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Data: 18/01/2002 

 

Fita 1 – Lado A 

 

A – Projeto a História da Poliomielite e de sua Erradicação no Brasil. Entrevista Dra.Maria da 

Luz Fernandes Leal. Entrevistada por Anna Beatriz de Almeida e Laurinda Rosa Maciel. Dia 

18 de Janeiro de 2002. Fita 1. (INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO) 

 

A - Então começando a gente sempre conversa um pouquinho sobre o histórico familiar, sua 

infância, e a gente tem a referência que você é de uma cidade de Portugal, não é? Sezelhe? 

Trás os Montes. 

 

M - Sezelhe, é. 

 

A – Aí que você contasse um pouquinho para a gente dessa tua coisa da infância, se a família 

era grande, como é que foi a vinda para o Brasil, em que momento foi? Para a gente entender 

isso. 

 

M - É eu nasci em Sezelhe, Portugal, uma aldeia bem no Norte de Portugal, divisa com a 

Galicia na Espanha, não é? E morei lá até os dez anos de idade. Quando eu tinha um ano de 

idade, minha mãe, veio para o Brasil e eu fiquei com o meu avô e com meus tios, e fiquei até 

os dez anos de idade. Minha infância foi assim, fantástica, tenho as melhores lembranças, eu 

vivia livre, solta, descalça, em uma aldeia (inaudível)... mínima, todo mundo se conhece, uma 

grande família. E aos dez anos de idade minha mãe foi a Portugal e me trouxe, foi quando eu 

vim para o Brasil, aí eu fui para São Paulo morei em São Paulo durante nove anos, estudei lá.  

 

L - A sua formação de segundo grau, então foi em São Paulo? São Paulo capital? (tosse) 

 

M – Foi. São Paulo capital. Eu fiz o antigo ginásio, não é? E o segundo grau em São Paulo, 

quando eu vim... 

 

A - E já tinha assim, nesse momento de ginásio e até segundo grau, matérias que mais te 

interessavam, você já tinha uma... 

 

                                                 

Legenda: 

- Itálico: palavras estrangeiras citadas textualmente; títulos de obras 

- Sublinhado: palavras ou expressões citadas com ênfase;UJ 

- [                 ]: palavra(s) acrescidas na conferência de fidelidade; 

- [inaudível]: palavra ou trecho inaudível ou ininteligível 

- ... : pausa ou murmúrio durante a entrevista; 

- ... ... : pausa longa durante a entrevista. 

- (risos), (tosse), (choro): registros diversos de sons coletivos (equipe e entrevistado). 

- (INTERRUPÇÃO DA FITA): registrar os momentos de interrupção da gravação. 
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M - Tinha, mais ou menos, não é? Eu gostava muito, no segundo grau eu fiquei assim 

apaixonada por química, não é? Eu sempre estudei em colégio público, mas naquela época 

eram os melhores colégios que existiam, não é? E eu tinha uma professora de química no 

segundo grau, que ela era professora da USP também, mas ele dava aula na... rede estadual. E 

eu adorava as aulas dela, então eu conversava muito com ela. Então ela me ajudou muito 

assim na decisão do que fazer, não é? Porque eu adorava química, mas eu não queria fazer só 

química, eu queria alguma coisa assim a área de saúde, não é?. Então batendo muito papo com 

ela tudo, ela: ”faz farmácia, você vai gostar”. E aí eu comecei a me posicionar, não é? E tentei 

vestibular na USP, naquele ano o vestibular tinha mudado completamente, passou a ser... é 77, 

mudou, deixou de ser aquela provinha múltipla escolha na USP, tinha a pré-seleção e depois a 

prova escrita.  E aí eu não passei na USP. E eu tinha me inscrito também na Universidade 

Federal, que aquele ano eu tinha que passar para a faculdade, porque era eu e minha mãe, 

minha mãe sem condições, eu não podia ficar enrolando, eu tinha que resolver logo minha 

vida e começar a trabalhar, não é? Então eu fiz vestibular para a UFRJ, aqui no Rio também, e 

passei, e aí eu não pensei duas vezes, não é? Mesmo porque era a primeira vez assim que eu 

tinha vindo ao Rio, que eu tinha ficado, eu amei o Rio de Janeiro. 

 

L - Foi amor a primeira vista. 

 

M - Foi amor a primeira vista. 

 

L - É tão diferente de São Paulo, muito diferente. (tosse) 

 

M - Muito! E aí eu vim, passei aqui e vim para o Rio de Janeiro, e minha mãe veio junto, 

mudou para o Rio também, depois eu... aí comecei a fazer a faculdade. 

 

A - E a expectativa com a faculdade quando você começou foi cumprida? 

 

M - Foi,foi, os primeiros anos. Bom, o currículo de farmácia só falta ter teologia para você 

rezar missa.(risos) Porque o resto tem tudo que você possa imaginar, para mim é o currículo 

mais completo que existe, não é? E começou, eu comecei a gostar muito, quando eu tive as 

cadeiras...  

A cadeira de microbiologia, virologia então eu fiquei assim apaixonada. E assim que eu 

terminei a disciplina de virologia, eu pedi um estágio para fazer junto com a faculdade no 

departamento de microbiologia, na virologia lá do Fundão.  

 

A – Quem era o professor? Você lembra? Na época o professor que se destacava? 

 

M - A minha mãe científica era a Maria Genoveva, que você já citou aqui. (risos).  

 

L – Ah, olha só, não falei que ela ia aparecer, Bela.(risos) (tosse) 
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M - Aí eu pedi um estágio, eu fui trabalhar no laboratório da Maria Genoveva Von Hubinger1, 

era ela, a (Maria) Isabel (Madeira) Liberto2, Inâ (Pires de Carvalho) Ono3 e na época o chefe 

do departamento era... o Dr. Machado, bom aí eu comecei a trabalhar nessa época estavam 

começando as campanhas de vacinação contra a Poliomielite no Brasil, as campanhas em 

massa. E eu trabalhava na parte de isolamento de vírus. Na avaliação da campanha. Então 

tinha a campanha e depois a gente saía em campo, coletava, não é, as fezes e fazia o 

isolamento de vírus, e fazia diagnóstico da Poliomielite. Teve... 

 

A - Foi indo para um caminho com a Virologia e com a microbiologia te distanciando um 

pouco da farmácia tradicional. 

 

M - Da farmácia tradicional, não é? Eu comecei (tosse), logo que eu fiz em 70... 

 

A - Entre a primeira bolsa sua, foi 78, 79. 

 

L-  Um ano depois. 

 

M - 78, foi em 78, foi no segundo ano de faculdade eu já comecei com esse estágio, aí depois, 

era um estágio sem nada, aí virei monitora,não é? Ganhei uma bolsa de monitora... depois 

iniciação científica e foi indo,  foi meu estágio, foi nesse laboratório não é?. Depois quando eu 

estava me formando, eu fiz um concurso para uma bolsa do Estado da SUSEME, fui aprovada 

em farmácia mesmo, e aí eu caí no Getulio Vargas, eu fiz estágio no Hospital Getulio Vargas, 

na farmácia. Eu dava plantão, eu entrava quinta feira, oito horas da manhã e saía sexta feira 

oito da manhã, não é? Virava 24 horas. E aí eu unia o útil ao agradável, já que eu estava ali, eu 

conversava com os médicos, subia para o ambulatório e ficava eu coletando as fezes de todas 

as crianças.(risos) Então na sexta eu chegava no laboratório ao meio dia, com a minha 

caixinha de isopor cheio de amostra, não é? (risos) E a faculdade começou... 

 

 

A - E a Pólio sempre junto, não é? 

 

M - É a Pólio junto, não é? E aí eu fui, terminei o terceiro ano de farmácia, me formei 

farmacêutica e aí fiz o quarto ano, fiz análises clínicas. Mas nunca larguei o laboratório. Eu 

me desdobrava para conseguir, naquela época a faculdade de farmácia era um pedaço no 

Fundão um pedaço na Urca ainda, me desdobrava para ficar nos três lugares. 

 

L - Você morava onde, Malu? 

 

                                                 
1 Dra. Maria Genoveva Von Hubinger, graduou-se em Farmácia e se especializou em Microbiologia na UFRJ no 

início dos anos de 1960. Em 1963 fez mestrado em Microbiologia na também na UFRJ, doutorando-se em 1975 

no mesmo campo. Ingressou em 1969 como auxiliar de ensino no Departamento de Virologia da UFRJ, no qual 

foi professora e pesquisadora titular até 2013, quando faleceu.  
2 Dra. Maria  Isabel Madeira Liberto, é professora do Instituto de Microbiologia da UFRJ desde 1974, tendo 

grande expressão na área. 
3 Inâ (Pires de Carvalho) Ono, também trabalhava com a Dra. Genoveva. 
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M - Eu morava na Tijuca, aí eu matava um monte daquelas aulas lá de coisa, para ficar no 

laboratório. (risos) (tosse) 

 

A - E depois de formar você ficou com a bolsa de aperfeiçoamento no laboratório? Você ainda 

continuou. 

 

M - Fiquei com a bolsa e ainda continuei com a bolsa de aperfeiçoamento.  

 

A - E continuando com essa bolsa no Getúlio Vargas? 

 

M - E com essa do Getúlio Vargas. Aí, bom eu também trabalhava no Laboratório da 

Genoveva, também tinha uma outra pesquisadora Rugimar Marcovistz4, que estava fazendo 

tese de mestrado... trabalhando com, introduzindo a técnica de fixação de complemento para o 

diagnóstico da Poliomielite. Bom, ela terminou a tese. Eu trabalhei direto com ela na tese. Ela 

terminou a tese e foi para a França e a tese foi desdobrada em vários trabalhos, e esses 

trabalhos foram enviados para um Congresso de Microbiologia que teve naquela época no Rio, 

e a Rugimar falou: ”Olha, eu não vou estar aí este trabalho você vai apresentar no congresso”, 

e aí... 

 

A - Você tinha vivido a pesquisa toda, tinha participado, ela... 

 

M - E aí eu apresentei, aí tinha várias pessoas, não é? Tinha o Dr. Hermann Schatzmayr, e 

nessa época estava sendo implantado na FIOCRUZ, um projeto para produção da vacina 

contra o Sarampo e contra a Poliomielite no Brasil, era um acordo de transferência de 

tecnologia, (tosse) para produção dessas duas vacinas aqui, e estavam recrutando o pessoal, e 

aí me... (risos).  

 

L-Você se candidatou. 

 

A - Você se candidatou caiu feito uma luva (risos). Esse acordo de transferência de tecnologia 

era com quem?  

 

M - Com o Japão, com os japoneses, com o Instituto Biken, do Japão que era a vacina de 

Sarampo, e o Japan Poliomyelitis Research Institute que era com a Pólio. Bom, eu me formei, 

casei, eu casei, foi muito engraçado, porque eu casei dia 13 de dezembro de 80, minha 

formatura foi dia 19 de dezembro, e nisso estava aquela, o Dr. Hermann me chamou, eu fiz 

entrevista com o Dr. Hermann, não é? E aí ele me disse o que era o projeto, tudo, mas que eles 

estavam selecionando pessoal que não sabia, não é? Eles ainda estavam na fase de seleção. E 

aí... 

 

A - Nessa área de produção de vacina, era o Dr. Hermann que estava? 

 

                                                 
4 Rugimar Marcovistz, graduou-se em História Natural pela UFRJ (1970), mestre em Microbiologia e Imunologia 

pela UFRJ (1979), doutorando-se na Universite de Paris VII (1985). Ingressou como pesquisadora da Fundação 

Oswaldo Cruz em 1975.  
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M - Não, já era Bio-Manguinhos, mas o Dr. Hermann, na época o diretor, o superintendente 

era o Dr. Akira, e o Dr. Hermann por se tratar de Pólio, estava na Pólio, estava colaborando 

com o Bio-Manguinhos (tosse), então na época ele que me chamou, eu não o conhecia, nem 

sabia quem era o Dr. Akira, não é? Bom aí, eu ligava, tem alguma coisa? Não, não temos 

resposta nenhuma, não sai nada. Eu falei assim, sabe de uma coisa, estão me enrolando, aí fiz 

prova para o mestrado para o Fundão (risos) Aí fui fazer mestrado, não é? Estava fazendo... 

 

A - Mestrado em Microbiologia? 

 

M - Em Microbiologia, aí comecei... tinha feito acho que os dois primeiros créditos, do 

mestrado até que em abril o Dr. Hermann um dia me liga. “Olha, você foi selecionada para vir 

trabalhar aqui, só que primeira coisa tem que passar por um treinamento no Japão”. Eu falei, 

está bom, e quando vai ser? Semana que vem.(risos) Eu tinha casado em dezembro. 

 

L – Gente, estava em lua de mel ainda.(risos) 

 

A - E Japão? 

 

M - No Japão!  

 

A - Lá é tudo muito fácil, cultura fácil, língua fácil, tudo muito fácil. 

 

M – Aí eu meu Deus, e o inglês assim eu ó, tinha inglês de segundo grau, não é? E tinha feito 

uns cursinhos, mas eu nunca consegui levar cursinho nenhum assim até o final, não gosto 

muito de línguas não.(risos) Bom, aí eu entrei em pânico, não é? Eu vou fazer o quê? Estou 

fazendo o meu mestrado, aí não tive dúvida. E aí o meu marido também, “olha é pegar ou 

largar não é?” (risos)  

 

L - Não tem meio termo. 

 

M - Não tem. Aí eu falei bom. Vou para o Japão sem contrato sem nada, mas também se eu 

voltar e não quiserem me contratar azeite! 

 

L - Pelo menos você tinha conhecido o Japão. (risos) 

 

A - Colheu algum conhecimento ali, aproveitar. 

 

M - Vai ser útil para a minha tese (risos). Para o meu mestrado, não tem problema. Aí fui... 

 

A - E era um grupo daqui que estava indo? De pessoas selecionadas? 

 

M - Não eu fui sozinha. Sozinha. 

 

L- Você foi sozinha! Mais desafio ainda! 
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M - Eu tinha 24 anos, sem dinheiro nenhum, nessa época meu marido trabalhava lá no Fundão 

também, era técnico de laboratório, o que a gente ganhava era assim tudo esprimidinho, não é? 

Mas eu ia ter a bolsa no Japão, aí eu fui. Pedi 200, pedi um dinheirinho, a minha mãe tinha um 

dinheirinho, peguei com ela, comprei 200 dólares, e fui para o Japão com 200 dólares (risos). 

E aí fui, foi ótimo, eu fiz um treinamento em controle da vacina contra a Poliomielite em 

Tóquio mesmo, esse instituto era em Tóquio, fiquei três meses lá, não é? Aí quando eu voltei, 

eu voltei, quinze dias depois que eu tinha chegado aqui, aí veio um japonês para cá também, e 

aqui na época estava sendo reformado aqui no Rocha Lima, o segundo andar para a produção 

da vacina contra o Sarampo, e o laboratório de controle da vacina contra a Poliomielite foi 

montado em uma salinha aqui no quinto andar, dentro do departamento de virologia. 

 

A - E o departamento de virologia era aquele mesmo departamento de virologia do Instituto 

Oswaldo Cruz? 

 

M - Do Instituto Oswaldo Cruz. Então foi montado ali e a gente começou a fazer, 

implementou e começou a fazer o controle (tosse) das vacinas importadas, das vacinas contra 

a Poliomielite importada para uso em campanha. 

 

A – E já tinha nesse momento também a perspectiva de que se ia fazer a produção? 

 

M - Tinha, também já tinha. Nesse momento a gente começou o processo todo de trás para a 

frente, com relação a vacina de Pólio, primeiro controle da vacina pronta, final, depois mais 

tarde a gente foi avançando para no sentido contrário, então a gente começou a fazer o 

controle de todos os lotes de vacina importados para aplicação, na época a CEME5 é que fazia 

esse controle, tinha um Coronel chato para caramba,que a vacina chegava assim... os lotes de 

vacinas chegavam em um dia, no dia seguinte, ele já queria saber se já podia aplicar, distribuir 

, não é?(risos) Bom aí... a gente fez depois, aí foi inaugurado o INCQS. 

 

A - Agora nesse momento que você está fazendo esse controle da vacina, em (19)81 teve um 

caso de vacinas importadas da Bélgica que estavam infectadas, estavam com problemas.  

 

L- Iugoslávia. 

 

A – Da Iugoslávia. 

 

M - Não foi da Iugoslávia, foi anterior, quando eu cheguei isso já tinha estourado, é já tinha 

estourado, já tinha sido detectado. 

 

A - E isso foi, um pontapé ou isso foi um acontecimento que levou o controle a ter mais 

importância? Você acha que houve maior investimento no controle? 

 

M –Claro! É nessa época, até essa época as vacinas eram importadas, eram um quantitativo 

muito grande e aplicadas, não é? E foi acho que até a Mitiko que guardou os frascos, guardou 

uns frasquinhos no armário e um mês depois ela olha e aquilo lá estava contaminado, aí foi 

                                                 
5 CEME- Central de Medicamentos 
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assim...recolheram todas as vacinas, nessa época foi a maior loucura. Era época que eu 

estava... estava no Japão, estava voltando, e na época o Dr. ...acho que foi até o Dr. Akira, o 

Dr. Risi, saíram que nem doidos, foram para a Rússia, atrás de vacinas, porque as da 

Iugoslávia, não poderiam ser usadas. E aí eu sei que começou a se trabalhar direto, foi com a 

Smith-Kline, um laboratório grande que tinha uma boa capacidade de fornecimento, então a 

maior parte da vacina utilizada era (tosse) Smith-Kline, e eram essas vacinas que a gente 

recebia e fazia o controle, não é? Bom aí foi criado o INCQS6, não é? Quando o INCQS foi 

criado, a gente repassou, o que a gente fazia ali no departamento de virologia, a gente repassou 

esse controle para o INCQS e eles começaram a trabalhar então em cima de toda vacina 

importada. 

 

A - Isso mais ou menos o quê? 83,82? 

 

M -82, 83. É, e aí eles assumiram e começaram a fazer, e nós começamos aqui com a reforma 

de um laboratório no quarto andar, desse prédio mesmo, Bio-Manguinhos começou a trabalhar 

se dedicar então a produção da vacina. Algumas outras pessoas foram para o Japão já treinar 

em Poliomielite, fazer treinamento para a produção, e eu fui novamente em 84. Com a minha 

filha, eu já tinha a minha filha ia fazer dois aninhos, eu embarquei uma semana antes do 

aniversário dela. (risos).  

 

L – Ai meu Deus, tadinha! (risos) São oportunidades não é Malu? Que não dá para perder. 

 

M - Olha, eu sempre tive (tosse) uma coisa na minha cabeça. O cavalo branco passa uma vez, 

se você perder ele não passa de novo, então... tem que ir. 

 

L - É verdade. Tem que ir. Montar na garupa dele. 

 

M - É isso aí. E aí eu fui, não é, a gente pegou toda à parte de produção da vacina, o ciclo 

completo, voltamos (tosse) e começamos a trabalhar com a formulação da vacina, quer dizer, a 

gente importava o vírus concentrado e começamos a estabelecer aqui, o controle de qualidade 

desse vírus, a formulação, porque eles vinham isolados, do tipo 1, 2 e 3, a gente começou a 

trabalhar muito com o desenvolvimento de termo estabilizadores. Como é que a gente vai 

formular essa vacina? É uma coisa que laboratório nenhum grande não te dá segredo. Não te 

dá o repasse, de termo estabilizadores (tosse), o Japão utilizava um estabilizador para a 

produção dessa vacina, que é sacarose, que é adequado para países de clima frio, mas já não é 

tão bom para países de clima quente, para países tropicais, então a gente começou a trabalhar 

no estabelecimento do nosso próprio estabilizador, utilizando cloreto de magnésio, e 

começamos a formular a vacina, não é? Então a gente passou a importar o vírus, o Japão não 

tinha capacidade de produção para abastecer o Brasil, era um laboratório pequeno. 

 

L - Eram muitos milhões de doses. 

 

                                                 
6 INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 
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M - Eram muitos milhões de doses. Então a gente começou a importar esse concentrado da 

Smith-Kline da Bélgica. Que passaria a ser a mesma vacina que já vinha sendo usada, não é? 

Nas campanhas e na rotina. 

 

A - Em algum momento desde o começo, chegou a ter proposta de se pensar na produção 

desde o seu inicio? Mesmo se pensar em fazer o banco de células? 

 

M - Tentaram. Quer dizer, o plano era esse.Era a gente chegar no inicio e ter toda a (tosse) 

produção da vacina nacionalizada. Bom, nesse momento a gente começa a fazer uma 

avaliação de custos benefícios. Essa vacina era produzida em cultivo primário, de rim de 

macaco, cercopithecus, são macacos importados, na época era uma base de 400 dólares cada 

macaco, não é? Quando você na produção naquela época, 60% dos macacos eram 

contaminados com vírus adventícios, e que você só ia... 

 

L - O que são vírus adventícios? 

 

M - São Vírus estranhos próprios do macaco, vírus até perigosos para o homem, e... mas você 

só vai detectar esses vírus durante o processo, quando você já está quase no final do processo 

de produção. Então não era uma vacina fácil. 

 

L - É muito investimento. 

 

M - Muito investimento, e aí no final, quando você produz um lote do vírus tipo 1, um do tipo 

2, um do tipo 3. Eles tem que ser produzidos separadamente e cada um, cada lote tem que ser 

submetido ao teste de neurovirulência em macacos e aí são pelo menos mais 20 macacos para 

cada lotezinho, você inocula um vírus, por via intracerebral do macaco e ver para garantir a 

segurança da vacina, então era uma vacina cara, que você tinha que ter uma escala de 

produção muito grande, um investimento muito alto, e a disponibilidade de concentrado viral 

ou de vacina no mundo era, grande, então nós ficamos na fase de formulação da vacina, que 

ainda era estratégico para o país, mesmo sendo apenas parte da produção. A gente dependendo 

da importação do concentrado viral, ainda era estratégico, não é? Se ter essa produção aqui. 

Então a gente continuou, estabelecemos nossa formulação e continuávamos importando o 

vírus, evazando e fornecendo, não atendíamos toda a demanda, que o Brasil para mim é um 

exemplo em termos de vacinação, é um dos programas mais bem sucedidos do mundo, tanto é 

que ele resiste qualquer governo, não é? Muda, pode ser direita, esquerda, militar, civil. O 

programa de imunizações continua e está ali, não é? Então a gente, continua aí teve... acho que 

foi em... 84... 85, aí teve um surto de Pólio vírus tipo 3 no Nordeste. 

 

L - Em 87. 

 

M - 87. 

 

A - Não, é 86, ele porque aí reformulou a vacina. 

 

M - 86, reformulou a vacina, para 87, mas a coisa começou antes. E... bom...  é um surto 

(tosse) do tipo 3, porque estava surgindo,o que circulava mais até aquele momento era do tipo 
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1, e aí houve no Ministério da Saúde, juntou todo mundo, Epidemiologistas, o pessoal de 

diagnóstico, todo mundo. Foi aí que entrou o Fernando Laender, o Eduardo Maranhão, e aí 

eles montaram uma estratégia para conter o surto, então eles montaram um trabalho e queriam 

vacinas diferentes. Quer dizer, utilizava a vacina normal, utilizar uma vacina específica para 

atacar direto o tipo 3, não é? E aí se pensou, porque está surgindo o tipo 3, está havendo uma 

competição, será que essa formulação de vacina está adequada, não é? Porque na implantação 

do vírus no intestino existe uma competição entre eles, então por isso que você tem que, o tipo 

1 tinha um milhão de partículas, o tipo 2 cem mil e o tipo 3, 300 mil. Será que essas 300 mil 

estão sendo suficientes para...poder imunizar as pessoas contra todos os tipos? E aí eles 

queriam uma vacina potencializada para o tipo 3. Aí nessa época (tosse) eles pediram então o 

laboratório externo, para fornecer essas vacinas. Agora você pega um grande laboratório com 

uma linha de produção em andamento, ele não vai parar a sua linha, para fazer uma coisa 

desse tamanhinho  para atender aquele país. E aí a gente tinha o vírus aqui (tosse), e aí 

propuseram o laboratório pediu ó daqui a uns seis meses, eu posso fazer. Mas você não pode 

esperar seis meses para atacar um surto e aí a gente tinha concentrado de vírus, e a gente 

formulou os três tipos de vacina e em um mês a vacina estava no campo.  

 

A - Estava lá. E você estava como responsável pelo laboratório? 

 

L- É uma vitória não é? 

 

M - Estava, como responsável pelo laboratório. E aí foi contido o surto, gerou vários trabalhos 

e se reformulou então a vacina de Poliomielite, para o Brasil, e foi, é uma formulação (tosse) 

que mais tarde foi adotada inclusive pela Organização Mundial de Saúde para os países de 

clima tropical. Com o dobro de partículas do tipo 3. Então hoje a vacina contra Poliomielite 

utilizada no Brasil, tem pelo menos um por dose, um milhão de partículas, do tipo 1, cem mil 

do tipo 2 e 600 mil do tipo três. É a formulação hoje utilizada. 

 

A - E nisso que você coloca a questão de ser estratégico. O que dá a autonomia para o país 

para ele conseguir inclusive chegar a isso. Porque devia ter muito tipo de critica quando 

mudava o governo, ou por pressão, pelo custo, pelo que se gastava nessa diluição, 

envasamento e distribuição.  E que tivessem muitas criticas, não a vacina você compra por X 

lá fora, compra direto? Era uma forma de vocês resistirem, colocarem essa questão da 

estratégia que é você ter autonomia, e você ter conhecimento.  

 

M – Claro, Exato.É e mesmo por que, quer dizer, se você não tem possibilidade nenhuma de 

fazer nada, você está sujeito a aceitar qualquer coisa. 

 

L - Qualquer coisa que vem de fora. 

 

M - Que vem de fora a qualquer preço, então isso é importante, mesmo que você ainda 

dependa de alguma coisa importada, é importante você ter condição de fazer, e até condição 

de avaliar. E quando você passa a ter isso. Você cria (problema na fita) crítica e passa a ter 

condição de avaliar o que vem de fora.  

 

L - É lógico. 
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A - Sem dúvida.Coisa fantástica! Você colocou claramente essa relação com a ENSP7, nesse 

momento, e essa relação era uma relação que se dava também nos cursos que eles 

organizavam. É curso para epidemiologista, curso de vacinador, Bio-Manguinhos participava? 

Fazia mini laboratório? Você chegou a participar desses cursos? 

 

M - Não, nessa época era trabalho, trabalho, dentro do laboratório, não tinha (risos) não. 

 

A - Não tinha chance de ir para fora? 

 

M - Não. Bio-Manguinhos produzia naquela época, com essa produção de vacina contra o 

Sarampo, tinha a produção da vacina contra a Meningite A e C, e aí a gente começou com a 

Pólio, quando a gente entrou eram... 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

M - Quando eu cheguei em Bio-Manguinhos em 81, eram 12 tecnologistas. O Dr. Akira, super 

interessado, eram doze tecnologista, era desse tamanhinho. E aí entramos um grupo, entrou eu, 

Darci Aquemi, que hoje é a nossa chefe de controle de qualidade, Dalton França, foi um 

colega que faleceu, entramos mais 12. Viramos 24 tecnologistas, era bem pequeno. Aí com o 

passar dos anos é que Bio-Manguinhos foi crescendo. 

 

A – Quer dizer, era uma carga de trabalho dentro do laboratório. 

 

M - Era uma carga de trabalho dentro do laboratório. De vez em quando o próprio Dr. Akira 

tinha que juntar todo mundo, tinha que entregar vacina de Meningite, então não dava para 

processar tudo, era pouca gente. Mutirão, vamos todo mundo rotular vacina.(risos) Virava-se 

(tosse) noite rotulando, era tudo manual, rotulando vacina, para poder entregar. Agora precisa 

de vacina de Febre Amarela não sei para onde. Então...Era pouca gente, isso foi crescendo aos 

poucos. A gente não tinha condição, os treinamentos que a gente fazia, eram muitos 

específicos. Teve muito treinamento, mas específicos, dirigidos, diretamente para suas 

atividades, muita gente foi treinada no Japão, a gente recebeu muito japoneses que 

trabalharam com a gente aqui, não é? E assim foi... E a gente está até hoje trabalhando com a 

formulação da vacina contra a Poliomielite, a partir do concentrado viral importado, e tem se 

mostrado estratégico. Por exemplo,...às vezes mesmo o Ministério da Saúde podendo comprar 

essa vacina lá fora, de repente um preço até mais competitivo, às vezes eles não, os prazos de 

entrega, não batem com as datas das campanhas de vacinação, para que você possa (tosse) 

fazer com calma, distribuir a vacina com calma. E muitas vezes, o ano passado, por exemplo, 

as duas campanhas que teve nós tivemos o pessoal aqui do laboratório virava dia e noite, sete 

dias na semana produzindo vacina para poder viabilizar a campanha. Deu aquele buchicho 

todo o ano passado daquela vacina da Mérieux, que o pessoal dizia que não tinha o número de 

gotas, o número de doses, aquela coisa lá do Anthony Garotinho e com o Serra, não é? E com 

                                                 
7 ENSP- Escola Nacional de Saúde Pública  
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isso a gente teve que ó (estalar de dedos) trabalhar para caramba para poder viabilizar as 

campanhas.  

 

A - Os laboratórios que normalmente o Brasil compra, Smith-Kline, Mérieux, esses são? 

 

M - Pólio a gente compra sempre da Smith-Kline, por quê? Uma vacina que você já usa há 

anos, no Brasil nunca nos deu o menor problema em campo, nem de reação, nem de nada. Nós 

nunca tivemos nenhum problema, quer dizer, o Brasil até... compra de outros laboratórios, 

quando ele compra pronto, às vezes ele, do Fundo Rotatório, vem da Mérieux, vem de outros 

laboratórios, mas a nossa aqui (tosse), a gente sempre compra os vírus da Smith-Kline 

 

A - O nosso concentrado vem sempre da Smith-Kline  

 

M - Vem sempre da Smith-Kline, porque todo o nosso registro da vacina junto a ANVISA8, 

sempre foi utilizando a tecnologia e o vírus produzido daquela forma. Então para a gente 

mudar, a gente tem que fazer, todo, refazer todo o processo. Então a origem é sempre a 

mesma. 

 

A - Com relação à cadeia de frio, a guarda das vacinas, a essa estrutura, como é que Bio-

Manguinhos foi se estruturando nisso e a participação até junto com aquele grupo todo, o 

Ivanildo falou muito de vocês, o Ivanildo Fransozi, essa estruturação da rede de frio e tal, 

chegou algum tempo que era Bio-Manguinhos que ficou responsável por essa guarda da 

vacina toda importada? Como é que foi isso? 

 

M - Chegou. Isso quando vocês entrevistarem o Dr. Akira (risos) ele vai poder falar com 

detalhes para vocês. Porque o meu negocio naquela época era Pólio, eu vivia enfiada dentro do 

laboratório de Pólio não é? Mas Bio-Manguinhos naquela época montou o início da SENAD9, 

não é? Foi aqui, foi estruturada aqui. Foram comprados containers,... refrigerados, instalados 

aqui em baixo da pilotis desse prédio, então toda a vacina importada era recebida aqui, e daqui 

era distribuída, mais tarde aí que eles criaram a SENAD, que hoje aqui é dentro do quartel. Da 

primeira (inaudível). 

 

A - Está dentro do quartel, não é?(tosse) Já tinha falado e eu não ouvi. Uma coisa que a gente 

queria te perguntar é em relação à produção. O tamanho de produção. Que marcos que você dá 

assim, se tem uma coisa de crescimento, em função de quê? Alguns dados que o Jaime 

colocou no livro, que vocês que tem passado para ele, dão as marcas de um momento que 

dêem um salto na produção, vocês tinham... 

 

M - É. Nós começamos bem tímidos,não é, bem... 

 

A - Você tinha até 96, quer dizer, até 80 e tantos e tal era em torno de quatro mil, cinco mil, e 

ia por aí. 

                                                 
8 ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
9 SENAD – Secretária Nacional Anti-drogas  
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M - Isso. 

 

A - Tem momentos assim, que a gente teve uma referência que a gente ficou na dúvida, que 

você não tinha... 

 

M - 70 milhões, passou para 70 milhões.  

 

A - Aí pula para 70 milhões. 95 primeiro tem uma coisa de um zero. 

 

M - Tem.Tem uma coisa de um... 

 

A – Deve ter tido alguma parada da produção estratégica para se reavaliar alguma coisa, o que 

aconteceu? 

 

M - Não. É que a gente produzia essa vacina em frasquinho de vidro, a gente envasava em 

frasquinho de vidro com tampa de borracha, um selo de alumínio, e junto com a vacina iam os 

conta gotas, que você abria o lacre, tirava o lacre de alumínio, a tampa de borracha, adaptava o 

conta gota no frasco e apertava e pingava na boca da criança. Bom, aí começaram a surgir os 

grandes laboratórios começaram a utilizar a bisnaguinha de plástico, e o Brasil utilizava a 

nossa vacina, e utilizava a vacina importada, então vinha também a bisnaguinha de plástico. 

Aí o pessoal nos postos de saúde começou a encrencar com a nossa, não essa daqui é muito 

mais fácil de aplicar, porque é só abrir a tampinha aplicar, fechar de novo, é muito mais fácil. 

Então eles nos solicitaram, a gente não quer mais em frasco de vidro, a gente quer em bisnaga 

de plástico. Então a gente teve que parar, fomos atrás de uma máquina envasadora em bisnaga 

de plástico, para poder restabelecer (tosse) todo o processo, não é? E isso levou um bom 

tempo, não é? A gente conseguiu negociar, a Smith-Kline nos ajudou em função de todo o bulk 

que a gente comprava direto dela, ela nos ajudou e doou essa máquina para Bio-Manguinhos. 

É a máquina que a gente utiliza até hoje.  

 

L - Olha! Quase 20 anos. 

 

M - Não. Não, isso já foi depois. 

 

A - Não, dez anos, já foi 90. 

 

M - Então a gente restabeleceu, e a gente começou, em um crescente, não é? 

 

A - Porque aí justamente em 96 o ano seguinte dessa mudança, ainda está na fase dos quatro 

milhões, aí depois em 97 você vai para 24 milhões, quer dizer você tem uma... mexida aí na 

produção muito alta. 

 

M – Em 98, mais ainda, foi subindo. Hoje a gente está, nós estamos na faixa dos 60 milhões, 

este ano de 2001, não é? E agora a gente cai para 30 milhões. Porque a UNICEF, estabeleceu 

um programa forte e a OMS, um programa forte para a erradicação da Poliomielite, então ela 

fez uma encomenda de vacina assim, astronômica, de um bilhão de doses, para atender todo o 
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Continente Asiático, e começou a ter problema de falta de vacina, para os outros países, então 

a coisa está mais apertadinha.  E a Smith-Kline, vem enfrentando um outro problema, que essa 

vacina é produzida, até hoje em cultivo primário de rim de macaco, hoje já existe uma outra 

forma, não só mais macacos, como é que fala,... são macacos já criados em cativeiro especial 

para isso. Não são mais capturados. E com as ONGs de defesa dos animais, elas estão agindo 

muito forte, em cima das companhias aéreas, então a Smith-Kline está com um problema para 

transportar, as companhias aéreas não querem mais transportar animais. Então eles estão com 

problemas de transportes desses macacos do cativeiro para o laboratório para poder trabalhar, 

teve um, agora a pouco tempo eles estavam usando a força aérea da Bélgica para poder fazer 

esse transporte (tosse), então a disponibilidade de bulk em célula de macaco, já está 

diminuindo por parte desse laboratório, eles estão estabelecendo a produção em outro tipo de 

substrato, em célula de bloide humana. 

 

A - Quer dizer, e com isso cai a nossa possibilidade de importar na mesma quantidade o bulk e 

aí a nossa produção também cai em função disso. 

 

M - Isso! Hoje o nosso compromisso, o que a gente conseguir assumir de compromisso com o 

Ministério para esse ano de 2002 é o fornecimento de 30 milhões, o restante ele está buscando 

lá fora. Mas nós já chegamos, eu sempre tive um grande sonho, que era o Brasil não vai 

comprar vacina pronta lá fora, nós vamos fazer tudo, e chegamos na faixa dos 70, eu queria 

isso pelo menos um vez. (risos) 

 

A - E chegou lá! (tosse) E com isso aí o Brasil vai ter que aumentar a compra dele desses 

laboratórios? Principalmente do Smith-Kline. E com esse programa que você falou muito forte 

da UNICEF e da OMS, dessa compra de vacinas, vai ter problemas para a gente conseguir 

comprar a vacina? 

 

M - Não, eu acho que está, o Ministério está conseguindo comprar, no Fundo Rotatório, está 

comprando, não é? E...juntando com aquilo que a gente produz e estabelecendo os programas 

sem problemas. 

 

A - A relação com o INCQS, pensando até lá em 84, você como responsável pelo laboratório, 

o controle indo para o INCQS, foi sempre uma relação tranqüila, como é que é essa relação, 

dentro de uma mesma Instituição quem faz o controle daquilo que eu vou produzir? 

 

M - A nossa relação com o INCQS e do INCQS com Bio-Manguinhos, é exatamente a mesma 

relação que eles tem com qualquer outro laboratório produtor nacional, às vezes é até mais 

rígido com Bio-Manguinhos, exatamente por essa proximidade do que com outros 

laboratórios.  

 

A – A produção do primeiro lote em 85, como é que foi isso assim? Conta para a gente como é 

que foi esse momento ali, o primeiro lote está ali.(risos) 

 

M - Olha quando eu vim para a FIOCRUZ eu tranquei o meu mestrado no Fundão, com 

esperança de assim... Bom eu tive que optar naquele momento não é? Ou a carreira acadêmica 

como bolsista ou o meu emprego, então eu optei pelo meu emprego. Mas eu nunca, eu não 
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tinha perdido assim a esperança, eu tranco, daqui a pouco eu retorno e tal...  Aí eu vim ... 

fiquei com ele trancado dois anos. Comecei a trabalhar aqui, depois renovei o trancamento, 

porque não dava mesmo para retornar, tentei até fazer, assim, abrir, fazia um crédito, mas não 

dava. 

 

L - E com filho também. 

 

M - É com filho, tudo começando, não é? E aí eu comecei, quando eu vi o primeiro lote de 

vacina assim pronto, bonitinho, liberado saindo para o campo, que eu olhei aquilo, gente me 

deu um negócio assim, que eu falei. Eu quero ser acadêmico coisa nenhuma, eu quero é 

trabalhar nisso. E nunca mais, não fiz, todo o meu, a minha especialização foi feita em cursos, 

ou treinamento direcionados para o meu trabalho, não quis saber de mestrado, doutorado, 

quem sabe um dia. (risos) 

 

L - Agora não. 

 

M - Eu me senti assim realizada. 

 

L - Vitoriosa. 

 

M - Porque é muito gostoso, porque você vê o fruto do seu trabalho, você vê o resultado 

imediatamente sendo aplicado. Foi uma coisa assim que sempre me manteve dentro da área de 

produção, é diferente da pesquisa, pesquisa é legal, é, poxa você descobre, mas você leva 

muito tempo para ver o resultado, as vezes nem vê você morre antes, de ver. E a produção não, 

quer dizer, poxa! Estou trabalhando, estou trabalhando, mas estou vendo, está sendo aplicado, 

as crianças estão imunizadas, eu estou contribuindo de uma maneira direta, não é? 

 

 

A - E acompanhando o índice de queda da doença no país, não é?  Quer dizer acompanhando 

o controle, a erradicação. Vive ali como parte. 

 

M – Exato. Isso para mim é a maior realização profissional, eu me vejo inserida, não é, nos 

problemas e contribuindo para resolver os problemas de saúde pública. 

 

A - Uma atuação direta mesmo, sem sombra de dúvidas. Sobre o PASNI, tem alguma coisa 

que você queria conversa com a gente? Sobre esse Programa de Autosuficiência Nacional em 

Imunobiológicos. Tem a relação com essas outras instituições que faziam parte do PASNI, um 

momento... 

 

M - A gente sempre teve uma relação grande e o PASNI sempre promoveu uma articulação 

entre os Institutos, que é Bio-Manguinhos, da a FIOCRUZ, e o Instituto Butantã de São Paulo, 

Tecpar do Paraná, Vital Brasil em Niterói, Fundação Ataulpho de Paiva, que produz a BCG, 

sempre houve uma integração, inclusive na... Bom através (tosse) do programa de auto 

suficiência imunobiológica que a gente começou, que a gente construiu a planta hoje aqui, e 

eles também estavam financiando planta no Butantã, no Tecpar, na Ataulpho de Paiva. Então 
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eles faziam uma articulação, a gente se articulava de tal forma, sei tudo bem temos esses 

projetos, vamos comprar equipamentos, então vamos. Então vamos discutir quais são os 

melhores equipamentos, o que a gente pode comprar similar, primeiro você faz uma compra 

grande e você abate, não é? Você abate os custos e aí gente pode estabelecer uma... assim 

(tosse) peças de reposição e manutenção, um estoque, olha eu estou com problema nessa peça, 

você me empresta, eu peço e te devolvo,não é? Então sempre houve e sempre houve essa 

coordenação. Que vacinas o Brasil precisa, não é? Você já está produzindo isso, então, você... 

direcionar a produção dos Institutos, tanto é que a gente iniciou, a planta industrial para a 

produção da DTP, o Tecpar também produção de DTP, o Butantã já vinha produzindo e 

aumentou a produção de DTP, aí chegou o momento que o Ministério: Olha, estou precisando 

de outras vacinas. Para que Bio-Manguinhos também vai produzir também a DTP? Então 

vamos redirecionar, aí a gente redirecionou, e hoje estamos revendo tudo e revendo essa planta 

para a produção do RIB, que a gente já produz, vacina contra haemophilos influenzae nesse 

contrato com a Smith-Kline de transferência de tecnologia, a gente já está desde 99 que a gente 

importa o concentrado de poliosacarídeo, formula a vacina aqui, liofiliza e fornece ao 

Ministério, estamos na fase, o pessoal já foi treinado, estabelecendo a conjugação do 

Poliosacarideo com a proteína do toxo antitetanico e terminando a obra a gente inicia toda a 

produção aqui do poliosacarideo... a vacina completa. 

 

A - Quer dizer, faz o remanejamento de acordo com a necessidade (tosse), a estratégia do país 

de conseguir ficar autônomo, na produção das vacinas. É uma coisa que a gente fica pensando 

na conjuntura atual, você vê a Argentina, de não ter medicamente básico para diabético, 

vacina então, quer dizer, nessa coisa da estratégia, enquanto tecnologia, quanto estratégico. 

Segurança nacional, controle mesmo. Uma coisa que a gente tem acompanhado assim 

também, que vocês tem colocado muito, eu acho que vocês acompanham, a questão é em que 

hora parar de vacinar com a Pólio? 

 

L - Depois de se erradicar. Como foi com a Varíola. (tosse) 

 

A - E ao mesmo tempo o seguinte, em algum momento se pensou em para a produção aqui? 

Teve algum momento que se pensou assim, não, não vamos parar a produção, que momentos 

foram esses? 

 

M - Teve há dois anos atrás, por exemplo, a gente pensou em parar, porque ainda não tinha, 

quer dizer estava-se desenhando essa dificuldade, mas ainda não tinha essa... assim dificuldade 

na compra de vacina. E... 

 

A - Você está falando do concentrado? 

 

M - É. Não. Mas aí também, quer dizer, hoje Bio-Manguinhos, ele fornece as vacinas ao 

Ministério da Saúde, ao mesmo custo que o Ministério consegue comprar no Fundo Rotatório, 

e o Fundo Rotatório, eles são preços subsidiados, não é? Não é um custo real, então o nosso 

custo de produção, e para o Ministério também, ficava difícil, o nosso custo de produção 

estava ficando mais alto. A gente estava trocando seis por meia dúzia, porque a gente 

comprava o bulk, processava aqui, você tem um custo fixo de manter as pessoas, toda a 

estrutura, e a gente estava tendo que vender para o Ministério assim... as vezes até pagando 
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para fornecer essa vacina para o Ministério, e a gente estava tentando negociar o preço, mas 

eles também, se eles conseguiam mais barato lá fora, como é que eles iam pagar mais caro 

aqui. Então chegou um momento (tosse) que estava ficando assim, impraticável para Bio-

Manguinhos sustentar essa produção. Especialmente porque a gente passou de 98 para cá, a 

gente passou a ter uma relação um pouco diferente dentro da FIOCRUZ, a gente não recebe 

mais dinheiro do Tesouro, orçamento do Tesouro, para custear nossas atividades, a gente tem 

que sobreviver daquilo que a gente produz e entrega, não é? Então começou a ficar muito 

complicado, se pensou em parar sim. Interromper essa produção. Mas depois de muita 

discussão, com o Ministério aí a gente continuou. Chegamos num acordo, em uma conta de 

chegar e eles entendem, continuam sendo estratégico, especialmente quando eles começaram 

ter dificuldades para viabilizar (risos) as campanhas, não é? Aí nós continuamos a produção. 

Fizemos uma conta de chegar, não é uma vacina que, por exemplo, a gente tire, assim dê para 

arrecadar recursos para reinvestir na própria produção, ela não se paga não, ela se equivale e 

olhe lá. 

 

A - Mas aí buscando por essa questão do estratégico? 

 

M - Do estratégico, claro.  

 

A - (tosse) A questão de você pensar uma vacina única. Que imunize contra todas as doenças 

assim. Isso é uma questão que fica para você? Vocês tem linha de pesquisa nesse sentido? 

Vocês... 

 

M - Esse é um grande sonho.  Não.Vai ser muito difícil, isso é o Ideal do ideal, até se você 

pegar uma banana, e lá dar bananinha porque você está protegendo contra tais e tais doenças. 

Mas eu acho que isso ainda... isso é sonho , não tem como. O que vem-se trabalhando, e é uma 

tendência, cada vez mais você juntar antígenos e buscar proteção contra todas aquelas 

doenças. 

 

L - Duas, três de uma vez? 

 

M - É, então, por exemplo, você vê a DTP, já é uma vacina que já tem três:  é a difteria, a 

pertussis ou coqueluche e o tétano. Aí agora, nós estamos iniciando esse ano, a entrega da 

vacina tetravalente, que é casando essas três, com o haemophilos influenzae, a partir desse ano 

nos postos, as crianças aos dois meses, começa,não é? São...são três doses, mas com dois 

meses a criança já toma. Uma agulhada de DTP, uma agulhada de haemophilos e uma de 

Hepatite, são três (tosse) injeções, ainda toma a de Pólio oral não é? É uma carga muito 

grande, então esse ano a gente já está lançando e começa a ser utilizada a tetravalente, que é o 

casamento da nossa RIB com a DTP, nós não produzimos a DTP, mas nessa história de 

articulação (tosse) do programa de imunizações, da FUNASA, ela chamou, bom o Butantã 

produz a DTP, Bio-Manguinhos produz haemophilos. Como vocês vão se virar para botar a 

mesma vacina em uma seringa só? E dá só uma injeção, então...a gente está há um ano, 

suando, então a gente está pegando a vacina DTP do Butantã, antes de envasar, no garrafão 

formulada, vem a gente envasa, revisa, rotula, embala, produzimos a nossa  Hib (vacina 

conjugada de haemophilos influenzae tipo B)  e na mesma embalagem a gente casa. Então no 
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posto hoje, vai se pegar a partir de agora, vai se pegar um frasquinho da vacina DTP que é 

liquida, reconstitui a vacina haemophilos influenzae, que é liofilizada e aplica meio ml na 

criança. Aí já diminuiu uma agulhada, não é? E... 

 

L - Mas as pessoas de postos (tosse) de saúde que vai fazer isso? Vai ser complicado não, 

Malu? Vai ser treinado o pessoal? 

 

M - No posto não. Quer dizer, o complicado foi fazer todos os estudos de compatibilidade das 

duas vacinas, não é? A utilização disso... e no posto de saúde, não é? 

 

A - Mais a etapa de controle também, que você tem que ter esse concentrado que está vindo, 

de lá tem que passar por mais controle de vocês, que já passou por lá, mas você tem que olhar 

aqui também, não é? 

 

M - Exatamente. Mas é uma produção conjunta não é? Pela articulação do Ministério do 

programa de imunizações, então a gente começa a fornecer agora, está fechando o processo de 

registro na ANVISA e começando então... e no futuro quem sabe não é ? Quer dizer a gente 

tenta com a Hepatite também. Associa a Hepatite. Então, quer dizer a gente tem (tosse) 

projetos nesse sentido, de buscar outro projeto também, a gente está desenvolvendo a vacina 

contra a Meningite B, a gente já produz a C, quem sabe em um futuro a gente pode casar as 

três então a A, B e C, não é? 

 

A - A gente queria, não sei se tem mais alguma coisa para por? 

 

L - Eu só queria colocar uma coisa (tosse). Que é o seguinte: lembra daquela reportagem que a 

gente leu no jornal, Bela? Sobre falando da dificuldade de se erradicar a Pólio até o ano de 

2005, e que era a principio 2000, depois passou-se para 2005, não é? Porque me pareceu... 

parece que estava na reportagem o seguinte: Que para você, em 2005 estar erradicada, parece 

que não poderia aparecer nenhum caso até o ano de 2002.  Quer dizer, como é que você vê 

isso? Porque a gente tem uma dificuldade com a Ásia, África também.  

 

M - Por isso que tem essa ação da... essa intensificação de vacinação, nesse momento, quer 

dizer grande parte da vacina no mundo hoje está sendo direcionada para esses lugares. Agora 

tem controvérsias, não é? Com relação, que momento você pára de vacinar? Tem uns que 

defendem que é, bom depois de tantos anos não foi notificado mais nenhum caso no mundo, 

então pum! Para de vacinar, como foi no caso da Varíola.  

    Tem outros que dizem: não, mas: vai ter muito vírus ainda, circulando, não é? E o vírus, ele 

pode reverter, até que tem os casos, o Edson deve ter falado bastante com vocês sobre isso, os 

casos associados de reversão do vírus. Então tem gente que defende a teoria, olha a partir de 

um determinado momento a gente deve começar a utilizar a vacina inativada, que é uma outra 

vacina injetável, a Salk, então eu acho que. 

 

L - Isso eu acho que tem ainda muita controvérsia. (Tem trechos inaudíveis) 

 

M - Ainda muita controvérsia.  Não tem nenhuma definição não. 
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A - E a gente hipoteticamente continua produzindo ela. Porque tem todo um investimento 

(risos). Sem dúvida nenhuma. A gente queria te agradecer a disponibilidade de contar para a 

gente, a sua relação de amor e paixão com a Pólio, porque não é mole não. 

 

L- É lógico! 

 

M - Comecei com a Pólio, eu vim adquirindo outras paixões, hoje a minha paixão, quer dizer a 

Pólio foi a minha grande paixão, não, continuo ainda envolvida com a produção, mas não 

diretamente, foi a minha grande paixão porque foi onde eu comecei toda a minha vida, e foi 

(tosse) que eu mais me envolvi de trabalho laboratorial mesmo. Hoje em dia eu quase não 

consigo chegar em um laboratório e eu já adquiri outra grande paixão que é a Febre Amarela 

(risos). Que para mim é a história mais bonita de todas as vacinas é a de Febre Amarela.  

 

A - Quero te agradecer a disponibilidade. Obrigada de mais! 

M – De nada, gente. 

 

 

 

 


