio-Manguinhos, a Fiocruz, ela não poderia correr o 

risco de um empate de capital grande na construção dessas plantas e tudo que envolve: 

maquinaria, equipamentos, pessoal. 

 

WH – Mas isso tudo vai ser financiado via Ministério da Saúde, não é? 

 

NB – Lógico, exato. A maioria, a maior parte. Porque as empresas, ao saberem que nós 

estávamos entrando no mercado, já começaram a reduzir preço. E uma forma de boicote, de 

invalidar o processo. Elas jogam o preço lá embaixo e a gente não poder competir numa 

licitação. Então ficou fechado com o Ministério que as licitações para eritropoetina e 

interferon acabam. O governo passa a comprar direto da Fiocruz. É uma forma de garantia e 

de validação do mercado e de todo o processo. Embora a gente esteja entrando com o menor 

preço, a gente só tem condições de reduzir mais o preço depois que a gente pagar a 

transferência de tecnologia.  

 

WH – Vocês querem produzir aqui. 

 

NB – A gente está comprando conhecimento. Então só vai se poder pensar nisso daqui mais 

para frente, quando a planta ficar pronta, daqui a três anos, e mais um tempo é que a gente 

vai poder reduzir ainda mais os preços. 

 

WH – E recuperar o investimento. 

 

NB – É importante as pessoas entenderem isso, porque elas... Aí o concorrente joga o preço 

lá embaixo, vocês estão pagando mais caro! Mas a gente está comprando conhecimento que 

vai possibilitar a produção desse produto e outros, sem ter que amanhã transferir tecnologia 

de alguém, usando essas plataformas. Então é uma coisa importante. Em segundo lugar tem 

que entender o mercado. O mercado cobra o preço, faz o preço, inclusive para licitação! 

Porque são sempre aquelas mesmas... 

 

CP – Oligopólio. 
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NB – Exato! Então: “Não, hoje vamos baixar o preço para ‘x’. E existe todo um movimento 

em relação a isso. É interessante, se a gente conseguir observar o mercado durante algum 

tempo, o que é que a gente vê: eles reduzem eritropoetina e interferon e aumentam peguilado, 

para compensar a queda do preço que eles jogaram lá para baixo. Ou outro produto que não 

esteja disputando o mercado com ele. Eles têm condições, por dominarem esse mercado, de 

fazer isso. Quer dizer, à primeira vista parece que eles reduziram o preço, mas na verdade 

eles não reduziram o preço. Eles reduziram o preço desses dois produtos, entretanto eles estão 

tirando a diferença num outro produto do qual são os únicos fornecedores! Então há essa 

manipulação, esse jogo, que é uma forma de tentar inviabilizar o processo do Ministério de 

colocar isso a nível público. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, saber como 

trabalhar com isso, porque senão a gente inviabiliza todo o processo. Há o processo da mídia 

que pode ser prejudicial se não entender exatamente isso, né? Tanto que está sendo feito um 

grande trabalho de lançamento de produtos no mercado nacional, para que a gente coloque a 

mídia a par da situação de uma forma clara e objetiva, para que não corramos o risco de 

transformar isso numa faca de dois gumes, né? 

 

WH – É, e depois ter uma acusação de estar comprando mais caro, né? 

 

NB – Exato. E que as pessoas, principalmente os médicos e os usuários, entendam 

exatamente qual é o sistema. Que a coisa seja mais transparente, translúcida possível, para 

entender que foi um bom negócio a nível de país. Não se conseguiria em nenhum outro lugar 

o que se conseguiu com esses contratos. Porque exatamente devido àquela condição... Cuba 

tem a dívida com o Brasil, ela reconhece a dívida. O Fidel estava interessado em reduzir essa 

dívida para poder negociar outros produtos de interesse para o país. Então foi facilitado tudo 

que foi possível a nível de preço. Os primeiros preços que eles apresentaram foram rejeitados, 

baixou-se ao preço que o Brasil precisava. Quer dizer, isso é uma coisa importante. Não se 

conseguiria fazer isso com os norte-americanos, entendeu?  

 

WH – Mas os produtos já estão sendo rotulados aqui? 

 

NB – Os produtos já estão em Bio-Manguinhos, já recebemos os primeiros produtos. Estamos 

aguardando o Ministério dizer: “Pode distribuir”. Por quê? Porque o Ministério fez um 

estoque estratégico. Quer dizer, o Ministério fez não, os estados fazem um estoque 

estratégico. Exatamente por causa de problema legal, de pessoa entrar na Justiça. 

 

CP – Processo. 

 

NB – Processos. O Ministério está aguardando eles gastarem o estoque estratégico para dizer 

para Bio-Manguinhos: “Pode começar a distribuir”. E aí Bio-Manguinhos inicia a 

distribuição. 

 

CT – E essa previsão é, como você tinha dito, para o segundo semestre já de 2005. 

 

NB – Isso, isso. A nossa previsão é de iniciar a distribuição em agosto, mas a gente está 

aguardando o Ministério dizer: “Pode começar ou não. Segura para setembro”. Porque o 

produto já está aqui. 
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WH – Aí Bio-Manguinhos seria o fornecedor nacional desses produtos? Não teria mais... 

 

NB – Ninguém. Não. Para nível público não. 

 

WH – Tem uma demanda muito grande? 

 

NB – Muito grande. Muito grande. São medicamentos de uso contínuo. É diferente de vacina, 

né? Você vacina a criança e depois você vai vacinar quando adulta, dependendo da vacina, 

dali a dez anos. Enfim, esses são medicamentos de uso contínuo. 

 

CP – Já é grande a demanda identificada, né? Ela pode ser bem maior... 

 

NB – Exato, exato. Pela contingência de paciente. 

 

WH – É para quê? Hepatite... 

 

NB – Não, a eritropoetina é utilizada para anemia crônica, né? Agora, você tem várias 

doenças que te conduzem... [celular] 

[interrupção] 

 

NB - A eritropoetina é usada para insuficiência renal crônica, para anemia. Então tem várias 

patologias que podem te conduzir. Por exemplo: hemodiálise. O paciente faz hemodiálise, 

está esperando transplante de rim. Ele tem que tomar a eritropoetina durante o processo de 

hemodiálise. Para os pós-transplantados também, pacientes de HIV. Enfim, uma série de 

patologias te conduzem ao uso da eritropoetina. O interferon é utilizado para infecções virais. 

Hoje muito mais focado nos casos das hepatites, né? Então são medicamentos de uso 

praticamente contínuo. Quer dizer, têm uma demanda muito grande. 

 

WH – Eles são distribuídos pelo SUS, né? 

 

NB – São distribuídos pelo SUS. 

 

WH – Você estava contando para nós outro dia – e não estávamos gravando – a diferença 

entre o interferon clássico, recombinante, e o peguilado. Você podia falar para nós?  

 

NB – Expliquei até que a gente chama de Interferon ‘clássico’, embora seja interferon 

recombinante, né? Porque o clássico era extraído direto do... Como a gente tira os fatores de 

coagulação do sangue, do plasma, o interferon também é de origem humana, é retirado de 

células humanas. Mas a partir do momento que se desenvolveu a Engenharia Genética, a 

Biologia Molecular, foi possível fazê-lo recombinante, expresso em E. coli. Então você 

consegue tê-lo em grande quantidade. Mas ele passa a ser clássico quando do advento da 

conjugação com o polietilenoglicol, que a gente passa a chamar de ‘peguilado’. O Interferon 

peguilado nada mais é que a conjugação com um polímero de polietilenoglicol que foi 

cortado num tamanho molecular específico, mas que tem o potencial de conferir a esse 

produto uma estabilidade maior, fazendo com que ele fique circulante no paciente mais 

tempo. Com isso o paciente toma menos vezes. Então toma uma quantidade menor. Mas o 
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fato de criar essa conjugação com o polietilenoglicol fez com que os preços disparassem. O 

Brasil aí pagava R$ 80,00 a dose do clássico, passa a pagar R$ 1.600,00 a dose do peguilado, 

entendeu? Hoje as associações de paciente de hepatite C, por exemplo, são muito organizadas. 

Elas monitoram, a nível mundial, o que tem de medicamento, o que há de mais moderno para 

ser usado. Com o advento do peguilado, eles começam a entrar na Justiça e requerer o direito 

de uso do peguilado em vez do Interferon clássico, recombinante. E isso leva o Ministério a 

uma falência, porque é uma diferença enorme. O secretário de Saúde, por sua vez, recebe lá 

o oficial de Justiça: ou ele compra ou ele vai preso. É uma situação bastante complicada. 

 

WH – É, porque eu fiquei pensando depois que você explicou, contou isso para nós, quer 

dizer, Bio-Manguinhos vai transferir a tecnologia para a produção do interferon clássico. 

 

NB – Isso. Mas a planta já foi preparada para fazer a conjugação.  

 

WH – Pois é. Porque a minha pergunta era essa: se já tem uma demanda por interferon 

peguilado, qual é o sentido da transferência de tecnologia do clássico, que aparentemente está 

caindo em desuso?  

 

NB – Primeiro tem que dominar o clássico para poder fazer o peguilado. Porque o peguilado 

é a conjugação entre o polietilenoglicol, que é um polímero, com o interferon clássico que eu 

vou conjugar. Então para eu ter o peguilado obrigatoriamente eu tenho de produzir o clássico. 

 

WH – Tem que passar por ele, não é? 

 

NB – Então é o estabelecimento de uma plataforma. Por isso que eu disse que foi um grande 

negócio para o Brasil. Porque só o fato de eu dominar posteriormente a plataforma de 

conjugação com polímeros, me abre uma gama muito grande de possibilidades. Eu vou 

conjugar um interferon amanhã, depois de amanhã estou conjugando com outras proteínas e 

até com imunoglobulinas, conferindo a elas um caráter de estabilidade melhor do que o atual. 

É uma plataforma, é um domínio tecnológico. Para eu manipular esse polímero, ativá-lo e 

conjugá-lo, há toda uma tecnologia envolvida, que hoje é de domínio norte-americano, é um 

cartel, né? Todas as empresas que manipulavam o polietilenoglicol a nível químico e 

bioquímico para conjugação, se reuniram e formaram a Néctar. Então para eu usar um 

polímero desses da Néctar, eu tenho de pagar royalties para ela. Está protegido por patentes 

em ‘n’ lugares do mundo, inclusive no Brasil. Eles te mandam um contrato de uso. “Se você 

vai usar a nível de pesquisa tudo bem, mas se você produzir qualquer coisa com o meu 

polímero você me deve tanto de royalties”. Esse é um outro problema que a gente está 

tentando vencer. Para isso já foi mobilizado algum... 

 

WH – Mas Cuba tem a tecnologia do peguilado, não?  

 

NB – Cuba tem. 

 

WH – Ela já produz. Ela tem esse problema de patente? 

 

NB – Olha só. Não. Cuba é muito rápida nas respostas. Devido à forma de encarar prioridades. 

Por exemplo, se eles acham lá que o peguilado é prioridade, eles direcionam o staff deles 
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para aquilo. E eles desenvolvem aquilo rapidamente. É um pouco diferente da gente aqui, 

porque você tem suas linhas de pesquisa e você não vai abrir mão porque o outro ali ao lado 

acha que o peguilado é importante. É um pouco diferente.  

 

CP – Tem uma coisa mais dirigida. 

 

NB – Exato. É totalmente direcionado. Eles trabalham dessa maneira. Então quando eles 

souberam do nosso interesse de ter um interferon peguilado, eles nos propuseram um 

desenvolvimento conjunto. Seria uma outra coisa. Isso aqui é uma coisa que já está fechada, 

nós já estamos com o produto para distribuição. Então eles me propuseram um projeto 

colaborativo, para que a gente dominasse a plataforma, essa tecnologia de manipulação e 

conjugação do polímero. Esse polímero está sendo comprado da Coréia, e eles 

desenvolveram já, lá em Cuba, toda a forma de manipulação com um polímero e a 

possibilidade de ativação e conjugação dele. Nós já temos pronto um interferon peguilado 

que está em fase de testes, né? Porque o interferon peguilado que circula no Brasil está 

protegido por patentes. Era da Hoffman–La Roche. Ela protegeu por patente no INPI. E 

protegeu num grau de escala, vamos dizer assim, de 5 a 50. Então fica muito complicado 

propor uma inovação em cima dessa estrutura que ela protegeu. Porque o polietileno glicol 

que ela trabalha é de 40 quilodaltons. Mas ela protegeu de 5 a 50 quilodaltons. A variação do 

peso molecular confere uma outra apresentação ao organismo, né? Então a tua resposta 

àquele produto, o tempo de estabilidade, varia conforme o peso molecular do produto no qual 

você está inserindo. Eles protegeram num raio que é muito complicado. Então o que nós 

estamos preparando nesse projeto colaborativo difere em peso molecular e difere na 

apresentação do polímero: se é ramificado ou se é linear. Isso é um segredo industrial. A 

gente está tentando propor uma inovação, que o INPI encare isso como uma inovação. Para 

ver se a gente consegue patentear o produto nacional. Mas ele ainda está em fase de teste pré-

clínico, né?  

 

WH – Isso lá, né? 

 

NB – É, lá, mas vai entrar em teste conosco...  
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Data: 08/07/2005 

 

 

Fita 6 - Lado A 

 

 

WH – Estamos fazendo a terceira entrevista com Nadia Maria Batoreu. Estão aqui Carlos 

Fidelis Ponte, Wanda Hamilton e Claudia Trindade. Na última entrevista, Nadia, a gente 

tinha parado repentinamente, porque ficou tarde – a gente se animou, mas já estava tarde. 

Você estava contando para a gente sobre a transferência de tecnologia, interferon, e a gente 

tinha te feito a pergunta de por que transferir o interferon clássico, se já há uma demanda 

para o interferon peguilado, né? Você estava explicando para a gente o é que vocês estão 

tentando fazer para transferir tecnologia já visando o interferon peguilado. Estava contando 

para a gente a questão da patente. A gente parou ali. Você estava explicando que Cuba está 

tentando desenvolver lá, ou está procurando patentear por lá também o interferon peguilado. 

Não é isso? 

 

NB – Na verdade é um projeto de desenvolvimento conjunto de Bio-Manguinhos com Cuba, 

com o CIGB, com o Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. E o produto a 

nível de bancada já está até pronto, né? Porque eles dominam a tecnologia. Eu acho que já 

falei nas entrevistas anteriores que Cuba domina a tecnologia do interferon clássico 

recombinante, que é o que a gente está transferindo a tecnologia para cá, para Bio-

Manguinhos. E então uma equipe de químicos trabalhou na manipulação do polietilenoglicol, 

na ativação e conjugação desse polímero ao interferon. Trabalhamos de uma forma diferente 

do que existe a nível de atendimento ao mercado nacional, pelas empresas multinacionais. 

Porque é um produto importado também. Mas, de qualquer maneira, ao fazer rastreabilidade 

de patente nós verificamos que a Hoffman–La Roche tem patente no Brasil, no INPI. E ela 

protege na patente... [interrupção] 

 

NB - ... o tipo de manipulação com o polímero e qualquer variação de peso molecular entre 

cinco e 50 quilodaltons, o que está dificultando a nossa continuidade do projeto. Embora o 

produto que tenha sido desenvolvido seja diferente, vamos dizer assim, a sua composição 

espacial. Porque o produto é o mesmo, a mesma aplicabilidade. Entretanto a forma de 

apresentação dele é diferente do que está patenteado pela Roche. Mas está preso devido à 

amplitude que ela protegeu, né? Embora o produto dela seja de 40 quilodaltons e ela tenha 

trabalhado no polímero dele conjugado de forma linear, ela protege na patente – como eu 

falei – de cinco a 50 quilodaltons o dela é 40. Ela protege até 50, e protege a conjugação tanto 

de forma linear quanto de forma ramificada. Então isso é complicado porque se a gente 

colocar... É bem verdade que é preciso fazer uma série de testes no produto, não estou dizendo 

que o teste está 100%, o produto está 100% pronto, mas ele vai ter que passar por pré-clínicos, 

clínicos. Mas enfim, de qualquer maneira, se a gente ameaçar colocar esse produto no 

mercado com a patente existente, nós vamos ter problemas certamente. A Hoffman vai entrar 

com um processo na Justiça, requerendo os direitos autorais dela pela propriedade intelectual 

e isso pode acarretar uma série de conseqüências prejudiciais à Fiocruz e a Bio-Manguinhos. 

Podem lacrar a fábrica, né? E pode ser um processo que leve anos e o prejuízo vai ser enorme, 

porque não se produz isso nem outra coisa que esteja dentro daquela área. Então nós 

contratamos um consultor na área de química e ele está avaliando toda a família de patentes 
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desse produto, para ver se há uma possibilidade. Ou seja, se eles esqueceram alguma coisa, 

para ver se a gente consegue propor uma inovação por aí. 

 

WH – Existe a possibilidade, como o Ministério da Saúde fez, por exemplo, no caso da Aids, 

de quebra de patente? 

 

NB – A quebra de patente ainda não está caracterizada. Ainda não houve realmente a quebra 

de patente. Houve um aviso, uma negociação, enfim, mas a patente ainda não está quebrada. 

Havia um prazo que terminou sexta-feira passada, que foi dado pelo Ministério, para então 

quebrar ou não a patente. De lá para cá eu não soube mais nenhuma informação. Mas creio 

que não tenha sido quebrada ainda. Porque seria uma coisa que a mídia colocaria à disposição 

de todos. Então até hoje, realmente, não houve nenhuma quebra de patente. 

 

WH – E como é que você vê, já que falamos de Ministério... 

 

NB – O que houve foram ameaças – só para completar – e aí a empresa produtora, detentora 

da propriedade, em negociação, reduziu o preço aos preços de interesse do Ministério. É isso 

que tem ocorrido na prática até hoje. 

 

WH – Porque hoje, Nadia, toda essa crise política, e que vai afetar também o Ministério da 

Saúde, provavelmente o Humberto Costa vai sair, vai entrar outro ministro. Como é que 

vocês estão vendo isso em termos do projeto aqui? 

 

NB – Muito cautelosamente, com muito cuidado, né? Porque exatamente devido a esse troca-

troca a gente tem medo de dar continuidade ao projeto, haver uma promessa a nível de 

Ministério e com as trocas isso não ser mantido. Então isso tem que ser feito por escrito, 

acordos, enfim. E assim mesmo riscos existem. Você vai firmar um acordo com o governo 

anterior, né? 

 

WH – Com o ministro. 

 

NB – Ministro. E aí troca o ministro e o outro ministro pode não ser exatamente de acordo 

com aquela situação. Enfim, é um momento complicado. Nós estamos procurando esgotar 

todas as possibilidades técnicas. Ver se há alguma condição de propor inovação em cima 

disso, antes de apresentar para o Ministério uma resposta definitiva. Não há como colocar o 

produto, devido a esse tipo de proteção. Isso é uma coisa também que entra em discussão 

envolvendo o INPI, porque isso tem que ser avaliado com muito cuidado junto à proteção no 

Brasil. Porque isso impede não só de você produzir um similar, como de qualquer variação 

no produto para você colocar no mercado! Então as patentes deveriam ser mais direcionadas 

ao produto especificamente. E proteger a idéia daquele produto. E não de um espectro...  

 

WH – E não de uma gama. 

 

NB – É. Entendeu? Que impeça de você produzir qualquer outro. 

 

CP – E isso não pode ser questionado na Justiça ou em algum fórum internacional? 
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NB – Na verdade os fóruns internacionais nesse momento pouco importam. O que importa é 

como o INPI – que é o nosso órgão máximo interno nacional – encara isso, de que maneira 

se pode administrar a situação. Porque pela legislação internacional ou nacional, do jeito que 

a patente está, nós não podemos colocar o produto no mercado, não tem como.  

 

CP – Não, eu digo questionar a legalidade de uma patente tão abrangente. 

 

NB – É. Essa patente tão abrangente já é com base na família de patentes que eles têm no 

exterior. Então várias empresas, quando a gente vê, analisa várias empresas diferentes, 

principalmente essas grandes empresas, as patentes em geral são assim. Então eles abrem um 

espectro muito grande, ela vislumbra uma possibilidade e protege, mesmo que aquilo seja 

bem diferente do produto que ele está pondo no mercado. Mas se ele vislumbra uma 

possibilidade de aquilo ser conjugado de uma outra maneira, enfim, ele vai e protege aquilo. 

E aí impossibilita que a gente consiga colocar aquilo no mercado, porque ele vai entrar como 

propriedade intelectual daquilo. Ele descreveu aquilo, aquela possibilidade. Isso tudo é muito 

vago, né? Até porque como eu falei: o nosso produto tem que passar por vários testes, não 

significa que da forma como ele está estruturado ele venha a ser eficaz. Isso é uma outra 

questão, eu não sei. Isso teria de levar a teste. Só que testes pré-clínicos e testes clínicos são 

muito caros! Eu não posso dar continuidade ao projeto aí a esse ponto, se já de antemão eu 

sei que eu não posso botar o produto na rua. Porque o custo-benefício disso é muito alto! 

Então é um projeto que está nesse momento parado, aguardando de que maneira nós 

solucionaremos essa possibilidade de pô-lo na rua. Então é uma solicitação, inclusive do 

Ministério: “Esgotem todas as possibilidades técnicas”. Vem-se demonstrando que não há 

como propor uma inovação devido à situação de patente. Então nós vamos pensar de que 

maneira vamos agir em relação a isso. 

 

WH – Por enquanto a intenção é transferir o clássico recombinante. 

 

NB – Não, esse já está certo. 

 

WH – Esse já está certo. 

 

NB – Esse já está certo. 

 

WH – Esse não precisa de testes clínicos, pré-clínicos? 

 

NB – Isso já foi tudo feito. 

 

WH – Aqui no Brasil. Porque isso tem de ser feito no Brasil também, né? Quando você traz 

um produto, quando você transfere um produto, ele tem que ser testado no Brasil. É isso? 

 

NB – Isso é interessante, né? Porque quando o Brasil importa não testa nada, né? 

 

WH – Pois é! 

 

NB – Vai direto para uso do paciente. 
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WH – Suponha-se que já foi testado em Cuba, né? 

 

NB – Não. No geral, qualquer país...  

 

WH – Ou no país de origem, né? 

 

NB – Produto americano. Quando ele cita “importa”, não há exigência de teste no Brasil, não 

há nenhum controle. Agora, quando a gente transfere a tecnologia tudo isso é exigido. Então, 

eu acho que eu já havia falado também anteriormente, mas o clássico, o interferon 

recombinante, ele já passou por todos os testes clínicos em Cuba, ele já é usado em Cuba há 

20 anos. Aqui no Brasil não serão repetidos os testes clínicos, o que será feito são os controles 

dos lotes produzidos. Porque nós temos todos os dossiês, todo o levantamento do que foi 

feito em Cuba. Estivemos lá nos hospitais de Cuba vendo o uso do produto nos pacientes, 

acompanhando os pacientes que utilizavam o interferon. Então no Brasil vai ser feito o 

controle interno via Manguinhos e o INCQS. São os mesmos controles que são aplicados nas 

vacinas. Mas por ser um produto clássico de uso há muitos anos e que já tem uma série de 

estudos realizados, não se vê, não tem a necessidade. Mas a Anvisa, para poder fazer o 

registro, todo esse documental foi rastreado, reunido e entregue para o dossiê da Anvisa. Só 

mediante a isso é que a gente poderia obter o registro. 

 

CP – Uma curiosidade: lembro que quando a gente estava fazendo o livro para Bio-

Manguinhos... 

 

WH – Da febre amarela? 

 

CP – É. Febre amarela, para os 25 anos de Bio-Manguinhos. Eu fui a um seminário onde uma 

pesquisadora inglesa mostrava uma aula de testes. E assim, dá para você dizer, rapidamente, 

quais são as várias etapas? Eu acho que tem quatro tipos de... 

 

NB – Testes humanos que você está falando? 

 

CP – É. O que seria assim... 

 

NB – Os testes que a gente chama de “testes clínicos?”. 

 

CP – Exatamente. Só para gente ver essas etapas. Ela até alegou que, a 4ª etapa, ninguém 

fazia no mundo. 

 

NB – É o pós-marketing. 

 

CP – É. Como é que é isso assim? 

 

NB – A gente faz aquilo com vacinas, a fase 4 seria o pós-marketing. Ou seja, acompanhar 

o paciente após o produto já estar na rua. Seria o SAC, vamos dizer assim. São reações 

adversas, ou há identificação de que algum paciente está apresentando um quadro que foge à 

porcentagem e às reações descritas, então se dá início a um trabalho de estudos de 

acompanhamento para ver o que é que pode estar acontecendo.  
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CP – Didaticamente, para a gente que não é dá área, dá para você descrever essas quatro 

etapas? 

 

NB – Dá. Olha só, o teste pré-clínico é feito com animais, né? É aonde a gente vai ver a 

toxidade do produto. Se ele é tóxico ou não é tóxico. Geralmente, a gente faz com coelhos, 

cobaias e, dependendo do produto, você pode até usar primata ou não. Vai depender do 

produto que você esteja trabalhando. Então quando o produto passa pelo teste pré-clínico e a 

gente vê que não é tóxico, e ele apresenta as características necessárias, a gente parte então 

para os testes humanos. O teste humano de fase 1 é com um pequeno grupo de pacientes, de 

pessoas, não são pacientes, são pessoas saudáveis, né? Porque você vai ver se aquele produto 

vai ocasionar febre na pessoa, algum tipo de alergia, enfim. Então num pequeno grupo de 

pessoas saudáveis. Isso é a Fase 1. A Fase 2 então já seriam pacientes que necessitariam 

daquele medicamento. Mas ainda um grupo menor e controlado. E o estudo de Fase 3 seria 

num grupo de pacientes maior, que a gente chama até de multicêntrico, onde se está 

envolvendo vários grupos de pacientes de locais diferentes do país. Até porque eles teriam 

interferências de clima e alimentação diferentes. Então esse seria o estudo de Fase 3, o estudo 

do macro. E o estudo de Fase 4 é esse que eu estou falando: é o estudo de pós-marketing. 

 

WH – Aí o produto já lançado no mercado. 

 

NB – Isso. O produto passou... 

 

WH – Sendo consumido. 

 

NB – ...pela Fase 3, foi aprovado, então ele vai para o mercado. Então o estudo de Fase 4 

começa a partir do momento que o produto está em uso e distribuição no mercado. Que é 

fazer a rastreabilidade de ocorrência, fazer a rastreabilidade durante anos, às vezes, daquele 

mesmo paciente usuário daquele medicamento. Bio-Manguinhos faz isso, já faz isso com as 

vacinas, né? E vai dar continuidade a isso com os biofármacos. A responsabilidade é de Bio-

Manguinhos, né? Ele não se exime em momento algum dessa responsabilidade. 

 

WH – Isso vocês fazem em convênio com Secretarias de Saúde, hospitais? Como é que faz 

isso? 

 

NB – Isso também varia conforme o produto que se está utilizando, o público alvo. Então a 

gente faz parcerias. No caso do interferon, vai ser uma parceria com os hospitais para 

infecções virais, principalmente está sendo usado para hepatite C. Então a gente vai fazer 

parcerias com uma série de hospitais no Rio de Janeiro, São Paulo... 

 

WH – No Sul também, né? Rio Grande do Sul? 

 

NB – É, nós temos o nosso consultor, médico-farmacologista, que inclusive escreveu esse 

livro aqui que é do Ministério da Saúde, que é o Dr. Paulo Picon. Ele é consultor de 

biofármacos para Bio-Manguinhos. Então o Rio Grande do Sul é um estado-modelo no 

controle e na dispensação da eritropoetina e do interferon, do interferon clássico e do 

interferon peguilado. 
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WH – E esse Doutor Picon, que você está falando aqui, ele é o quê? Qual é a trajetória dele 

nesse campo de biofármacos? 

 

NB – Bom, ele é médico-farmacologista, professor universitário da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, é membro da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, consultor da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde. Então 

ele, como médico, como clínico, tem uma grande experiência com os pacientes com o uso 

desses medicamentos, entre outros, né? Porque eles lá que também controlam a doença de 

Gaucher e fazem... 

 

WH – É G-u-c-h-e...? 

 

NB – Gaucher. 

 

WH – Gaucher. É para transcritora. 

 

NB – E no uso da imiglucerase, que é um cerebrosídeo, é uma enzima. [risos] E existem no 

Brasil, no caso da doença de Gaucher, 400 e poucos pacientes. É uma doença genética, é rara. 

Está vinculada a características judaicas, a um gen dessa...  

 

CP – Etnia. 

 

NB – Dessa etnia. E é o segundo medicamento mais caro entre os excepcionais do Ministério 

da Saúde. Você vê, uma clientela de 400 e poucas pessoas. E o Picon e a equipe dele, por 

exemplo, conseguiram num trabalho de campo reduzir as doses desse medicamento. Porque 

até então alguém, trabalhos no exterior, em alguns trabalhos – a gente tem que ter cuidado 

porque são trabalhos contratados pelas empresas produtoras, pelos grandes laboratórios 

farmacêuticos e... 

 

CP – Aumentam a dose? 

 

NB - É, exatamente. E eles conduzem um pouco... Bom, o Picon fala isso abertamente e ele 

é considerado um vermelho da classe médica, porque ele fala isso sem nenhum pudor: que 

revistas famosas como The Lancet e New England, publicam esses trabalhos de médicos, de 

pesquisadores, que são procurados pelos grandes laboratórios farmacêuticos, de uma forma 

a conduzir esses estudos a resultados positivos para esses laboratórios. No caso da Doença 

de Gaucher o que havia sido preconizado eram determinadas doses para os pacientes. No Rio 

Grande do Sul, eles conseguiram reduzir isso para metade e viram que o tratamento 

permanecia eficaz. E com isso eles reduziram o custo de aquisição disso aí em...  

 

WH – À metade. 

 

NB – É. Muito significativas. Então a gente tem a colaboração do Picon nesse lançamento 

desses produtos, num rastreamento, num pós-marketing desses produtos, devido a essa 

experiência que ele tem. E por ser também implantando lá no Rio Grande do Sul, porque o 
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Ministério quer estender para todo o país esse controle dos pacientes, controle dos 

medicamentos. [celular toca]  

[interrupção] 

 

CP – Falando que o Ministério quer estender... 

 

NB – Exato. 

 

CP – ...pelo país esse controle. 

 

NB – Isso. Que eles adotaram no Rio Grande do Sul, que está sendo bem eficaz, e com isso 

eles conseguem fazer esses estudos possibilitando a redução dos medicamentos, do 

quantitativo de medicamentos que vem sendo adquirida.  

 

CP – Bom, aí já que a gente está falando de controle e de qualidade. Como é que foi e tem 

sido a relação de Bio-Manguinhos, no aspecto controle de qualidade, com o INCQS e com 

outras agências que estão tomando conta da qualidade desses produtos? Eu lembro que o 

INCQS, por exemplo, surge até com um problema que teve com a importação de vacinas, 

que se levou a que o Ministério reforçasse a área de controle, que redundou na criação do 

INCQS. Como é que você vê essa relação? 

 

NB – O INCQS hoje, embora ele esteja dentro do campus da Fiocruz, ele está diretamente 

ligado, vamos dizer assim, ao Ministério da Saúde, porque ele é um órgão nacional de 

controle. Então, por exemplo, não somos nós que requisitamos ao INCQS o controle de 

nossos produtos. É o próprio Ministério que requer ao INCQS que venha fazer coleta de 

amostras e fazer esse controle, e ele repassa direto – nos manda cópia do laudo – os resultados 

para o Ministério da Saúde. Então Bio-Manguinhos, ele tem, na verdade, vários controles. 

Você tem controles de processos, que são realizados durante o desenvolvimento do produto, 

durante as diferentes fases de desenvolvimento do produto. Isso é um controle interno. 

Depois você tem o controle do produto, que é o controle feito pelo nosso Departamento de 

Controle de Qualidade, que é um departamento grande, hoje bem grande, que envolve 

inclusive a parte de metrologia e validação. Você tem que ter os equipamentos validados para 

poder fazer essa produção. A legislação é uma coisa dinâmica, ela vem mudando de ano para 

ano e vem cada vez ficando mais apertada, com mais exigência. E Bio-Manguinhos vem ano 

a ano adequando os nossos laboratórios de controle a essa legislação que é exigida. Então a 

gente tem os controles de processo, como eu falei, durante o desenvolvimento – saber se a 

minha bactéria está expressando aquela proteína como deveria estar. Isso é o controle interno. 

Ou seja, o próprio grupo que está fazendo, ele está controlando. Ou você tem um controle 

feito pelo Departamento de Controle de Qualidade, que vai fazer a avaliação de todas as 

etapas do desenvolvimento do produto e por amostragem aleatória. Ele vai lá e colhe 

diferentes amostras, leva. Isso tem também uma porcentagem pré-definida em cima do 

tamanho do teu lote, não é, tem que ser uma amostragem significativa. Então tudo isso é feito. 

São realizados testes com animais em Bio-Manguinhos. Nós temos o infectório, que é o 

LAEAN, Laboratório de Experimentação Animal. Nós contamos com o apoio também do 

CECAL, para o envio de outras espécies animais. E quando o nosso controle interno – interno 

que eu digo, o Departamento de Controle de Qualidade da unidade – caracteriza que aquele 

lote está ‘ok’ dentro dos parâmetros de pureza, de atividade, o Ministério requisita ao INCQS 
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que faça o controle de amostragem dos lotes. Então é uma rechecagem do controle que foi 

feito. E só assim, então, os lotes são liberados para distribuição. Eu desconheço que existam 

outros órgãos fora esses envolvidos nesse processo. A não ser que haja uma necessidade de 

a gente confirmar o resultado de alguma coisa, mas aí está muito mais direcionado ao 

processo interno, durante o desenvolvimento. A gente quer checar se um peptídeo está correto. 

Aí você manda para os Estados Unidos e solicita que eles façam a análise daquele material. 

Mas isso não é um processo rotineiro. Só em determinadas situações. Então o ciclo de 

controle é feito da maneira que eu estou dizendo. 

 

WH – Agora, para exportação tem mais outro tipo de controle, né? 

 

NB – Para exportação você tem validação da tua planta, como normas de BPL, de Boas 

Práticas de Laboratório; BPF, Boas Práticas de Fabricação, e você tem GMP, que também 

seriam boas práticas de fabricação. 

 

WH – São certificações, né? 

 

NB – São certificações...  

 

WH - Um ISO, digamos assim, né? 

 

NB – E muito exigentes. Trabalhosa de mantê-las, mas para poder fazer exportação cai na 

exigência. Tanto que as nossas plantas, no caso do biofármacos propriamente ditos, que é 

uma planta que esteve em construção recentemente, a parte gráfica da planta ela foi 

submetida. Porque são produtos recombinantes ou então oriundos de OGM. Eles são 

expressos através de bactéria ou são expressos através de célula animal superior. Então são 

considerados OGM. 

 

CP – AGM? 

 

NB – OGM. Organismo Geneticamente Modificado. Então já segue uma outra legislação um 

pouco diferente da que é a tradicional de vacinas. Então essa planta, antes de a gente dar ela 

como terminada para licitação, essa planta – eles têm o uso, engenheiros têm a terminologia 

para isso, né? – foi submetida à Visa, que seria a Anvisa regional do Rio de Janeiro, foi 

submetida à Anvisa em Brasília e para que o produto excedente pudesse ser exportado, ela 

foi submetida ao consultor da OMS. Ela foi então aprovada por esses três representantes e aí 

então a gente deu continuidade ao desenvolvimento dessa planta, que está indo para licitação 

agora para construção. Porque senão a gente não consegue exportar. E o custo-benefício, sai 

mais barato a gente fazer isso agora do que depois. Na hora: “Produzimos, temos excedente, 

vamos exportar. Então agora vamos adequar para exportação”. Então tem que ser feito nesse 

momento, né? 

 

WH – Para você já construir a planta. 

 

NB – Exatamente. 
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WH – Uma pergunta, falamos sobre a planta, mas eu não cheguei a te perguntar, eu tenho 

uma curiosidade. Qual é o custo de implantação, de construção de uma planta como essa para 

produção de biofármacos? 

 

NB – Olha, biofármacos ficou avaliada em torno de R$ 29 milhões. Porque é um prédio. 

Nesse prédio está Biofármacos no térreo... É um prédio de seis andares, sendo três andares 

de laboratório e três andares de piso técnico. Porque também é exigência de Boas Práticas de 

Fabricação que o acesso até a lâmpada seja por fora do laboratório. Então tem sempre um 

piso técnico todo preparado para que os engenheiros tenham acesso aos equipamentos...  

 

WH – Ou seja, cada andar tem um outro andar em cima... 

 

NB – Exatamente. 

 

WH – ...para o acesso técnico. 

 

NB – Isso. Onde ficam os equipamentos de suporte: ar-condicionado, água, tratamento de 

água, têm que ficar de acesso fácil e fora da área de laboratório. Para que eles possam sofrer 

manutenção sem prejudicar o laboratório. Você não pode ter respingo de óleo, você não pode 

ter bomba trabalhando, fazendo troca de calor ali dentro. Então isso tudo é alocado num piso 

técnico onde você tenha fácil acesso para manutenção desses equipamentos. Então com isso 

também você tem um aumento no custo da obra. Então é um prédio, como eu falei, de seis 

andares, onde você tem três andares de laboratório e três andares de piso técnico.  

 

 

Fita 6 – Lado B 

 

 

WH – ...planta de protótipos. 

 

NB – Isso. É uma planta inovadora em nível de América Latina e é uma planta especializada 

em mudanças de escala, em downstream. Isso não existe. Porque o que é mais difícil é você 

conseguir chegar ao desenvolvimento de um produto a nível de bancada do que transferi-lo 

para uma escala produtiva. Você sai de ml para litros; você sai de micrograma de proteína 

para quilos. Então a cada mudança de escala, de 1ml para 1 litro, para 10 litros, 20 litros, os 

parâmetros mudam. Você tem que recompor esses parâmetros de maneira que você mantenha 

as mesmas características do produto. A mesma coisa: fazer feijoada para duas pessoas é uma 

coisa, fazer para 200 é outra, né? Então é por aí o raciocínio. Então é uma planta inovadora 

devido a essas características. Ali, nessa planta você vai poder trabalhar com qualquer 

microorganismo. Ela foi desenhada de maneira que você possa trabalhar com vírus, com 

bactéria, com fungos, com célula superior animal. Então, devido a essas características, é 

uma planta inovadora. Você vai conseguir transformar a pesquisa em produto. 

 

CP – Quer dizer, ela vai servir então não só a Bio-Manguinhos, mas... 

 

NB – Vai servir a Fiocruz como um todo... 
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CP – À Fiocruz como um todo. 

 

NB –...e também poderá terceirizar serviços. A universidade tem um produto que ela quer 

transformar em... 

 

CP – Em escala. 

 

NB – ...em escala. 

 

WH – Não só biofármacos. Reagentes...  

 

NB – Tudo, todos. A planta foi desenhada, estruturada, para atender a qualquer tipo de 

microorganismo, como para atender não só à Fiocruz como um todo, mas também terceirizar 

esse serviço. Alugar, enfim. Obviamente vai ter um corpo técnico fixo dentro dessa planta, 

que é o que domina o conhecimento em biofermentação, em fermentação, e você vai receber 

os pesquisadores que virão para fazer as transformações de escala, mas dentro dos parâmetros 

de BPF e GMP exigidos para você comercializar aquilo, que é a nossa experiência. Então 

esses 29 milhões que eu falei estão relacionados só aos biofármacos. A planta como um todo, 

está em torno de R$ 58 milhões. No terceiro andar vai funcionar o laboratório de produção 

de reativos para diagnósticos. 

 

WH – Que está aqui, agora, nesse prédio. 

 

NB – Ele está aqui no [Pavilhão] Rockefeller. 

 

WH – No Rockefeller. 

 

NB – É, mas como eu falei que as exigências vêm mudando, vêm se adequando cada vez 

mais à qualidade, já não estamos mais atendendo, não conseguimos mais atender as atuais 

exigências estando aqui no Rockefeller. Então para isso está sendo construída uma planta 

industrial só com a produção de reativos para diagnóstico de Bio-Manguinhos, e para 

introdução de novos kits. Então vai ser também nesse prédio. O quinto andar do prédio seria 

então o laboratório de reativos para diagnóstico. E no sexto andar o piso técnico desse 

laboratório. 

 

WH – Porque esse valor é a estrutura física, né? 

 

NB – Não, já estão alocados aí equipamentos. 

 

WH – Já tem embutido o acordo de cooperação com Cuba e toda transferência de tecnologia? 

Você faz uma idéia de qual é o custo?  

 

NB – Não, não. Esse valor que eu te dei é o custo do prédio, da construção do prédio, e de 

equipamentos para mobiliar esse prédio. 

 

WH – Isso. Mas toda a parte de equipamentos específicos para, por exemplo, produção da 

eritropoetina. 
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NB – Sim. Isso já está. Já está alocado nesse valor. Biorreatores... Para você ter uma idéia, 

protótipo vai trabalhar com biorreator, biorreator para célula, como eu já havia comentado 

antes, e fermentador de bactéria. O biorreator do protótipo é de 100 litros, os fermentadores 

de protótipos são 100 litros. O biofármacos trabalha com biorreatores de 500 litros e 

fermentadores de 300 litros. Um é com área física para acoplarmos outros tantos biorreatores 

como fermentadores de mesmo porte ou de volumes maiores do que esse, conforme a 

demanda, se houver necessidade, né? 

 

WH – E esses recursos para construção da planta, eles vêm basicamente do Ministério ou 

uma parte é da Fiocruz? Como é que foi feito esse acordo? 

 

NB – Não. Na verdade, é um plus de fomentos, né? Tem o Ministério fomentado parte, 

também tem o BNDES, tem... Enfim, está se fazendo o somatório de ajudas financeiras para 

poder montar esse projeto. Agora, a maior parte vem do Ministério, de negociação com o 

Ministério. 

 

WH – A Fiocruz investe alguma coisa? Você tem idéia? 

 

NB – Que eu saiba...! (rindo) 

 

WH – Recursos da Instituição. 

 

NB – Que eu esteja sabendo... 

 

WH – Não, né? 

 

NB – Não. Bom, eu não posso dizer isso porque talvez Bio-Manguinhos esteja investindo. 

Então como Bio-Manguinhos faz parte da instituição – porque às vezes a gente pensa meio 

separado – a instituição estaria investindo também em dinheiro. 

 

WH – Como contra-partida, digamos. 

 

NB – Como contra-partida.  

 

CT – Só retomar um ponto. Você falou agora do kit de reagentes e falou que ele não está 

atendendo mais. A gente falou há pouco sobre qualidade e aí eu fiquei pensando no processo 

de controle de qualidade hoje, né? E se você passeasse por Bio-Manguinhos desde o período 

inicial que você está aqui, como foi essa mudança nesse controle de qualidade. 

 

NB – Nossa, mudou muito! Cresceu muito, né? Exatamente devido ao aumento de produtos, 

não só a nível de kits para diagnóstico, o número de vacinas que hoje Bio-Manguinhos produz 

e que há 10, 15 anos atrás não estava produzindo. Com isso o controle de qualidade teve que 

se adequar a todos esses produtos. E para cada produto você tem testes específicos. Então 

cresceu não só o montante em recursos humanos como em conhecimento técnico, e na 

adequação das áreas do controle em equipamentos, em adequação das áreas de controle de 

qualidade, da quantidade de exigências.  
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CT – A minha questão é esta: quando você chegou aqui em 80, você tinha uma exigência 

para colocar o produto no mercado do que você tem hoje.  

 

NB – Totalmente.  

 

CT – Aí você estava falando um pouco sobre as boas práticas laboratoriais e tal, e aí como é 

que funcionava isso em termos de controle? Você tinha o início do INCQS. Como é que eram 

essas instituições articuladas? Como é que funcionava dentro de Bio-Manguinhos? Você 

tinha o Departamento de Controle de Qualidade, já nessa época? 

 

NB – Já existia, só que numa estrutura para atender àquela necessidade daquela época. E 

conforme a necessidade foi aumentando, esse laboratório foi crescendo junto. E está 

crescendo. Agora, com a entrada da eritropoetina e o interferon. Nesse momento eu estou 

com a equipe em Cuba fazendo a absorção de determinadas técnicas, não só de controle, mas 

de produção para poder implantar. Isso já vai demandar nova adequação, composição de 

equipe, compra de um ou outro equipamento para reforçar o controle desses produtos. 

 

WH – Por exemplo, eu estava vendo aqui no seu currículo, que você faz um curso de Boas 

Práticas de Manufatura em Imunobiológicos pela OPAS, – OPAS/OMS – em 91, né? Quer 

dizer, esse termo “Boas Práticas de Manufatura”, “Boas Práticas de Laboratório” é uma coisa 

desse período ou Bio-Manguinhos começa a investir, a se aproximar, ou seja, a apurar 

controle de qualidade, segurança, enfim, a partir dessa época? 

 

CP – Isso. Só para você ter uma idéia. A Wanda fez uma entrevista com o Vinícius da Fonseca, 

em que ele diz que o filho dele brincando na residência oficial dele, ele vai lá e se machuca 

com um monte de vidros e de vacinas e tal. E que o médico disse: “Bom, esse aí está 

imunizado. Se não morreu...” [risos] 

 

WH – Ele disse: “Nossa, meu filho ficou um monstro”. Porque jogavam o material, a 

produção da varíola em geral lá, onde hoje é a residência oficial. Eles jogavam o material de 

descarte ali. O menino se cortou com um daqueles vidros e diz que ele ficou todo inchado, 

uma alergia terrível, né? 

 

NB – Mas isso há quanto tempo atrás? 

 

WH – 76. 

 

NB – 76. 

 

WH – 76, né? Hoje é impensável, né? Isso foi na verdade um setor que foi se aprimorando. 

Mas eu te perguntava desse curso porque me chamou atenção. 

 

NB – Mas aqui também, quando eles começaram a construir o CPV, que começaram a mover 

terra, encontraram ainda resíduos dessa época. 

 

WH – Pois é. 



                                                                                 

101 

 

 

NB – Vidros enterrados... Enfim. Bom, a partir dessa época de 92, quer dizer, essa 

preocupação de qualidade sempre foi uma constante. Embora, a noção de qualidade vem 

mudando com o passar dos anos. Porque o que se achava qualidade naquela época, hoje a 

gente vê que faltava muita coisa. Entretanto era o que se conhecia, baseado em normas 

internacionais. Então o Doutor Akira, sempre preocupado com isso, a gente começa em 9. 

Começam em 91, 92, a ficar mais caracterizadas essas idéias de boas práticas, tanto de 

fabricação como de laboratório. E se inicia uma seqüência de cursos e, inclusive, tivemos 

cursos internos também para conscientização do pessoal e tentar implantar... 

 

WH – É. Você fez um curso de formação de auditores da qualidade, por exemplo. 

 

NB – Isso. Sou auditora. 

 

WH – Em 92. 

 

NB – Tem uma seqüência de cursos aí. Nessa ocasião começamos as auditorias internas. E é 

uma prática que se mantém até hoje, para que não se caracterize a rotina como um descuido. 

Porque quando você faz isso todo dia, você acaba se descuidando, se despreocupando, e daí 

nascem os erros então. Todo ano é feito um cronograma de auditorias internas. A garantia da 

qualidade repassa para os laboratórios que aquela auditoria vai acontecer naquele laboratório 

no tal dia. Porque a auditoria não tem o caráter de flagrante, não é isso. A auditoria tem o 

caráter corretivo, de você caracterizar uma não-conformidade e fazer com que o grupo se 

conscientize daquela não-conformidade e que aquilo venha a ser sanado e resolvido. Então 

esse é um caráter das auditorias todas, principalmente as nossas internas. Identificar as não-

conformidades, porque às vezes é uma não-conformidade devido a um problema 

administrativo. A direção tem de tomar ciência do que está acontecendo. Então desde essa 

época, há mais de 10 anos, que isso ocorre rotineiramente aqui dentro aqui de Bio-

Manguinhos.  

 

WH – E antes disso?Porque pelo teu currículo... 

 

NB – Não. A garantia da qualidade começa, nasce um pouquinho antes. O controle de 

qualidade já existia, mas a garantia da qualidade é quem tem a preocupação documental, a 

preocupação de identificar as não-conformidades, de caracterizar aquilo por escrito, 

documentalmente. Tem o caráter também... A composição dos Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs), você ter aquilo por escrito, como você faz, porque faz e ter a 

reprodutibilidade daquilo. Começa a nascer então um pouco antes disso aí, no início da 

década de 90. Pode ser que eu esteja errando aí por um ano ou dois, mas, enfim, se eu estiver 

errando é porque a garantia nasceu um pouquinho antes. A garantia nasce e começa então a 

compor esse documental. Todos os laboratórios são obrigados a fazer seus POPs, esses POPs 

são revisados... 

 

WH – POPs?! 

 

NB – POP: Procedimento Operacional Padrão. O que é que eu faço dentro do laboratório? 

Tudo, absolutamente tudo, tem cópia! O preparo de antibiótico, tem POP; o uso de PI, de 
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proteção individual, tem que ter POP. Qual o jaleco que eu uso, como eu uso e quando eu 

uso. Circulação fora do laboratório. Enfim, tudo! 

 

CP – Eu não entendi por que? Não vou usar a palavra “flagrante”, mas por que não aleatório? 

 

NB – Porque as pessoas acham que auditorias têm esse caráter. Auditoria tem um caráter de 

encontrar o erro, quando existe, e cobrar a correção daquilo ali. Ela não tem esse caráter de 

chegar num laboratório de repente para ver se você está descalço dentro do laboratório, não 

é isso. Para isso existem os procedimentos operacionais: “É proibido usar sandália aberta 

dentro do laboratório. É proibido entrar num ambiente controlado, com ar controlado, estéril, 

usando brinco, batom”. Enfim, então tem procedimento para isso tudo. O profissional deve 

seguir regiamente esses procedimentos. Para isso ele tem uma chefia de laboratório. Essa 

chefia tem que orientar o uso disso e o seguimento desses procedimentos. Então não é esse 

caráter que a auditoria tem. No dia da auditoria, ela pode até identificar esse tipo de situação 

e isso vai entrar como “não-conformidade” e a chefia desse laboratório vai ser chamada para 

saber o que é que está acontecendo, por que é que o funcionário dele está circulando daquela 

maneira ou está executando um procedimento fora dos padrões. E aí ele vai ter que tomar as 

atitudes cabíveis para que isso não venha a acontecer mais. Mas não tem esse caráter principal 

do flagrante. Pode até acontecer. Porque auditoria é documental também. Então você tem a 

auditoria técnica e você tem ainda a auditoria documental. O laboratório tem que verificar se 

ele está com tudo pronto. É uma maneira também de fazer com que o laboratório esteja com 

tudo pronto, ele tem que estar. Então as auditorias são por isso que eu te falei, acontecem 

periodicamente. Então o indivíduo que prepara o estudo para auditoria de hoje, para auditoria 

daqui a três meses, ele vai ter que estar com tudo pronto. Porque ela tem um caráter 

preparatório para as auditorias internacionais e da Anvisa. Nós sofremos auditorias aqui 

regularmente. 

 

CP – Semana que vem tem uma. 

 

NB – Pois é. Seja da Anvisa, seja auditora internacional, seja auditoria do Ministério da 

Agricultura, enfim. E essas têm o caráter... Elas não são marcadas com muita antecedência. 

 

WH – Ministério da Agricultura?! 

 

NB – Sim, por causa do kit para leishmaniose canina. Então esse está vinculado ao ministério 

da Agricultura. Então eles agora nos auditam também regularmente. Então há essa gama. 

Então a nossa auditoria interna tem um caráter, torno a dizer, para detectar a não-

conformidade, corrigir a não-conformidade e preparar os laboratórios, enfim, todos, para as 

auditorias maiores. Com isso você faz com que o laboratório esteja sempre em dia com tudo, 

né? O que mais? 

 

WH –Tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Porque eu queria voltar um pouquinho 

para trás, e a gente falar um pouco sobre essa reestruturação de Bio-Manguinhos. Você 

contou que você saiu, durante a gestão do Marcos de Oliveira você saiu e foi para Caxambu. 

Você volta em 2003, não é isso? 

 

NB – É. 
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WH – É mais ou menos nesse período que começa a se pensar a reestruturação de Bio-

Manguinhos. E eu queria te perguntar qual foi a tua participação nessa reestruturação? Como 

é que você vê a mudança organizacional de Bio-Manguinhos. Queria que você falasse um 

pouco sobre isso, a gente não falou sobre isso agora, ainda. 

 

CP – Implantação de estruturas matriciais... 

 

NB – Aconteceu nessa época?  

 

WH – Acho que foi, né? 2002, 2003, 2004. 

 

NB – Eu acho que foi mais 2003 para cá. 

 

WH – Pois é, estava voltando o Akira. O Akira volta... 

 

NB – Pois é, então, mas acho que acontece mesmo com o retorno do Akira, isso não 

aconteceu...  

 

WH – É o que estou dizendo. Você estava fora. Você voltou em 2003. O Akira volta em 

2000, né?  

 

NB – Eu volto em 2003. 

 

WH – Você. 

 

NB – Isso.  

 

WH – E o Akira em 2001. 

 

NB – 2002.  

 

WH – É, mais ou menos, né? No final de 2001, 2002. 

 

NB – Final de 2001. O que é que eu acompanhei? Bom, nessa fase aí eu não acompanhei 

nada!  

 

CT – Não, de reestruturação a partir de 2003. 

 

CP – Não, quando o Akira volta a gente percebe que houve uma série de mudanças. O que 

identificava? Problemas na estrutura?  

 

WH – Por que, por exemplo, se propõe uma reestruturação de Bio-Manguinhos? Quais eram 

os problemas que estavam sendo identificados? O que procurou se resolver com essa 

reestruturação? 
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NB – Bom, eu acho que primeiro é visando... O carro-chefe de Bio-manguinhos é vacinas, 

né? E eu acho que o Doutor Akira começa a perceber é que ele precisa abrir um leque de 

produtos na Unidade até por uma questão de sobrevivência. Vacinas são produtos hoje que 

são passados para o Ministério a um muito baixo custo, né? E vem se investindo na linha de 

novos projetos de vacinas, mas vacina é uma coisa que demora 15 anos para botar na rua! 

Desde que você começa a pesquisar um novo antígeno ou uma nova formulação, enfim, uma 

nova apresentação para vacina, isso leva 15 anos. E eu acho que, no meu entender, começa a 

haver a necessidade de abrir mais, não só a nível de investir em novos reativos para 

diagnostico, mas como abrir novas linhas de uso terapêutico. Aí começa toda uma 

reestruturação já vislumbrando essa possibilidade de introduzir novos produtos na Unidade. 

Essa necessidade, enfim. Então eu diria que a grande mudança começa a acontecer a partir 

do final de 2003, início de 2004, né? Quando surge a gerência de projetos, que até então não 

existia. Os laboratórios de desenvolvimento tinham os seus projetos dentro de cada 

laboratório, a Unidade não tinha uma noção clara e objetiva de cada projeto. Então um 

indivíduo qualquer resolvia que ia desenvolver uma linha de projeto, ou dez, e aquilo trazia 

despesa para Unidade, operacional, né? Porque tudo isso era jogado de uma maneira mais 

simplificada no custo da Unidade e não se via resultados, não se tinha um controle claro dos 

resultados de cada projeto. Então – o Artur deve ter falado isso, porque é a área dele – foi 

criado então um programa de projetos, que nasce como uma coisa pequena. Eu até quando 

retornei... 

 

WH – O GEPRO, né? 

 

NB – O GEPRO, é. Quando retornei fiquei no GEPRO e a gente não tinha nem sala. A gente 

ficava na sala de reunião ali do Doutor Akira. E aí quando tinha reunião, nós ficávamos em 

pé aqui no corredor esperando as reuniões acabarem. Às vezes as reuniões iam até às cinco. 

As nossas coisas lá dentro e a gente não podia usar, enfim. Então foi uma coisa, levou um 

ano isso. A gente tentando organizar as cartas-compromisso, porque as parcerias eram feitas 

de boca, né? A universidade não apresentava os resultados, os relatórios... Enfim, era tudo 

feito de maneira amadorística. E aí o GEPRO tenta começar a organizar isso: cartas-

compromisso formalizando as parcerias, posteriormente vieram contratos, foi discutida essa 

parte legal, né? Então foi decidido que carta-compromisso só seria realizado com parceiros 

internos da Fiocruz, fosse dos postos avançados... Enfim, contratos ou convênios seriam 

firmados então com instituições de fora, outros parceiros externos. E aí então começa a criar, 

ganhar um corpo tudo isso. Se vai acabar o laboratório... 

 

WH – E isso começa a interferir com a rotina dos laboratórios. 

 

NB – Exatamente. 

 

WH – Como é que foi recebida essa mudança? 

 

NB – Ah, lógico, como toda nova mudança, mal. As pessoas ficaram meio assustadas: “Está 

me controlando, agora resolveu querer saber o que é que eu estou fazendo!” Foi uma reação 

normal, né? A gente já esperava essa reação mesmo. 20 anos e de repente você resolve mudar, 

fazer diferente. Então foi uma mudança. E com isso, num determinado momento vem o 

Doutor Limonta, Manoel Limonta, de Cuba, passar um período conosco aqui em Bio-
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Manguinhos. Ele foi durante muitos anos o diretor do Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnología de Cuba. Ele é médico também, e tem uma visão de gestão bem definida, bem 

clara para ele e ele começa a ajudar. Dizia: “Olha, eu acho que vocês devem focar aqui, focar 

aqui”. 

 

WH – Qual essa visão? Você podia explicar um pouco melhor? 

 

NB – Uma visão organizacional. De que maneira deveríamos nos organizar, de que maneira 

deveríamos conversar com os laboratórios. As idéias dele dia-a-dia vão aumentando, vão se 

ampliando. Aí ele começa a perceber a nossa dificuldade. Nós não tínhamos um vice-diretor 

de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico na verdade não era prioritário. 

Nós tínhamos uma chefia de departamento, que até antes do Galler foi a doutora Jussara 

Nascimento. Mas ela estava como chefia de departamento.  

 

WH – É o DEDET, um departamento. 

 

NB – Exato. Ela sai e ficamos acéfalos um tempo, né? E com essa mudança, porque tudo vai 

acontecendo mais ou menos paralelamente, há a sugestão do Doutor Limonta de se criar uma 

vice de Desenvolvimento Tecnológico. 

 

WH – Mas a estrutura de Bio-Manguinhos era de vice... 

 

NB – Só tinha vice de Produção. Só havia vice de Produção. 

 

WH – Quer dizer, era o diretor e a vice-diretoria de Produção até então. 

 

NB – O resto era um departamento. 

 

WH – Departamento. 

 

NB – Exato. Então aí o Doutor Akira começa a trabalhar nessa idéia da criação das vice-

diretorias. E começa então uma enquete para ver quem é que ele iria convidar para vir assumir 

a vice-diretoria de Desenvolvimento Tecnológico. 

 

WH – Isso, Nadia, essa proposta de reestruturação, ela é pensada junto ao GEPRO e com o 

Doutor Limonta, ou tem outros consultores e outros grupos que participam desse processo 

de mudança? 

 

NB – Consultores propriamente não diria. Mas o Doutor Akira é o tipo da pessoa assim: 

“Vem cá, senta ali, conversa comigo”. Ele consulta, ele ouve as pessoas, né? Então se eu 

fechar só no GEPRO e no Doutor Limonta eu estaria sendo injusta, porque ele certamente 

conversou comigo e como conversou comigo conversou com outras ‘n’ pessoas: chefes de 

departamentos, chefes de laboratório, enfim, ele é esse tipo de pessoa. Chama: “Senta aqui. 

O que é que você acha disso? Como é que a gente vai fazer?” Ele ouve e daí tira a conclusão 

dele, faz o resumo dele e toma a atitude em cima daquilo que ele acha mais coerente de tudo 

que ele triou ali. Então ouve a participação direta do GEPRO, do Doutor Limonta, mas ouve 

participações indiretas que certamente ele ouviu. E como é, não só a criação da vice-diretoria 
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de Desenvolvimento Tecnológico, mas também a vice-diretoria de Qualidade, que é um 

cargo que está em aberto. A vice-diretoria está em stand by, porque ele está analisando, 

avaliando, quem ele traria. Parece que ele fez algumas consultas, mas as pessoas onde elas 

estão, não houve interesse de vir, devido a motivos ‘n’. Então ele também tem a composição 

para a vice-diretoria de Qualidade. Hoje nós temos, na prática, a vice-diretoria de Produção, 

a vice-diretoria de Gestão, que foi a última, do Artur, e a vice-diretoria de Desenvolvimento 

Tecnológico, que é o Ricardo Galler. Então nesse momento está se pensando em 

desenvolvimento tecnológico. Está tudo articulando em prol disso. Muitas modificações 

começam a ocorrer dentro do Desenvolvimento Tecnológico. Deixam de existir os feudos 

laboratoriais, né? Porque até então, “o meu laboratório, o meu projeto, o meu pessoal, o meu 

equipamento”. Com todo esse trabalho que é feito, são formados vários grupos de pessoas 

diferentes, de diferentes locais da Unidade, para pensarem, focarem em temas específicos. 

Área física: “O que é que bio-Manguinhos pode fazer para reestruturar a área física, visando 

economia, aproveitamento, evitar duplicidade?” Recursos Humanos: “O que é que pode 

fazer?” Tecnologias de desenvolvimento tecnológico: Biologia Molecular, enfim. Então são 

formados vários grupos e nós ficamos mais de um mês focando isso, andando pela Unidade, 

anotando, fazendo levantamento de equipamentos, contar quantos seqüenciadores havia na 

Unidade, coisa que nunca se tinha preocupado antes! Então começa a se ter uma visão: 

“Caramba, nós temos tanto disso, tanto daquilo e não temos nenhum daquilo outro!” E 

começam a se identificar essas coisas básicas, mas que eram importantes a nível de custo, 

né?  

 

 

Fita 7 - Lado A 

 

 

WH – ...Você estava dizendo que você tinha um grupo de Biologia Molecular, o LATER... é 

o LATAM tinha um grupo... 

 

NB – Então começa a se pensar num Núcleo de Biologia Molecular. Vamos somar e não 

dividir. Então todas as pessoas com formação, doutorado, pós-doutorado, nessa linha irão 

trabalhar no Núcleo de Biologia Molecular. E por elas serão permeados todos os projetos de 

desenvolvimento de Biologia Molecular. E é assim que biofármacos funciona. Ele é ímpar 

exatamente por isso. Qual é o laboratório de biofármacos? São todos. E não tem nenhum 

laboratório, porque todos os projetos permeiam as áreas existentes de Bio-Manguinhos. 

 

WH – Mas esses projetos são assinados por pessoas ligadas... 

 

NB – Cada projeto tem um gerente. Então eu sou a gerente do programa. Cada projeto meu 

tem um gerente que responde por aquele projeto específico. 

 

WH – O interferon, por exemplo? 

 

NB – Interferon. O interferon é transferência de tecnologia. O clássico já saiu da fase de 

desenvolvimento tecnológico. Então ele está na área vinculada à vice-diretoria de Produção. 

A minha participação foi até implantar a idéia, a construção da planta industrial e a indicação 

em treinamento dos biologistas moleculares que vão trabalhar na planta. Agora, haverá uma 
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segunda fase de contratação de pessoas para preencherem as diferentes atividades da planta. 

Mas os gerentes fui eu que indiquei: o gerente do interferon, o gerente da eritropoetina, que 

são pessoas com formação na área, que nesse momento estão em Cuba absorvendo todas as 

informações que elas vão precisar para produção dos produtos. Paralelo a isso... 

 

WH – Mas elas são pessoas da área de Produção? Não. Ainda são pessoas ligadas ao 

desenvolvimento tecnológico. 

 

NB – Não, hoje, Produção. Uma delas era do desenvolvimento tecnológico, com 

doutoramento e pós-doutoramento na área de Biologia Molecular, com uma grande 

experiência em expressão de proteínas recombinantes. 

 

WH – Como é o nome? 

 

NB – Elezer. 

 

WH – Como? 

 

NB – Elezer. Monte Blanco. De origem uruguaia. Eu digo que é falsificada. [risos]. Não é 

Paraguai, mas é ali. Mas a Elezer tem essa formação e ela é do desenvolvimento, e nós 

fizemos um concurso para poder identificar as pessoas que tinham interesse e que tinham o 

perfil que nos interessava. Então a Elezer foi a selecionada das pessoas que se apresentaram. 

E temos a Gisele Chads, que era da área de produção de vacina. Nos últimos anos ela era 

especialista na parte de lidar com liofilizador – o liofilizador é quase que uma casa, né? 

Ambas são engenheiras químicas, direcionadas para a área industrial. E a Gisele, então, 

também passou nesse processo seletivo. Ela se interessou em assumir e ela foi selecionada 

pelas características de conhecimento que ela tem. Então ela é a gerente da eritropoetina, de 

Produção. E a Elezer é a gerente de Produção do interferon. Então acaba o meu papel, embora 

eu venha ajudando. 

 

WH – Acompanhando, né? 

 

NB – Lógico. Mas eu digo assim, termina a minha responsabilidade. Agora assumiu a vice-

diretora de produção, que é a Malu, dando continuidade à parte de transferência. Porque o 

desenvolvimento se envolve nas transferências, porque ele identifica os produtos, faz a 

avaliação da tecnologia, mas a partir do momento que é concretizada a transferência – ou 

seja, os contratos – isso é encaminhado para área de Produção. A Produção assume. 

 

WH – Pois é, super interessante. As pessoas, elas acompanham? Porque pelo que você está 

falando, me dá a sensação de que os projetos, eles vão mudando de mão. Ou essas pessoas já 

estão incorporadas desde o começo, digamos assim? Ou seja, no caso, por exemplo, do 

interferon, você que é do Desenvolvimento Tecnológico, está cuidando dessa parte, mas já 

tem uma pessoa incorporada da área de Produção, já tem outra pessoa, digamos assim, da 

área de Qualidade? Ou o projeto, ele vai passando de mãos? 
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NB – O Controle de Qualidade tem a equipe fixa deles, que é um departamento bem grande. 

E essas pessoas são inseridas no contexto, porque essas técnicas de controle serão 

adicionadas às técnicas que eles já realizam. 

 

WH – Mas as pessoas estão desde o começo trabalhando no projeto, já estão incorporadas 

desde o começo. 

 

NB – Já, desde o começo. Já foram a Cuba, já viram uma série de técnicas de controle do 

produto, deverão agora ir numa segunda fase, enfim, estão incorporadas. Essas pessoas estão 

no departamento delas. Elas vão àquele projeto determinado, vão lá identificar o que é 

necessário fazer de controle, inserir na sua rotina, e vão fazer isso dentro daquele 

departamento meu. O que eu estava falando com relação aos projetos permearem os 

laboratórios, é o seguinte: você tem o gerente fixo daquele projeto. Pode ser de um projeto 

ou mais até. Esse gerente acompanha o projeto aonde ele for. Esse projeto caminha por dentro 

da Unidade. Por exemplo, se o projeto for para o desenvolvimento de um anticorpo 

monoclonal humanizado. Então você tem o LATAM, vocês vão visitar, que é o laboratório 

de Anticorpo Monoclonal Murino. Esse projeto cai ali. A equipe do laboratório que faz isso 

vai desenvolver aquela parte do projeto. Desenvolveu o murino, ele agora vai ser 

humanizado: isso é Biologia Molecular. Aí ele vai para área que foi criada para Biologia 

Molecular. Ou seja, para manipulação genética desse material. “Ah, acabou, foi feito”. Agora 

esse vetor tem que ser inserido numa célula superior animal ou numa bactéria. Então ele 

caminha para a outra parte do LATER. Para mexer com bactérias, como eu falei, você tem 

que ter ambientes adequados, específicos. E você não pode misturar vírus com bactérias. São 

coisas distintas. Então ele vai encaminhar para um outro segmento do LATER, onde eles 

fazem crescimento de bactéria para poder fazer a inserção desse vetor que foi manipulado 

dentro daquela célula. Foi feito? Então vão ser feitos os estudos: “Está expressando, o nível 

de expressão é interessante?”, “Ta”. Então a gente tem que fazer primeiro a mudança de 

escala. Aí isso sai dali vai para o laboratório que foi responsável pela primeira mudança de 

escala, do quantitativo. Então esse projeto foi caminhando, mudou aquela concepção de que 

o projeto nasce no laboratório e acaba dentro no laboratório. Aí você fica: “Ah, eu tenho de 

comprar equipamento, porque esse projeto precisa que eu tenha esse equipamento”. Então 

você acaba duplicando o equipamento, as atividades, o staff: “Ah, eu preciso de um biologista 

molecular só para resolver isso aqui. Eu vou trazer por bolsa, visitante, não sei o quê”. 

Quando você tem num outro laboratório um indivíduo com know how para poder resolver 

aquele problema ali! Entendeu? Isso acaba a partir dessas modificações.  

 

CP – Agora, você está descrevendo essa estrutura e eu fiquei pensando numa questão. Eu 

nem sei se é uma questão ou se uma falsa questão, como é que vocês lidam com isso, assim, 

com a propriedade intelectual. Quando você está falando de desenvolvimento, de repente 

você, antes você teve um cientista trabalhando e ele solta um paper, comunica e tal, ele mais 

ou menos detém a propriedade intelectual. Nesse processo como é que fica e como é que 

vocês controlam, por exemplo, um segredo de pesquisa?  

 

NB – Todos na Unidade tem acordo de sigilo assinado. Todos. Já começa por aí. Você não 

pode repassar essas informações. Apresentações em congressos e papers para projetos 

prioritários. Porque aí esses projetos também foram... Com toda essa reestruturação levantou-

se um quantitativo de projetos da Unidade. Aí se verificou que a Unidade estava com 42 
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projetos, mais ou menos, de desenvolvimento tecnológico. “Nós não podemos tocar 42 

projetos. Não faz o menor sentido tocar 42 projetos. Vamos fazer um estudo de viabilidade 

técnica dos projetos”. Então, depois de muitas discussões e ad hocs e não sei o quê, foram 

criados critérios próprios que hoje estão sendo utilizados pelo PDTIS, mas foram criados 

aqui na Unidade, para resolver o nosso problema interno. A Vice-Presidência [da Fiocruz] 

achou bastante interessante e está implantando agora em toda a Fiocruz para análise de novos 

projetos do PDTIS. Desses 42 conseguimos reduzir para uns 30 projetos. E dentro desses 30 

nós começamos, então, a classificar os projetos prioritários, aqueles que teriam um fomento 

mais significativo, e os outros que teriam, vamos dizer assim, o básico, porque ou estava 

muito incipiente, no início, ou porque a título de mercado, exigências de Ministério, enfim, 

não eram tão interessantes. Mas, a gente também não poderia descartar determinados projetos 

porque eles podem... Enfim, nós temos as doenças re-emergentes, temos uma série de coisas. 

Então você não pode, simplesmente, descartar determinados projetos porque eles estão 

gerando conhecimento e poderão vir a gerar uma implantação de plataformas. Mas de 

qualquer maneira, foram feitas essa seleção e essa prioridade. Com isso visando também 

focar o custo e obter em um menor tempo o produto, para pôr na rua. E a gente sabe que de... 

Essa já uma experiência que a gente vem aprendendo com as grandes empresas: você sabe 

que a empresa começa com dez projetos, quando ela chega na fase de pré-clínica, já está com 

cinco projetos, quando entra na Fase 1 já tem uns três projetos e ela, se conseguir colocar um 

a dois produtos aprovados na rua já é, entendeu, um ganho significativo para a empresa. 

Porque são muitas etapas, né? Você gasta muito tempo construindo a tua molécula e aí bota 

no lixo: não tem atividade biológica. Aí você volta para a bancada para mexer, aí você bota 

no lixo: extremamente tóxico. Aí volta para a bancada... Então, desenvolvimento é isso. 

Então se você abre muito o leque, você gasta tempo, o teu staff fica subdividido em vários 

projetos e o teu dinheiro acaba sendo um pouquinho para cada um. Então nessa fase é que eu 

vejo as grandes mudanças de impacto da qualidade, como eu falei, em 2003 para 2004. 

Porque até então nada assim significativo. Hoje nós continuamos em mudança. Porque todas 

essas modificações vão trazendo um novo aprendizado, um amadurecimento, algumas coisas 

que a gente optou, achou que era boa, a gente hoje está vendo que não. Mesmo a triagem 

desses projetos: hoje eu digo que Biofármacos não pode continuar com 12 a 13 projetos, que 

é o que ele tem. Isso é loucura. Nós temos que focar em quatro ou cinco projetos só. Porque 

principalmente biofármacos que é um mercado muito acirrado, muito disputado, tempo é 

algo que você não tem para dispor. Porque quando você tiver chegando lá na ponta, entra 

uma indústria colocando o produto na rua. São oito anos rasgados, jogados no lixo, 

[inaudível]. Ou você volta para bancada para poder propor uma inovação naquele produto, 

aí você tem que passar por todos os testes, pelas fases de novo, para provar a eficácia e a 

qualidade do produto. Aí você gasta mais, gasta de novo. Então, biofármacos é algo que 

tempo é tudo. Então foco é primordial. Esse negócio de ter muitas idéias e nenhum resultado 

não adianta. Você tem que fechar em dois ou três objetivos e reunir as forças ali para aquilo 

andar sem parar até o fim. 

 

WH – Até porque eu ia até te perguntar: essa estrutura de projeto, em algum momento, não 

acaba assoberbando alguns setores, por exemplo? 

 

NB – Não. Os setores, principalmente determinados setores, têm que ser reforçados. Não só 

eles vão sofrer, deverão sofrer reestruturação física e reforço de recursos humanos. 
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WH – Por exemplo? 

 

NB – Por exemplo, Biologia Molecular. Nós imaginamos o quarto andar como uma área só 

de Biologia Molecular, que todo o andar viesse a se transformar num Núcleo de Biologia 

Molecular. 

 

CT– O quarto andar desse prédio. 

 

NB – É. Porque a tendência do futuro são todos produtos recombinantes, inclusive vacinas, 

vacinas quiméricas. E isso tudo é manipulação genética. Nós temos que ter um staff em 

Biologia Molecular, em Engenharia Genética, muito forte, muito bom, que tenha uma visão 

de várias linhas diferentes. Aquele negócio de ficar só se especializando na ponta da agulha 

não dá, você tem que ter indivíduos multidisciplinares dentro da Engenharia Genética. Um 

cara que saque manipulação de enzima, um outro que saque manipulação de proteína... Você 

tem um somatório de conhecimentos, porque só assim anda rápido. É com o somatório dessas 

forças que a gente vai conseguir colocar produtos de ponta e com uma velocidade razoável 

na rua. Então, Biologia Molecular hoje ainda está com o núcleo... assim, foquinhos, em 

alguns laboratórios. E nós temos o LATER, que é o Laboratório de Tecnologia Recombinante, 

que é o que se pretende expandir para todo o andar e ali alocar todos, vamos dizer assim, os 

nossos biologistas moleculares. E os projetos passam por ali. 

 

WH – Aqui tem um departamento tradicional de Biologia Molecular no IOC, né? [pequena 

interrupção] 

 

WH – O DBBM. 

 

NB – DBBM, tá. 

 

WH – DBBM. Que foi o Morel que implantou, na mesma época em que se cria Bio-

Manguinhos. Acho que o Morel chegou um pouco depois, em 77, 78. 

 

NB – Ele implantou também o de Brasília, na UNB. 

 

WH – Pois é. Vocês têm aqui em Bio-Manguinhos contato... Porque tem o Galler, né? O Dr. 

Ricardo Galler é originalmente do DBBM e hoje ele é vice-diretor de Desenvolvimento 

Tecnológico. 

 

NB – Isso. 

 

WH – Afora o fato de o Galler ter colaborado com vocês, vocês têm convênios, acordos ou 

cooperações com esse setor no sentido de orientações ou enfim...? 

 

NB – Para projetos [inaudível] [risos]. 

 

WH – Por que você levantou a sobrancelha? 
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NB – Você é dedo-duro, hein? [risos] O número de parcerias vem crescendo, mas a verdade 

é que os interesses do IOC são particulares. Enfim, eles têm as linhas de pesquisa deles e 

nem sempre as nossas são tão interessantes quanto. 

 

WH – Você está dizendo que tem uma diferença de interesses. De pesquisa... 

 

NB – É, nós visamos o produto, então nós temos um time. Então as nossas parcerias são 

buscando ou um grupo que já está em andamento com aquilo, com aquele desenvolvimento... 

Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre os nossos interesses são interessantes 

para o IOC. 

 

WH – Vocês têm uma dificuldade, né? 

 

NB – É, exato. 

 

WH – Vocês têm mais dificuldade de... 

 

NB – É bem verdade que isso vem mudando com alguns segmentos da Fiocruz. Nós hoje 

temos parceria com Bahia, temos parceria com Curitiba, lá do Krieger. 

 

WH – Que era daqui, mas eu acho que... 

 

NB – Mas é da Fiocruz! 

 

WH – É Fiocruz, né? 

 

NB – Fiocruz, é. Com o grupo do Lain temos hoje parcerias. Parece que conforme eles 

observam as modificações que nós estamos fazendo dentro da Unidade, estão se estreitando 

mais as relações e começa a haver uma proximidade maior. Mas é de uns dois anos para cá 

que se começa a sentir isso e identificar isso. Porque até então era muito difícil. Era mais 

fácil nós sermos procurados para desenvolver um anticorpo monoclonal para pesquisa de 

alguém, do que ele se interessar em desenvolver alguma coisa na qual nós tivéssemos 

interesse. Então era mais ou menos a relação. E agora isso começa realmente a mudar. E eu 

espero que da... Porque nós temos aqui dentro da Fiocruz cérebros maravilhosos, que 

poderiam estar trabalhando junto conosco nessa linha. 

 

CT – E aí como é que fica, por exemplo, o Carlos perguntou sobre a propriedade intelectual 

quando você faz convênios fora de Bio-Manguinhos? Porque aqui dentro de Bio-Manguinhos 

você falou que tem acordo de sigilo assinado. 

 

NB – É, todos nós temos acordo de sigilo assinado na Unidade. Até então, até toda essa nova 

estrutura, as pessoas iam aos congressos, mostravam seus trabalhos, publicavam os papers 

que queriam. A partir dessa reestruturação isso não pode mais ocorrer se não passar por um 

crivo de um grupo interno da Unidade, para ver se aquilo vai... Primeiro: aquele projeto 

pretende uma patente? É a primeira análise que é feita do projeto. Se aquilo vislumbra um 

produto novo ou o desenvolvimento de uma nova metodologia, nada será divulgado daquele 

projeto. Nada. Nem apresentação em congresso, nem papers. Esse projeto vai caminhar em 
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silêncio até o desfecho dele, quando então será solicitado... Porque você às vezes nem precisa 

chegar ao produto final para você fazer a solicitação de patente. Você pode estar solicitando 

proteção em cima da metodologia de obtenção, por exemplo. Então se isso for feito, quando 

se pede a solicitação e é emitida pelo INPI a carta comprovando que a solicitação foi realizada, 

você pode apresentar em congresso, você pode fazer o teu paper, não tem problema. Porque 

dali a 18 meses o próprio INPI vai disponibilizar as informações para o público. Só que aí 

está protegida. Agora vai estar funcionando assim, dessa maneira. Os parceiros externos... É 

respeitando a propriedade intelectual dos parceiros. Por exemplo: eu vou fazer uma parceria 

com alguém de um instituto fora, em que eu vou utilizar o peptídeo que ele desenvolveu para 

produzir um produto de uso terapêutico. Então esse peptídeo ele não tem patente, a Fiocruz 

vai tirar patente para ele, faz parte do acordo. A manutenção é dele, da patente, mas a Fiocruz, 

por ter uma estrutura, vai agilizar a patente dele. E ele, para que eu possa produzir o meu 

produto, a família de patente passa a ser a referência da patente dele, que é o peptídeo original. 

Então eu vou pagar a ele royalties sobre o uso da propriedade intelectual dele. Então isso 

tudo, para isso a gente tem, Bio-Manguinhos... Parte dessa reformulação estrutural toda, Bio-

Manguinhos hoje dispõe de advogados, do Barbosa, do Antonio Barbosa... 

 

WH – Setor jurídico? 

 

NB - É um setor jurídico, mas eles não chamam de setor jurídico. Chamam de Assessoria de 

negociação... 

 

WH – Nadia, me dá um minuto que eu gostaria de trocar... [interrupção] 

 

WH - Você estava dizendo: “tem um setor...”. 

 

NB – Dentro dessa estruturação nova da Unidade foi criado um setor que se compõe de 

advogados e o doutor – ele não gosta de ser chamado de doutor, porque ele disse que não é 

doutor – Antônio [Luiz Figueira] Barbosa. Na verdade, ele é economista, mas detém uma 

experiência muito grande. Inclusive, entre os cargos que ele ocupou, ele foi diretor do INPI. 

Ele tem um know how muito grande nessa parte de comercialização de contrato, transferência 

de tecnologia. Ele vem dirigindo esse escritório, essa assessoria, com os advogados para 

poder compor essa... 

 

WH – É daqui de Bio-Manguinhos? 

 

NB – Bio-Manguinhos. É de Bio-Manguinhos. A [inaudível] deles é encaminhado para a 

presidência, para a procuradoria, enfim. 

 

WH – Porque na Fiocruz tinha, tem ainda, na SUPLAN, hoje é SEPLAN – não sei mais qual 

é o nome – um grupo pensando a questão de patente. Não sei se foi a Maria Celeste... 

 

NB – É a Celeste, da Gestec. Mas o que a gente faz, vamos dizer assim, é economizar o 

tempo dela. Como a patente para biofármacos é norteadora ou é excludente, eu não posso 

esperar o tempo que a Celeste precisa para equipe dela rastrear. Então a gente já está fazendo 

isso aqui: rastreabilidade. “Tem patente, não tem patente. Se tiver patente, onde tem. Está 

protegida no INPI, não está protegida. O que é que as patentes dizem?” A gente vê isso tudo. 
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“Ah, não, não está protegida, isso vai me gerar uma patente”.Então todas essas informações 

já vão para a Celeste, para a Gestec, para ela então dar um encaminhamento. Ela é quem faz 

o encaminhamento para o INPI, tudo através dela. Tudo o que a gente está fazendo aqui é a 

prévia, vamos dizer assim. Mesmo porque, anteriormente, a gente solicitava a ela, ficava 

aguardando as informações: “Esse produto tem, não tem; como é que está registrado, qual é 

a marca, a marca também tem?” Enfim, então demandava um tempo que a gente às vezes 

não tinha. 

 

CP – E ela está fazendo para todo mundo. 

 

NB – Exatamente. Ela atende toda a Fiocruz. E nós não podíamos perder esse tempo porque 

você está no meio de uma negociação. Eu não vou fechar contrato se eu não tiver a certeza 

daquele produto, depois de rastrear aquele produto. Então eu só vou para o contrato quando 

eu já verifiquei tudo antes. Essas são as atitudes que eu venho tomando antes de ir para uma 

negociação. E esse tempo era precioso. A gente já faz a prévia. Se interessa a gente vai para 

a negociação e depois encaminha, vamos dizer assim, esse mini dossiê para ela, então, tocar 

em frente. A mesma coisa é a Assessoria de Negociação, do Barbosa. A Fiocruz tem, mas o 

que a gente tentou fazer para agilizar foi descentralizar. Quando vai para eles já vai a coisa 

já... 

 

WH – Mastigada. 

 

NB – ...mastigada. Com isso a gente ganha tempo. 

 

CP – Eu queria voltar para essa questão da propriedade intelectual. Na medida em que você 

picota os processos, devem estar passando por vários laboratórios, como é que fica? Você 

pode ter coisas parciais, metodologias ou desenvolvimentos parciais passíveis de serem 

protegidos, e você ter um produto final. Como é que fica, no final, a propriedade intelectual? 

E se tem uma propriedade intelectual, você tem uma propriedade da instituição? Como é que 

é? Dá para você falar um pouco para gente? É protegido por contrato? 

NB – Não. Eu até sei por alto como é que isso está funcionando. Mas por enquanto a gente 

ainda não chegou de fato na execução documental disso. Mas existe toda uma legislação para 

isso. O Barbosa vem, junto com a assessoria dos advogados daqui, vendo de que maneira, 

dentro do que existe, como é que a gente vai poder contemplar isso aí. Eu não poderia, não 

saberia te dizer exatamente como será, porque eles estão avaliando exatamente esse que não 

é natural, né? Você tem lá um indivíduo, digamos, da propriedade intelectual porque foi 

dentro do laboratório que aquilo foi desenvolvido. Nessa nova condição que permeia grupos 

diferentes, eles estão analisando como é que isso poderá ocorrer. Realmente não tenho 

nenhum caso ainda, então não tenho descrito na prática. Então está no momento de avaliação 

de que maneira exatamente – porque você tem o pesquisador e a instituição. Isso vem 

contemplar a ambos. Então eles estão analisando de que maneira isso vai acontecer. Então é 

o que eu poderia te dizer de pronto, porque ainda não tem nada fechado com relação a isso. 

 

WH – Por exemplo, num caso específico. Você trabalhou para desenvolver anticorpo 

monoclonal para meningite, né? Então na verdade esse anticorpo específico, ele é 

propriedade, você tem, entre aspas, “propriedade sobre esse desenvolvimento”, ou isso 
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pertence à instituição quando a vacina entrar no mercado e for comercializada? Como está 

isso no caso, por exemplo, da meningite? 

 

NB – No caso da meningite, os anticorpos são domínio público. Porque exatamente não nos 

preocupamos com patente. E isso foi divulgado através de congresso de... Não a composição 

da vacina, porque isso é um segredo industrial – o quanto de que levou a vacina. Mas o 

desenvolvimento do anticorpo que faz o controle da vacina, isso tudo cai já em domínio 

público. Porque nessa ocasião não se preocupava com isso. 

 

WH – Hoje não se faria a mesma coisa. 

 

NB – De forma nenhuma. 

 

CP – Se perdeu um número razoável de patentes?  

 

NB – Com certeza absoluta! Razoável. Eu diria bem razoável, principalmente o monoclonal, 

o LATAM, Laboratório de Anticorpos Monoclonais. A metodologia é domínio público, o 

produto por sua característica de especificidade e sensibilidade, ele poderia ter patenteado 

cada um. Mas não havia essa preocupação, não havia essa... O que se achava e o que alguns 

acadêmicos ainda acham até hoje, é que sinônimo de produtividade é paper e trabalho em 

congressos. Ir a congresso, falar, divulgar o teu trabalho. Isso é que é sinônimo de 

produtividade. Hoje a gente está vendo que não é, né? É importante você divulgar o teu 

trabalho, mas divulgá-lo no momento certo. Porque senão você acaba se prejudicando...  

 

 

Fita 7 – Lado B 

 

 

WH – Para você ter idéia? 

 

NB – Para você ter idéia do nível de preocupação que nós temos hoje, por exemplo: os 

pesquisadores usam vetores comerciais para pesquisa, para desenvolver alguma coisa. 

Vetores americanos. Então hoje, para a gente produzir um biofármaco a gente tem de 

construir um vetor. Se gente utilizar o vetor comercial, vamos dizer, uma E. coli, uma K-não 

sei quanto vendida para pesquisa, eu tenho de pagar royalties para o americano que 

desenvolveu aquele vetor. E a noção das pessoas é uma coisa bem... “Você tem a E. coli? 

Ah! Me dá um pouquinho?”, “Ah, toma”. Você não pode produzir, você só pode fazer 

pesquisa. Porque se eu não tiver a minha origem credenciada e validada, eu não registro o 

meu produto. Ele pode ser maravilhoso, mas eu não registro. Você tem que ter toda a 

rastreabilidade das origens de cada coisa documentada. E a propriedade intelectual tem que 

ser respeitada. 

 

CT – Uma pergunta bem leiga. Vocês desenvolveram alguns tipos de anticorpos monoclonais 

que não foram patenteados. Isso não impede que a essa altura alguém esteja patenteando a 

mesma coisa que vocês produziram. 

 

NB – Não vai patentear porque já é de domínio público. 
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CT – Já é de domínio público. 

 

NB – Mas ele poderá estar utilizando sem me pagar nada ou sem pagar à instituição nada. 

Mas a instituição teve um custo para desenvolver aquilo. Agora, se estivesse patenteado e 

alguém estivesse usando, estaria pagando royalties pelo uso daquele produto a uma 

instituição. 

 

WH – Essa prática está mudando agora na Instituição, né? 

 

NB – É.  

 

WH – Eu acho que a Celeste é uma das pessoas mais mobilizadas nessa mudança, né? 

 

NB – Celeste é. Vem trabalhando e eu agora aqui dentro na linha de biofármaco, em cima do  

pessoal por causa disso. É um raciocínio acadêmico, os parceiros também são complicados.  

 

WH – É. Porque eles estão sujeitos a uma lógica acadêmica, né? 

 

NB – Exatamente. Você está... 

 

WH – Publicação, paper... [falas superpostas] 

 

NB – [inaudível] com as universidades. E a mão-de-obra dele é o orientando de doutorado, 

mestrado. Não pode defender a tese aberta. Se ele defender a tese aberta ou se a instituição 

publicar a tese e colocar na biblioteca, acabou. Então isso está sendo um nó na cabeça das 

universidades. Eu estive no 8º REPICT, que é o Encontro de Propriedade Intelectual, onde 

estavam vários representantes das universidades do país, e isso foi um dos temas levantados: 

“Como é que a gente faz agora para controlar uma coisa dessas? O aluno quer a tese dele 

defendida com todo mundo assistindo. Como é que a universidade vai se posicionar, quais 

os critérios que a universidade vai criar para poder controlar isso?” Porque várias teses são 

com temas bastante interessantes e até, às vezes, a tese do indivíduo é o desenvolvimento a 

título de bancada de um produto. Aí ele vai para defesa, defende aquilo... Porque a maior 

parte das pessoas – não estou dizendo todas – mas a maior parte do pessoal, quer defender. 

Defendeu e nunca mais olha para aquilo! O objetivo dele é defender a tese e ganhar o título 

dele. Esse é o objetivo. E com isso, então, vários produtos são perdidos. Você não pode dar 

continuidade àquilo porque foi uma defesa aberta, caiu no domínio público. Cai em domínio 

público, acabou!  

 

WH – Você tem várias posições dentro desse debate das patentes. Eu queria até saber a tua 

opinião sobre isso, por isso que eu estou te perguntando, já ouvi que: “Bom, finalmente a 

Fiocruz é uma empresa pública e todo conhecimento que ela produz deveria ser público, 

aberto, livre”. Eu já ouvi isso, não é? 

 

NB – E a Fiocruz sobrevive como? Na atual conjuntura política e na nova visão de que as 

instituições públicas precisam se auto-sustentar? 
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WH – É, é uma questão. 

 

NB – Agora, depois que o indivíduo patenteia ele pode contar para Deus e todo mundo! Ele 

pode publicar quantos trabalhos ele quiser, entendeu, dar quantas palestras... 

 

WH – Divulgar... 

 

NB - Tudo! Tudo! A patente não castra, a patente protege. Entendeu? Durante 20 anos aquela 

idéia, aquele produto, aquela metodologia, estará protegida. Ou seja, qualquer um que venha 

utilizá-la obrigatoriamente deverá fazer contato com o detentor da propriedade intelectual. 

Comunicar que vai usar, negociar de que maneira pode usar. E aí o dono vai dizer: “Olha, eu 

deixo você usar de graça”. É problema dele! Ou não: “Eu quero algum royalty sobre isso”, 

“O que é que isso vai gerar? O que é que vai virar? Ah, uma empresa particular, uma 

multinacional? Não? Enfim, me pague tanto de royalty para reinvestir, equipar meu 

laboratório para que eu possa desenvolver outras linhas de pesquisa”. Enfim, é isso que a 

patente faz: é proteger. É bem verdade... Eu sou contra, como eu falei no início, o tipo de 

proteção que os americanos fazem que é proteger algo que eles não fizeram. Eles fizeram 

uma determinada coisa e eles estão protegendo num espectro que impede você de fazer... 

 

WH – Você desenvolver... 

 

NB – ...qualquer outra coisa. Isso eu sou contra. Porque isso não é justo! Não que ele proteja 

a idéia dele, é justo, é um direito que ele tem, ele deve fazer isso. Agora, ele criar num 

espectro que impeça qualquer outro de fazer alguma coisa que esteja ali dentro daquilo, isso 

é um absurdo! Um absurdo! Mas a maioria das patentes das grandes empresas... Porque eles 

têm uma grande experiência em solicitação de patentes, em tirar patente, eles manipulam 

mesmo a coisa que fica de uma tal maneira... Inviolável. 

 

CP – Nessa reestruturação em que o Doutor Akira viu que devia abrir um leque de produtos, 

a gente já conversou ontem com o Artur, eu estou percebendo que as patentes também 

estariam dentro desse leque de recursos que a instituição pode auferir. Quer dizer estaria com 

duas coisas que antes não... Além dos produtos novos você tem, a gente viu ontem, venda de 

serviços! E tornar a patentear algo que você não pode mentir, mas também ser algo que possa 

ser... 

 

WH – Rentável, né? 

 

CP – ...rentável, né? Uma eventual fonte de... 

 

NB – É, quando você repassa o conhecimento, quer dizer, passa a ter direito a royalties e 

tudo isso, né? É dessa maneira que a patente é rentável, porque ela protege a tua idéia e 

quando você repassa essa idéia alguém passa a te dever alguma coisa daquela idéia que você 

está vendendo, o conhecimento que você está repassando. Agora, como a gente está entrando 

nesse mercado, a patente passa a ser para gente uma ferramenta importante para que a gente 

possa também se manter no mercado com aquela inovação durante os 20 anos. [interrupção] 

 

CP – É preciso se manter no mercado. 
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NB – É. Nós temos alguns projetos que são inovadores a nível mundial, não tem ninguém 

desenvolvendo nessa linha. Pelo menos até agora, porque isso também é perigoso, né? Hoje 

não tem e de repente aparece, né? Então esses projetos vão requerer patentes. Até do processo 

do desenvolvimento do alvo, do que se pretende atingir. Então tem que fazer patente, nós já 

estamos nos movimentando com relação a isso, para proteger esses projetos. Porque aí, uma 

vez protegido você tem a possibilidade de mantê-lo no mercado sem a concorrência durante 

os 20 anos que é a duração da patente. É a ferramenta que eles usam e é a ferramenta que nós 

temos que usar também. 

 

CT – Sobre o que você nos falou, sobre os 12 outros projetos, além da transferência de 

tecnologia da eritropoetina e do interferon, o que você pode nos falar sobre eles? Ou que 

doenças estão sendo pensadas? 

 

NB – Nós temos três anticorpos humanizados que vão ser direcionados para hepatite B; o 

outro para linfomas, seria oncologia, e o terceiro para Staphilococcus aureus resistente a 

meticilina. Temos o interferon-beta que é um desenvolvimento interno, sem a parceria no 

desenvolvimento da molécula. Poderemos ter algum parceiro mais à frente para alguma outra 

coisa. Temos o desenvolvimento da imiglucerase, é desenvolvimento nacional. Todos esses 

projetos que eu estou falando são desenvolvimento de parcerias nacionais. Temos o fator 

estimulante de crescimento de colônias de granulócitos, que é o filgastrin que também faz 

parte da lista de medicamentos do Ministério. 

 

WH – Medicamentos excepcionais, né? 

 

NB – Excepcionais. São todos recombinantes, né? Todos manipulados geneticamente. 

Temos o fator estimulante de colônias de macrófagos e granulócitos. Temos a somatotropina, 

que é hormônio de crescimento. Me perdi, não sei quantos eu falei, se falei todos. 

 

WH – Desses 12, né, você diz “muitos e talvez...” – você acabou de dizer para nós: “Talvez 

devesse selecionar ou priorizar alguns dentro desse leque”. Quais deles além, obviamente, 

do interferon e da eritropoetina? 

 

NB – Quais os parâmetros que eu utilizaria? 

 

WH – É. 

 

NB – Patentes, um. 

 

WH – Patentes? 

 

NB – Patentes é um dos parâmetros que eu utilizaria. Quais desses projetos não estariam 

protegidos por patente no Brasil? Então o que não está protegido mereceria... Como são todos 

de impacto para o Ministério da Saúde, como todos têm alto valor agregado, isso já seria um 

grupo de projetos seletos, vamos dizer assim. Então, quais os parâmetros que eu utilizaria 

para focar mais em um do que em outro? Patente seria um desses. Por exemplo: eu vou perder 

um tempo enorme – já estou perdendo – com o peguilado –, não que ele não seja importante 
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– mas existe a alternativa de chamar a Hoffmann-La Roche conversar com ela e dizer... Como 

o Ministério faz normalmente, a não ser que quebre a patente, mas não é isso, ele chama o 

produtor e diz: “Olha, eu tenho interesse se você baixar o seu preço. Se não baixar o seu 

preço, nós vamos colocar um similar no mercado e não vamos lhe pagar os royalties”. Mas, 

enfim, então há formas de baixar esse preço e a gente poder investir num projeto que não é 

protegido. Os projetos que não têm a nível mundial, esses já estariam no foco de 

desenvolvimento. Agora os outros eu selecionaria pelo nível de dificuldade. Não tem patente, 

então eu vou investir nesse aqui, porque de cara a gente tem como, de uma forma mais rápida, 

tentar colocar ele na rua. 

 

CP – E segurar uma patente. 

 

NB – Não. Esses produtos, eles têm patente fora do país. Eles não têm patente... Alguns não 

têm patente no país. O que me impede de colocá-lo na rua no Brasil é a patente nacional, não 

é a patente internacional. Porque como não havia a patente nacional, eu também não posso 

exportá-lo, porque ele está protegido lá fora, mas eu posso atender minha demanda nacional. 

Como ele não está protegido no Brasil, significa que a empresa não se incomodou com o 

mercado nacional. Então eu posso fazer um similar e pô-lo na rua aqui, mas eu não posso 

exportá-lo para os países onde ela tem patente, porque isso não entra. 

 

CP – Agora, uma dúvida que eu tenho: você começa o projeto, selecionou esse, no Brasil não 

tem a patente. Não sei por que cargas-d’água... 

 

NB – Alguém solicita. É um risco. 

 

CP – Pois é. Ou alguém que detenha a patente lá fora fique sabendo e aí solicita aqui e isso 

pode te quebrar todo... 

 

NB – Com certeza. 

 

CP – O planejamento, todo o investimento que você já fez. 

 

NB – Com certeza, por isso que eu digo: a patente é norteadora ou excludente, para mim. Ou 

ela norteia o meu projeto de forma que eu tente inovação para sair fora da forma como está 

protegido ou ela exclui o meu projeto, pára porque não tem jeito. 

 

WH – É, tem um nível de imponderáveis aí, né? Agora, por outro lado, tem uma previsão, 

né? Tem uma série de fatores que você pode selecionar, como por exemplo, a patente: “Não, 

tem um fator que me que direciona que é a patente”. E eu ia até te perguntar, que isso é uma 

dúvida que eu tenho: a medicina está mudando, nos últimos anos a gente vê pelo jornal, 

acompanha toda a questão da pesquisa com células-tronco, com novas tecnologias genéticas 

e o que está mais na... 

 

NB – Terapia gênica... 

 

WH – É. E a questão, por exemplo, do uso de células-tronco. Vocês têm alguma visão de que 

isso possa de alguma maneira afetar, por exemplo, biofármacos ou vacinas? Ou que essa seja 
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uma área em que de alguma forma se possa investir aqui dentro da Fundação? Estou te 

fazendo a pergunta como leiga. 

 

NB – Preparei uma apresentação para uma das oficinas de trabalho de planejamento 

estratégico, exatamente que era a projeção de cinco, dez anos de todos os concorrentes, no 

caso enfocando os biofármacos. A Engenharia Gênica, o tratamento gênico, ele é arrebatador, 

mas ele apresenta muitos problemas hoje ainda e eu não sei se eles vão conseguir... Quer 

dizer, a ciência é algo assim obscuro, né? 50 anos, de repente “Pá!”, pega o prumo da coisa 

e vai embora. Mas assim, de um futuro próximo, eu acho difícil que a Engenharia consiga a 

substituição de genes defeituosos, enfim, com sucesso. Porque ela vem... Ninguém vai ficar 

doente! Porque uma vez que você identifique lá nas células iniciais que tem um gen 

defeituoso que vai te dar um código para desenvolver uma diabete [inaudível], e eles têm 

condição de manipular isso, retirar isso e botar um bom, não vai ter mais indústria nem de 

biofármaco, nem de fármaco, nem vacina, nem coisa nenhuma! Vacina ainda não diria, né? 

Porque aí você está manipulando genes que vão te ocasionar deficiências. A vacina vai te 

proteger de microorganismos... 

 

WH - Externos.  

 

NB - Mas fármacos e biofármacos, por exemplo, vão para o espaço! Você toma a medicação 

ou para tentar... paliativa, para melhorar, efetivar condições de melhoria ou daquele órgão 

que está doente...  

 

WH – [inaudível] [falas superpostas] 

 

NB - É, exato. Descobrir que eu vou ter câncer de pulmão e o cara lá numas celulazinhas já 

consegue substituir aquilo... Acaba. Eu acho que essa área de medicamentos em geral, ela 

acaba. Vacina é o que eu digo que talvez sobreviva, né? Porque aí vai te proteger, vai te 

induzir a criar anticorpos contra patógenos externos, que independem da tua genética. Mas 

eu acho que é uma tecnologia – nossa! – importantíssima, mas que ainda vai levar tempo 

para se tornar realidade. E esse tempo eu não acredito que seja nesses 15 anos que virão. 

Pode ser que eu esteja enganada, mas é muito complexo, muito complexo! 

 

WH – Esse é o diagnóstico que você faz, sua previsão, digamos assim, né?  

 

NB – Eu acho. É muito complexo. 

 

WH – E vocês não estão pensando em investir nessa área de alguma forma? 

 

NB – Não.  

 

WH – Isso estaria fora... 

 

NB – É. 

 

WH – ...estaria fora do escopo de Bio-Manguinhos? 
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NB – Porque veja bem, nós somos produtores. Como é que vai produzir um gen? Aí esse gen 

aqui é para substituir o gen que ocasiona o hepatoma, câncer de fígado. Enfim, eu não sei, 

fica meio difícil. E essa terapia, ela estuda caso a caso, né? Vai estudar aquele organismo, 

ver quais as deficiências daquele organismo, substituir. Então essa visão vanguardista de que 

o cara vai abrir a gavetinha lá do fichário e tira aquele... “Procura aí gen para não sei quê”. 

O cara vai lá, pega a caixinha... Isso ainda vai levar um bom tempo.  

 

WH – Parece até filme de ficção científica. 

 

NB – É, eu acho. É isso que eu disse. A ciência é uma coisa assim, ela leva 100 anos, 50 anos 

com uma coisa, mas de repente descobrem alguma coisa que faz a diferença e muda tudo. 

Mas eu não vejo assim como... 

 

WH – Mudanças de paradigmas, digamos assim. 

 

NB – Exato. Mas não vejo como uma ameaça imediata não. A célula-tronco é uma coisa que 

já é mais próxima, vamos dizer assim, uma realidade mais próxima. Embora dentre a pesquisa 

que eu andei fazendo para me preparar para o assunto, eles têm observado que as células-

tronco estão tendo sucesso em determinados casos com parâmetros já pré-definidos. Por 

exemplo: um diabético recente, vamos dizer um jovem, um indivíduo jovem ou um indivíduo 

que tenha ficado diabético recentemente, a célula-tronco funciona super bem. Num diabético 

crônico, não funciona. Em seis meses está retornando a necessidade dele tomar insulina, por 

algum motivo as ilhotas de gram não permanecem... Ou seja, aquelas células que foram 

renovadas ali por algum motivo... 

 

WH – Degeneram. 

 

NB – ...degeneram. Então eles estão encontrando algumas barreiras que eles vão ter que 

resolver. A célula-tronco para alguns tipos de leucemia, por exemplo, foi uma coisa 

revolucionária, realmente vem salvando muitas vidas. Mas eu acho também que ainda existe 

uma série de problemas e barreiras que eles vão ter que vencer. O próprio pré-tratamento 

para o transplante de célula-tronco é extremamente agressivo. Alguns pacientes morrem do 

pré-tratamento. Não conseguem nem chegar ao transplante de célula-tronco. Porque o pré-

tratamento é o mesmo utilizado para oncologia. Então é uma carga enorme de radioterapia, 

enfim, quimioterapia para imuno-suprimir o sistema, para que ele não rejeite as células. 

Agora eles têm o transplante self, que é das próprias células retiradas de você, ou se é no caso 

da leucemia tem de ser retirado de outra pessoa. Mas o pré-tratamento é extremamente 

[inaudível]. O super-homem morreu no pré-tratamento. Enfim, e outros acabam morrendo do 

pré-tratamento, de tão agressivo que é. O indivíduo já está tão debilitado, não resiste ao pré-

tratamento. Então são coisas que eles vão ter que, também nessa tecnologia, resolver como é 

que eles vão lidar com isso. Então eu acho que é uma ameaça, mas também não creio que 

seja uma ameaça imediata, ainda vai levar alguns anos. 

 

WH – É mais a longo prazo. 

 

NB – A longo prazo, é. Mas já é uma metodologia mais realística do que, vamos dizer assim, 

– pensando a nível de ficção – do que a manipulação genética no organismo vivo, no ser 
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humano. E tem a outra que eu estou tentando me lembrar o nome, que também está muito 

em voga aí, que está relacionada à terapia gênica. Farmacoterapia, uma coisa assim, que é o 

remédio, um medicamento que é desenvolvido, específico para cada caso e para cada 

indivíduo, considerando as características daquele organismo. Mas eu não vejo isso como 

ameaça, porque você imagina produzir medicamento específico... Não é uma manipulação, 

são compostos químicos. Você fazer um medicamento para cada indivíduo, observando 

aquelas características daquela doença, a redução de efeito colateral, não sei quê. Quando a 

gente pensa, a nível de produção, o custo, comercialmente falando – que a gente tem o lado 

do paciente, o lado emocional, enfim, o lado da saúde – mas comercialmente falando, o custo 

de você produzir um medicamento personalizado é uma coisa de louco, né?! E o tempo que, 

dependendo do caso, vai demandar. Eu não sei, eu acho que também é uma ameaça a longo 

prazo. 

 

CP – Até falei isso na primeira entrevista. Aqui, o que você tem como cenário futuro de 

produção? Eu assisti a um seminário em que se pensou em modificações do produto até na 

forma de apresentação. Por exemplo, se fala em vacina em fruta transgênica, bala. 

 

WH – A banana seria... 

 

CP – É. Você toma e fica ativo durante um tempo. 

 

NB – É, são os lipossomas, as nanosferas, que eles vêm desenvolvendo para isso. 

 

CP – Como é que é isso aqui? Vocês ficam acompanhando? 

 

NB – Fico. Eu fico rastreando. Aí vamos a esses fóruns de biotecnologia para ver em que pé 

eles estão. Porque nós temos, por exemplo, alguns produtos: a hemofilia, que são o uso do 

fator 8, fator 9 da hemofilia A e hemofilia B. São tratamentos, devido aos números de 

injeções, a carga que o paciente toma, é muito doloroso. E há a idéia de você colocar esses 

produtos, essas proteínas em bactérias, lactobacilos, por exemplo. E você ao tomar um 

iogurte, está tomando... seria fantástico! Nós iniciamos uma tentativa de colaboração – que 

não foi para frente porque a presidência da Fiocruz achou que não era viável, que não deveria 

– com a Universidade da Virginia, sobre fator 9, que é um fator da hemofilia sanguínea do 

tipo A, através de leite de porcas transgênicas. O projeto deles tinha 15 anos de estudos, já 

tinham testado em cães hemofílicos e o resultado havia sido bastante promissor. “Ah, mas 

por que a porca?” A biologia do porco é muito similar à do ser humano. Além disso, as 

glândulas mamárias da porca funcionariam como funciona um biorreator. Então ao invés de 

você ter biorreatores, equipamentos de 500 litros, você teria uma fazenda de porcas 

transgênicas. Fizemos um projeto inclusive para aquela área em Jacarepaguá...  

 

CP – Da Fiocruz, não é? 

 

NB – É. Aonde funcionava a... Zita Moreira? Não. Como é o nome daquilo ali, meu Deus?! 

 

WH – Colônia Juliano Moreira. 
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NB – Isso. Colônia Juliano Moreira. Foi feito o projeto para lá, para fazenda de animais 

transgênicos, esses animais seriam animais BPF, totalmente controlado. Foi feito todo um 

impacto ambiental e achávamos que era um projeto extremamente promissor. Porque no caso 

da expressão do leite... “Ah, o indivíduo vai tomar o leite”. Não, o indivíduo não vai tomar o 

leite. A proteína vai ser purificada, o indivíduo vai receber a proteína que foi produzida 

através do leite. Agora, haveria estudos paralelos para que se visse a possibilidade do uso da 

proteína através do consumo do leite com a proteína. Aí ao invés de você fazer injetável, 

seria oral. O grupo da Virginia, já vinha trabalhando também, iniciando os estudos de uso 

oral do leite. Eles haviam testado em animais. Haviam condicionado o animal ao estado 

hemofílico, ao sangramento, e alimentado com o leite onde estava presente a proteína. A 

proteína no leite teve uma ação similar à ação da proteína injetada. Então era muito, muito 

interessante. Aliás, o primeiro projeto de biofármacos, realmente, foi esse. Mas por questões... 

A Presidência da Fiocruz não... 

 

CP – Seria polêmico mexer com os transgênicos? Isso atrairia a mídia? 

 

NB – É, exato. Eu acho que foi mais ou menos por aí, é. Uma polêmica... 

 

WH – A questão de ética envolvida? 

 

CP – Mexer com transgênico... 

 

NB – Não, é porque talvez fosse o primeiro projeto da Fiocruz em produto transgênico. O 

FDA tem vários produtos recombinantes aprovados, mas nenhum ainda produzido em animal 

transgênico. A nível de planta, vegetal, você já tem várias coisas, mas a nível animal não. 

Então seria um projeto com um impacto grande, porque também era um projeto grande. Mas 

um projeto que, se funcionasse, abriria uma plataforma. Ele iria passar por todos os testes 

clínicos, por todas as fases antes de ir para a rua. Mas se ficasse comprovado que realmente 

o produto era bom, abriria uma plataforma para expressão de qualquer outra...  

 

 

Fita 8 - Lado A 

 

 

NB – ... são ameaça para os biofármacos, porque você reduz muito o custo, na produção dos 

transgênicos, né? Quando se fala em planta, vegetal, se produzir uma proteína, você reduz 

mão-de-obra, a área... Quanto custa um metro quadrado de uma área classificada? Estava 

olhando a planta lá, a metragem da planta aqui de biofármacos custa R$ 3.400 o m2. Quer 

dizer, é totalmente diferente de você... Tudo bem que o vegetal transgênico tem que ser retido 

também, para não escapar para natureza. Mas uma retenção tem um custo muito, muito 

menor! Então é um fator de risco, né? O transgênico no sentido do baixo custo de produção 

e, conseqüentemente, o baixo custo de introdução desse produto no mercado.  

 

WH – E tem alguma perspectiva de Bio-Manguinhos investir nesse campo? 

 

NB – Não. Isso que eu comentei no início. 
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CP – Isso que ela estava falando.  

 

WH – Ah! Foi na hora que eu saí. 

 

NB – O primeiro projeto foi com porco transgênico... 

 

WH – Parou. 

 

NB – Parou. 

 

WH – Mas hoje, existe ainda essa possibilidade? 

 

CP – Eu queria acrescentar, na linha que ela está falando: mesmo que isso seja considerado 

um risco para a linha de produção que você está implantando em Bio-Manguinhos. De 

repente alguém faz lá fora e derruba um ou dois projetos. Mesmo que por problema éticos, 

problemas políticos – esse projeto lá com os porcos, que você falou que não foi à frente – a 

instituição não tem como acompanhar isso mesmo que não entre em linha de produção? Que 

venha a dominar a tecnologia, mesmo que seja impedido de jogar para o mercado como uma 

maneira de se resguardar de uma possível mudança abrupta? 

 

NB – Acompanhar o andamento da Universidade de Virginia com esses testes, com esses 

estudos, a gente vem fazendo à distância. Mas introduzi-lo na unidade também traz um custo 

de adequação, para poder trabalhar com um animal transgênico. E como foi, vamos dizer 

assim, vetada temporariamente a intenção do projeto, não visa o produto. Então passa a ser 

secundário para a Unidade, porque é só uma questão de acompanhamento biotecnológico. E 

isso então a gente vai fazer, vai se manter à distância, vendo qual é o encaminhamento que 

eles vão dar e aonde vão conseguir introduzir isso. Em que país eles vão introduzir, né? 

Porque nos Estados Unidos o grande problema é esse. O FDA ainda não reconheceu nenhum 

produto de origem animal transgênico. Então eles também têm lá esse tipo de restrição. As 

linhas mais desenvolvidas, a Embrapa, por exemplo – a nossa Embrapa é extremamente 

desenvolvida na linha de transgênicos vegetais, né? Nossa! Você nem imagina o que os caras 

estão fazendo ao nível de espécies de vegetais diferentes que eles vêm desenvolvendo, as 

possibilidades que isso abre. Agora, o transgênico, o vegetal transgênico, ele pode ser 

utilizado também para baixar custo de produção. Foi uma sugestão que eu dei, que a Unidade 

poderia pensar em investir. Por exemplo: existem estudos na literatura de você introduzir um 

anticorpo monoclonal num vegetal – nesse caso foi introduzido no tabaco, que é de 

crescimento fácil, ele por si só já confere uma certa proteção contra a agressão externa, enfim. 

Porque a produção de um anticorpo, por mais que a gente tenha um laboratório que faça isso 

com uma certa velocidade, com uma certa facilidade, tem um custo razoável. Então se inserir 

no tabaco e fizer uma plantação, eu vou obter quilos desse material. E a extração desse 

material do material biológico do tabaco é fácil, devido às características que eles têm bem 

diferentes. Então o reaproveitamento dessa proteína é de uma maneira simples, fácil e eu vou 

obter quilos. Para que é que eu vou obter esse quilo? Eu não posso usar esse monoclonal num 

ser humano porque ele vem de um transgênico, mas eu posso usar esse monoclonal na minha 

coluna de cromatografia, por exemplo. Uma coluna de afinidades, eu vou utilizar ele como 

um reagente. E vou reduzir o meu custo de produção quando eu tiver que separar, passar ali 

o meu antígeno vacinal. O meu anticorpo vai especificamente segurar só o antígeno viral, o 
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antígeno da vacina, que produz a vacina, e eu vou ter esse material altamente purificado com 

uma redução de custo fantástica. Então o transgênico, a planta transgênica, ela pode não ser 

só utilizada para produzir o produto que vai para uso terapêutico, mas ela pode ser utilizada 

para produzir reagentes que vão baratear muito o custo. Então foi uma das minhas sugestões 

que a gente deveria começar a pensar aqui em usar essas tecnologias como alternativas para 

redução de custos de produto de uso humano e terapêutico, uma vez que ainda há esse estigma 

de você usar para uso humano o produto transgênico. 

 

WH – Mas até seria para manipular essa tecnologia, para conhecer também. 

 

NB – Conhecer essa plataforma, exatamente. Mas isso a gente não precisa fazer aqui. A gente 

pode fazer um convênio com a Embrapa. Eles já estão fazendo lá. Eles já dominam a 

tecnologia. 

 

WH – Vocês não têm nenhum convênio com a Embrapa ainda. 

 

NB – O convênio que a gente firmou com a Embrapa era com as porcas. Porque eles têm 

também estudos em desenvolvimento em animais transgênicos lá. Então com manuseio de 

porcos eles têm uma grande experiência. Os veterinários deles faziam parte da nossa parceria, 

caso a gente viesse a implantar a fazenda eles iam ensinar o manuseio, a manipulação com 

porcos, porque eles lá detêm uma grande experiência. Mas, enfim. Mas isso também não 

precisava, “Vamos fazer canteiros transgênicos aqui dentro”. Não precisa ser 

obrigatoriamente aqui dentro. A gente pode formar parcerias, nossos biologistas moleculares 

fazerem a inserção e isso ser controlado. 

 

CP – Onde já têm. 

 

NB – Onde já têm, exatamente. Embrapa espalhada no Brasil inteiro, né? Ver qual a Embrapa 

que poderíamos fazer essa parceria. E isso faria uma redução enorme no custo de produção, 

sem usar ainda essa tecnologia como uso direto, né? Dali se extrai o produto que o indivíduo 

toma ou injeta. Ainda há hoje o estigma do uso disso, né? Mas ainda tem alternativas muito 

interessantes, que a gente vem pensando nessa linha também.  

 

WH - Vocês acham que tem mais alguma pergunta a fazer para a Nádia? 

 

CT – Falar sobre a eritropoetina. 

 

WH – A gente já falou sobre a eritropoetina, né? Você queria... 

 

CT – Acrescentar mais alguma coisa? 

 

WH – A gente está acabando a sua entrevista hoje. A gente queria saber se ficou alguma 

coisa que você queira falar, ficou algum assunto que a gente deixou em branco que você 

queria... 

 

NB – Quanto a um assunto que ficou em branco eu não sei. [risos]. Porque foram vários dias 

de entrevista. Eu não sei exatamente o ponto. Eu falei isso, falei aquilo? Eu não sei, não 
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lembro. Eu acho que vocês vão ser obrigados a ouvir isso tudo de novo e de repente identificar 

que faltou alguma coisa. E aí, não tem nenhum problema, estou aí. 

 

WH – Eu queria te perguntar, a gente falou da planta e eu esqueci de perguntar. Qual é a 

capacidade de produção dessa planta que vocês estão imaginando? Ela vai dar conta de 

produzir quanto? Como é esse cálculo? 

 

NB – Esse cálculo é em unidades internacionais. Eu teria que dar uma olhada, ele existe, foi 

feita uma projeção para isso, não só para hoje, mas para uma demanda para daqui até 10 anos. 

Porque por ser uma clientela contingenciada devido às características dos produtos, de alto 

valor agregado, e das dificuldades de aquisição, o Ministério projetou um crescimento anual 

de 20%. Então a planta teve de ser projetada para conseguir crescer com essa demanda e, 

além disso, produzir outros produtos. Então, se você esperar um pouquinho eu posso pegar 

lá o mapa para te dar... 

 

WH – Não, se você tem esses dados a gente... 

 

CT – A gente queria que você repassasse. 

 

NB – E é isso que eu te falei: a planta, ela é montada... A parte interna tem divisórias especiais 

que podem caminhar conforme a necessidade da ampliação dessa planta. Então as áreas das 

biorreações e fermentações são móveis. Você tem como ampliar para crescer, sem a 

necessidade imediata de alvenaria. Vamos dizer assim, seria uma fábrica inteligente. Você 

tem condições de conjugar ela de maneira que você cresça, obviamente dentro daquela 

projeção que foi feita. 

 

WH – Nadia, então a gente queria te agradecer muitíssimo a tua entrevista. Interessantíssima. 

 

CT – Foi ótima! 

 

NB – Um prazer. Espero que tenha sido. [rindo]. Faz parte do nosso dia a dia, então a gente 

nem acha tão interessante assim, né? 

 

WH – Não, mas para nós é. 

 

 

*Essa fita não foi gravada integralmente (aproximadamente 12 minutos do lado A) 

 

 


