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Data: 21/11/2000 

 

Fita 1 – Lado A 

 

B – Projeto A História da Poliomielite e sua Erradicação no Brasil. Entrevista com Dr. João 

Batista Risi Júnior. Dia 21 do 11 de 2000. Entrevistado por Dilene Nascimento, Anna Beatriz 

Almeida. (incompreensível) Fita número 1. 

 

D - Dr. Risi, a gente vai conversar então sobre essa história da poliomielite no Brasil, mas a 

gente gostaria que o senhor começasse dizendo porque da sua escolha pela medicina, na, na 

hora da sua formação escolar, universitária. 

 

R - Bom, eu acho que eu fui muito influenciado pelo meu pai e outros familiares. Eu sou de 

uma família com muitos médicos. 

 

D – Seu pai era médico? 

 

R - Meu pai era médico sanitarista. Foi o Diretor dessa Escola aqui e influiu muito na minha 

formação. Quer dizer, não que ele tivesse feito isso intencionalmente. Ele nunca... Ele sempre 

procurou influenciar o mínimo possível, mas ele transmitia muita coisa, muita energia, muita 

força, muita convicção daquilo que ele fazia. Então, acabou escolhendo medicina, mas não 

saúde pública de imediato. Eu, de início, a minha intenção era... era seguir uma carreira mais 

clínica. E no final do curso eu fui influenciado por circunstâncias, porque... quando eu estava 

para me formar... surgiu essa idéia da erradicação da varíola e mais uma vez meu pai 

influenciou indiretamente porque ele, naquela época, ele era da Secretaria de Saúde do Estado 

do Rio, estava na Secretaria de Saúde do Estado do Rio, e foi quem... negociou com o 

Ministério da Saúde o início da campanha de erradicação da varíola no Estado. E eu... ele 

apenas me falou, me comunicou que estava acontecendo isso e que eles estavam a cata de 

pessoas interessadas, em médicos recém-formados que quisessem ingressar nisso e eu resolvi 

ir lá no escritório da campanha da varíola para ver o que é que eles estavam querendo. E saí de 

lá (risos) engajado nessa história. Foi assim que começou.  

 

D - Já soro convertido pela varíola (risos), como se diz .... 

 

R - Claro que isso levou um tempo porque uma pessoa que não estava muito familiarizada 

com o que significava naquele momento erradicar a varíola e como é que essas coisas se 

processavam. Mas quando eu entrei no serviço, foi a título, assim, muito de experiência para 

ver o que é que era e aí eu tive alguns professores que me influenciaram fortíssimamente. Um 

deles, o primeiro deles, foi o Dr. Olivier, Olivier Pereira, uma figura extraordinária, sanitarista. 

 

D - Ele era da Secretaria de Saúde?  

 

R - Não, ele era do Ministério. Ele era da Fundação SESP. E naquele momento ele estava 

treinando as pessoas que iam trabalhar na campanha de erradicação da varíola. Ele era o 

instrutor e eu fui assistir as palestras dele. Ele explicando, principalmente para o pessoal 
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auxiliar, como é que eles deviam se comportar, o que é o trabalho que eles iam fazer. Treinava 

o pessoal teórica e praticamente. Então ali foi a primeira escola. E depois, à medida que a 

gente entra no trabalho de campo, aí começa um envolvimento muito grande com aquilo e 

aquilo cria uma paixão. Você começa a perseguir um objetivo e a ver como é que aquilo está 

sendo alcançado e o que é que está errado e o que é que está certo. É um envolvimento 

emocional muito grande. A gente se envolve num trabalho desses 24 horas por dia. Trabalhava 

sem fim de semana, sem nada, direto. E assim começou. Foi a história da... 

 

D - Isso foi em que ano, exatamente? Você lembra? 

 

R - Foi em 1967. Foi quando eu estava saindo da faculdade. Agora, o programa já tinha 

começado. Tinha começado já de várias experiências anteriores, algumas fracassadas. Mas 

mesmo os fracassos nessa história toda, ela sempre deixa lições. A gente aprende com os erros 

e isso fica sedimentado nas pessoas que participaram daquilo. Dr. Olivier mesmo é uma 

pessoa que eu tinha conhecido alguns anos antes quando eu entrei na faculdade de medicina 

em 1962. É... o Dr. Olivier um dia aparece lá na faculdade, procurando voluntários para... 

serem vacinadores numa campanha contra varíola. E eu fui candidato (risos). Fui vacinador do 

Dr. Olivier no primeiro ano da faculdade. Então, aquilo em 1962 foi uma das experiências 

contra a varíola no Brasil. Não atingiu um objetivo, nem era objetivo ainda erradicar a doença, 

mas apenas controlar,  e não chegou ao êxito, mas deixou uma experiência enorme, inclusive 

dele próprio que aprendeu no campo como é que devia organizar os programas de vacinação. 

 

D - Essa experiência não se repetiu nos anos seguintes? Ela aconteceu em 62... 

 

R - É, foi um momento em que o Ministério apoiou, (ruído) engajado em algum programa 

internacional, porque a varíola vinha sendo tentada o seu controle pela Organização Mundial 

de Saúde desde 1950. E em 1962 foi um momento em que houve uma iniciativa, mas uma 

iniciativa assim muito... muito isolada, porque o Ministério provia vacinas e as Secretaria de 

Saúde que fizessem. E no caso do Estado do Rio ele... ele foi... Ele era da Fundação SESP, ele 

foi colocado lá na Secretaria de Saúde e ele praticamente é que fazia tudo. Só deram para ele 

uma enfermeira para ajudar e um, um carro. Então ele saía sozinho pelos municípios 

procurando alianças locais com prefeitos, autoridades, líderes e treinava estudantes para serem 

vacinadores. Estudantes normalistas, estudantes secundários, não é? E assim ele fazia a 

campanha. Tanto que isso teve, não foi um resultado mensurável, mas eu, quando coordenei a 

campanha, acabei coordenando a campanha de erradicação da varíola no Estado do Rio, eu 

verifiquei que o trabalho que ele tinha feito uns seis anos antes, sete, uns seis a sete anos antes, 

praticamente tinha controlado a varíola no Estado. Enquanto havia varíola em outros estados 

vizinhos, como o Espírito Santo...  No Estado do Rio, os casos foram muito poucos, porque ele 

sozinho praticamente tinha acabado com a varíola no Estado do Rio. Foi assim o começo. 

 

D - O senhor acha que o programa da pólio adotou o modelo do programa de varíola? 

 

R - Não foi exatamente o modelo. O modelo da pólio teve... Aprendeu muito quem participou 

da campanha de varíola..., esteve muito envolvido no início também das atividades da pólio, 

mas era um outro modelo. O modelo... que a campanha da varíola também evoluiu, seu 

modelo evoluiu ao longo do tempo, não é? Teve essa fase, que eu digo, que é uma fase inicial, 
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assim muito... muito voluntarista, dependia das pessoas que estavam nisso, porque não havia 

uma estratégia nacional muito clara. Foi um modelo. Mas quando o Ministério da Saúde 

decidiu efetivamente erradicar a varíola, ele partiu para um programa bastante diferente desse, 

que foi um programa baseado numa metodologia muito mais próxima da campanha de 

erradicação da malária, que era uma estratégia de vacinação casa a casa. Num esquema de 

estruturação de trabalho de campo muito forte, baseado no trabalho casa a casa. 

 

D - Igual a febre amarela no início século. 

 

R - Febre amarela, a malária. O pessoal que veio coordenar a erradicação... 

  

B - Fundação Rockfeller?  

 

R - Tinha trabalhado na Fundação Rockfeller. Era o Dr. Oswaldo José da Silva. Foi quem 

organizou a erradicação da varíola no Brasil. E o modelo inicial era esse. Porque a experiência 

que ele vinha era a experiência da Fundação Rockfeller, da febre amarela, da campanha do 

gânglio no Nordeste. Então, ele começou por aí. Mas, no trabalho de campo a coisa foi 

mudando de estratégia. Aí viu-se rapidamente que era muito diferente, o seu objetivo não eram 

as casas, o objetivo era as pessoas.  

 

D - Mas esse esquema casa a casa conseguiu... ser feito no Brasil todo?  

 

R – Não. A campanha naquela época, quando ele estruturou e organizou a campanha de 

erradicação desse modo, então, dependia, o início do trabalho num Estado dependia de ele ter 

conseguido as alianças necessárias ali. Então tinha que ter... ter arrumado um coordenador; 

tinha que ter arrumado estratégia de contratação de pessoal próprio. Contratavam pessoal 

próprio, ou seja, eles prestavam para isso. Treinavam pessoal. Tinha apoio do governo do 

Estado. Garantia o apoio do governo do Estado para começar as atividades de campo. A 

atividade de campo começava de município em município. Só quando terminava um 

município é que começava outro. Quer dizer, só quando tinha garantido que pelo menos 90% 

da população daquele município tinha sido vacinada, e tinha inclusive um trabalho de 

avaliação por município, é que passava para outro município. Então era um outro tipo de 

trabalho.  

E, nesse trabalho, foi-se apreendendo que a coisa podia ser muito mais rápida se fosse feita 

com mobilização comunitária. Você fazia as pessoas aceitarem aquilo  e procurarem a 

vacinação e não você ir atrás de casa em casa, porque esse é um trabalho muito difícil, caro, 

desgastante e que não motivava muito a população. Essa experiência, aliás, de vacinação nesse 

estilo já vinha de Oswaldo Cruz no início do século. Então, a campanha da erradicação da 

varíola em determinado momento, ela mudou de estratégia, passou para a estratégia de 

mobilização da comunidade para conscientizar a população da necessidade da vacina para que 

ela própria procurasse a vacina e com isso andou muito mais rápido.  

 

D - E essa mobilização foi feita como? Usando que instrumentos? 

 

R - Ah, usando todos os recursos da comunidade. Você trazia alguns instrumentos para isso: 

material didático, slides – para explicar o que é que era a doença, como é que ela se 
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transmitia... Então, se usava... a campanha em cada Estado tinha um comunicador social. Essa 

pessoa fazia um trabalho prévio. Antes das equipes chegarem no município eles faziam um 

trabalho debatedor. Chegava lá, procurava as autoridades, as autoridades de saúde, a classe 

médica, as lideranças locais, a imprensa e fazia palestras em várias instâncias. Então, 

preparando o trabalho para quando as equipes de vacinação, as equipes de campo chegassem. 

Isso foi acelerando muito mais o trabalho e a campanha da varíola foi talvez um caso único na 

história das campanhas no Brasil porque foi criado um órgão só para isso, um órgão 

autônomo, que era o que se fazia na época. Quando você tinha um problema o governo criava 

uma campanha, não é? Mas isso ia se arrastando, depois acabava a campanha virando uma 

coisa permanente. E a varíola foi um caso em que instituíram a campanha, ela cumpriu o 

objetivo no prazo determinado e se extinguiu. Demitiu todas as pessoas. Foi a única vez que 

aconteceu isso, que eu conheço, na história da saúde pública no Brasil. Então, foi uma... 

 

R - Se extinguiu a estrutura criada para...  

 

R - Foi, foi extinta. Porque ela cumpriu seu objetivo. Ela foi criada em 66 e em 73 ela foi 

extinta. ... A doença foi erradicada, certificada pela Organização Mundial de Saúde. 

 

D - É, mas dizem também, por exemplo, de repente o PNI ou mesmo o Programa da Pólio é... 

uma... um dos elementos para levar à criação do programa teria sido a existência de uma 

estrutura de programas como o da varíola que precisava ser absorvida ou ser utilizada por uma 

outra... um outro objetivo porque a varíola já estava resolvida. 

 

R - Mas não era uma estrutura orgânica. Era uma estrutura de pessoas formadas dentro de uma 

filosofia de trabalho. Essas pessoas é que precisavam ser aproveitadas. Porque a varíola fez 

uma outra coisa: enquanto as campanhas anteriores, que foram institucionalizadas, tipo 

tuberculose, tipo malária, a febre amarela, aquelas que geravam depois o DENERu, então elas 

eram campanhas federais e a campanha da varíola, quando a doença... começou-se a cumprir a 

meta que a... Que eram metas por etapas no início. A primeira etapa era chamada de vacinação 

em massa e era para eliminar a transmissão ou reduzir muito a transmissão e só depois é que 

se instituía o trabalho de vigilância epidemiológica. Então, a primeira preocupação era com a 

vacinação e a vigilância depois. Isso mudou ao longo do curso da campanha. E depois se 

mostrou que fazendo a vigilância antes facilitava demais o trabalho, porque você já tinha uma 

base de informação que ajudava a orientar a própria campanha de vacinação. 

Mas, nessa fase de vigilância epidemiológica, o pessoal que coordenava a campanha, Dr. 

Oswaldo Silva, ele... ele teve, vislumbrou uma outra possibilidade, que era de criar, apoiar... a 

campanha servia de apoio a estruturação dessa área de vigilância epidemiológica no país junto 

a Secretaria de Saúde dos Estados e não apenas sendo um programa federal. Isso também 

aconteceu no contexto da época. Porque na década de 60 é que começou, que tomou corpo o 

conceito de vigilância epidemiológica. Um conceito que foi muito difundido no início dos 

anos 60 pelo CDC nos Estados Unidos. Em 63, há um marco, um discurso, uma aula magistral 

do Dr. Langmuir lá nos Estados Unidos, em que ele expressa um novo conceito de vigilância 

epidemiológica. Então isso começou a ser difundido no mundo. Foi o tema da Assembléia 

Mundial de Saúde em 1968 e... isso, então, começou... e houve adeptos disso aqui no Brasil. E 

a campanha da erradicação da varíola mundial, em Genebra... quem coordenava era o Dr. 

Donald Henderson que foi um dos pioneiros desse conceito.  
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Então, ele procurou desenvolver e incentivar muito a vigilância epidemiológica do programa 

de erradicação da varíola. E aqui no Brasil isso foi feito dessa forma. A vigilância 

epidemiológica em vez de... ao invés de ser um programa vertical, quer dizer, que o próprio 

Ministério organizasse as ações todas... Mas ele primeiro fez um convênio com a Fundação 

SESP, para ela que já tinha uma estrutura nos Estados, desenvolvesse esse trabalho e não 

através de um órgão autônomo que só tinha uma estrutura central como a varíola, não é? E... e 

o segundo passo, o... o primeiro, o primeiro passo de organização disso era fazer com que a 

Secretaria de Saúde dos Estados tivessem na sua estrutura uma unidade de vigilância 

epidemiológica, que não fosse só de varíola, mas que também estivesse habilitada a trabalhar 

com outras doenças. Então, esse foi o grande passo que se deu no desenvolvimento de uma 

estrutura que depois veio a servir para várias coisas, inclusive, para a erradicação da pólio. 

Então foi uma mudança de conceito, que foi fundamental no final da década de 60. 

 

D - Dr. Risi, na sua opinião, quando e por que a pólio se tornou um problema de saúde 

pública? 

 

R - Bom... 

 

D - Ela existia já há bastante tempo, não é?  

 

R - Você está pensando na doença, na patologia no mundo?    

 

D – Isso, é. 

 

R - Bom, essa é uma história extremamente importante, não é? (risos) Porque a poliomielite, 

se sabe que ela existia... Supõe que ela existisse já na Antigüidade porque existem esculturas, 

gravuras do Antigo Egito que mostram uma pessoa com a típica seqüela de pólio. Agora, isso 

nunca despertou maior interesse. Foi somente em... No final do século XVIII que começaram 

a aparecer alguns registros de uma doença desse tipo. E a primeira... a primeira descrição da 

doença, do ponto de vista médico, foi feita na Alemanha em 1840... por um ortopedista alemão 

que se chamava Heine. Ele descreveu porque ele viu vários casos de seqüela de uma doença 

que ele não sabia o que era. Viu uma coisa em comum em momentos diferentes e descreveu 

esse quadro, que era um quadro ortopédico. E... e depois, quem descreveu a doença na sua 

forma aguda foi a partir de uma epidemia que ocorreu na Suécia, no final do século XIX. 

Então, houve um outro médico que descreveu, que foi Medin, ele descreveu a doença, num 

surto, numa epidemia que houve. E a partir desse momento a doença começou a aparecer de 

forma explosiva em vários lugares. Uma epidemia extremamente marcante na história da 

humanidade foi em Nova York em 1916, que causou dezenas de milhares de vítimas e de 

mortos pela doença, e...  

Bom, e aí a partir desse momento há um grande interesse de pesquisa sobre a doença e... Mas 

o que é interessante notar, o que chamou logo atenção, é que era uma doença que aparecia em 

países desenvolvidos. Quer dizer, não se ouvia falar de poliomielite em países 

subdesenvolvidos. As epidemias, quer dizer, ela... a manifestação da doença como problema 

de saúde pública foi sobre a forma de epidemia e epidemias muito grandes. Primeiro, muito 

grandes, depois não tão grandes, mas depois cada vez maiores, atingindo grandes centros 

urbanos. E, então, a partir dos estudos aí, viu-se, formulou-se uma teoria – porquê que isso 
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aconteceu? – principalmente por trabalhos de John Paul nos Estados Unidos, que formulou a 

teoria da epidemiologia da pólio, mostrando que ela estava... o surgimento da epidemia estava 

ligada a melhoria das condições de saúde, a melhoria da qualidade de vida, a melhoria das 

condições de saneamento básico. E a razão disso era que, quando não havia... as condições 

eram precária, a doença não aparecia de uma forma importante porque as crianças logo que 

nasciam estavam expostas ao vírus.  

 

D - Aí criavam imunidades? 

 

R – É, criavam imunidade muito cedo e, por outro lado, as crianças quanto mais baixa a idade 

são menos suscetíveis às formas paralíticas da doença. Porque na infecção pelo vírus da pólio 

a paralisia é uma coisa ocasional, ela não é a regra! Muito pelo contrário! Apenas um por 

cento (1%) em média das pessoas infectadas é que  apresentam manifestações neurológicas da 

doença. Então... e quanto mais baixa a idade, menor essa proporção. Então, por isso, quando 

as crianças ao nascer estavam logo expostas ao vírus, os casos que ocorressem eram casos 

isolados, eles não apareciam sob forma de epidemia. Mas à medida que o saneamento básico 

começou a ser implantado, essa transmissão natural ficava mais difícil. Consequentemente, as 

crianças iam crescendo sem imunidade e até que se formava na população um contingente 

grande de pessoas até uma certa idade sem imunidade. Então, o que acontecia quando o vírus 

era introduzido ali e por alguma razão, ele teve condições de circular naquela comunidade, ele 

se expandia rapidamente e provocava uma epidemia muito grande. Isso é muito marcante nos 

países desenvolvidos porque à medida que o tempo passa a coisa vai ficando mais grave. A 

epidemia de Nova York, por exemplo, em 1916, 80% dos casos eram de pessoas até idade 

escolar. E se você pegar as epidemias que ocorreram na década de 50, nós temos aí adultos 

sendo acometidos de pólio, exatamente porque eles não tinham imunidade.  

E... e a coisa passa a ter um curso bastante diferente em termos de investigação, de 

investimento no controle da doença, quando o presidente Roosevelt assume o governo dos 

Estados Unidos, porque ele tinha tido pólio. Ele, ele já deputado, aos 38 anos de idade, se não 

me engano, ele teve poliomielite, de uma forma grave e ficou com seqüelas muito graves. 

(pigarro) Mas ele fez um esforço pessoal assim muito grande para contornar essa deficiência 

dele através de exercícios, ginástica – na época se usava muito era natação – e aquilo deu a ele 

uma força muito grande e ele conseguiu superar aquilo e com o uso de aparelhos ele conseguia 

andar. E depois, quando ele virou presidente dos Estados Unidos, uma das primeiras coisas 

que ele fez foi dar um incentivo enorme a isso. Ele criou a Fundação Nacional contra a 

Paralisia Infantil em 1934, por aí. E essa fundação teve um papel fundamental no 

desenvolvimento da vacina contra a pólio. (pigarro) Porque houve não só o investimento do 

governo nisso, mas a pessoa que coordenou essa Fundação, que presidiu essa Fundação 

durante muitos anos era um indivíduo extremamente empreendedor e que promoveu uma 

mobilização da sociedade americana para arrecadar fundos para isso. Ele criou os comitês 

municipais que a cada ano faziam uma campanha casa a casa pedindo dinheiro e só para se ter 

uma idéia, em determinado momento a Fundação Nacional contra a Paralisia Infantil tinha dez 

vezes mais dinheiro que o MIT...  

Então, com isso começou uma luta, um esforço muito grande de... O primeiro esforço, 

naturalmente, foi dirigido para melhorar as condições de assistência porque a cada ano tinha 

uma epidemia. Todo o ano, quando passava, terminava o verão, início da primavera, era uma 

epidemia que acontecia em algum lugar nos Estados Unidos. Então, eles já começaram a se 
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antecipar preparando infra-estrutura para atender as vítimas: hospitais de campanha, pulmões 

de aço que foram desenvolvidos para tratar das formas respiratórias... E depois chegou a um 

ponto em que viram que aquilo não resolvia, precisavam investir em prevenção. E aí reuniram 

os pesquisadores americanos e identificaram o Dr. Salk como uma pessoa que se dispôs a 

fazer um trabalho que era considerado exaustivo, uma coisa muito complicada. Porque ele 

tinha que isolar vírus dos pacientes e testar esses vírus todos. Inocular esses vírus em macacos, 

na época era chimpanzé, e selecionar os vírus que se multiplicavam nesses chimpanzés para 

tentar selecionar cepas que fossem menos, menos patogênicas e, ao mesmo tempo, produzisse 

imunidade. Então esse foi um trabalho que levou muito tempo e... até que chegou a uma 

conclusão. Fez a vacina, a vacina foi aprovada, foi testada, num grande teste que foi feito. Foi 

o maior estudo feito até hoje no mundo, foi esse, que  vacinou-se um estudo duplo - cego, 

porque vacinou mais de um milhão de pessoas em todos os Estados americanos. Isso é um 

trabalho fantástico que está relatado. Até hoje existe esse banco de dados na Universidade de 

Michigan, com todas as pessoas que eram voluntárias. Eles fizeram a coisa com um marketing 

tão grande que os que se candidataram a ser voluntários para receber aquilo... Porque existia 

também na vacina da pólio tem uma história com vários antecedentes nefastos nos Estados 

Unidos, vacinas que não deram certo, que causaram doença em outras pessoas. Então havia 

um trauma muito grande com isso... 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

R - Os voluntários da... da pólio eram quase... um orgulho. O sujeito era quase um herói a 

serviço da pátria! (risos) Ser exposto como voluntário para receber aquela vacina. Então 

fizeram esse estudo duplo-cego. Esse foi o estudo para a aceitação da vacina. Foi esse estudo 

de 1954. E depois... 

 

D - Fizeram inclusive formulários dessas pessoas para ver se tiveram pólio, não é? Um estudo 

completo. 

 

R - É, esse estudo foi completo. Foi completo. Existe o fichário de cada pessoa dessas, está 

tudo num banco de dados disponível na Universidade de Michigan. E a vacina foi aprovada 

pela comunidade científica americana e resolveram aplicar a vacina em massa. E aí foi um 

desastre porque... porque depois de vacinarem milhões e milhões de pessoas começaram a 

aparecer casos de pólio. 

 

D - De pólio vacinal?  

 

R - De pólio atribuído a vacina. Foi associado a vacina. As pessoas tiveram pólio. No total, se 

não me engano, foram 118 casos, uma coisa assim, que ocorreu no Estados Unidos. E aquilo 

foi... foi uma bomba porque colocou em cheque toda a vacina. É aí que aparece o CDC como 

grande instituição. Porque o CDC pegou a seu cargo a investigação desses casos e depois de 

uma análise epidemiológica disso comprovou que não era um problema... era... a ocorrência, 

que ficou conhecida como incidente Cutter, em 1954, eh... foi causado por um lote de um dos 

seis fabricantes da vacina que foram usados, que era o Laboratório Cutter. Então ficou 
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conhecido como incidente Cutter. Quer dizer, era um problema muito restrito e que foi uma 

falha de fabricação de um lote da vacina. Então, esse estudo salvou a reputação da vacina. 

Então, corrigiram-se os problemas e tal e depois continuaram-se as pesquisas que também já 

estavam em andamento por outro grupo de pesquisadores, entre eles eram três grandes 

laboratórios que estavam desenvolvendo... trabalhando na teoria da vacina oral, que era a 

vacina viva, porque a vacina injetável, a primeira, do Salk, era uma vacina de vírus morto. E 

esse caso do incidente Cutter, nesse lote, o vírus não estava inativado. Ele estava vivo ainda, 

por isso ele causou a doença.  

Mas existia uma outra linha de pesquisas que era a favor da vacina viva, atenuada por via oral. 

E tinha três grandes grupos trabalhando e um deles era o do Dr. Sabin, na Universidade de 

Cincinatti e mais dois outros, um era do Wellcome e o outro não me lembro qual era mais. Do 

Wellcome era o Koprowski, Dr. Koprowski, eu acho que é vivo ainda, eu acho que é. Era um 

polonês radicado nos Estados Unidos, uma pessoa genial, que foi o primeiro realmente a 

publicar um estudo de campo com a vacina oral de vírus atenuado. Mas depois isso gerou 

muita coisa, etc. e uma disputa muito grande e a comunidade científica americana acabou 

optando pelas cepas que o Sabin tinha desenvolvido. Então essas foram reconhecidas 

mundialmente como as que deveriam ser, a partir delas, ser feita a vacina. Bom, eu estou 

contando essa história aí mas... (risos) o início da meada, o fio da meada... 

 

D – (risos) É por que... quando e por que a pólio se tornou uma questão de saúde pública. E 

especialmente no Brasil, isso se deu como? Quer dizer, isso aí se desenrolou basicamente nos 

Estados Unidos... 

 

R - Essa história da pólio é muito marcada pela ocorrência nos Estados Unidos por todos esses 

fatores. No Brasil é... 

 

D – Quer dizer, o caso... o Brasil era desses países em que o saneamento era precário e que as 

crianças se contaminavam no início da vida.  

 

R – Exato, é. Hoje, a teoria da epidemiologia da pólio, ela mostra que a pólio teria três fases. 

Uma fase antes da vacina, quer dizer, antes do uso da vacina e que tinha essas características 

que eu descrevi aí, quando aparece sob a forma epidêmica à medida que melhora o 

saneamento básico. É a fase... Aliás, a primeira fase é a fase endêmica. É a primeira onde os 

casos são isolados porque o saneamento é muito baixo. Quando melhoram as condições de 

saneamento, a população entraria na segunda fase, que é a fase epidêmica e foi essa que 

aconteceu nos países desenvolvidos. E a terceira fase é a chamada pós vacinal, quando a 

doença deixa de representar problemas porque foi usado um instrumento de controle, a vacina. 

Então, essas fases tão marcantes assim, no mundo desenvolvido, nunca acontecem 

exatamente, não se reproduzem exatamente nos países que seguiram um outro caminho de 

desenvolvimento, no caso do Brasil. Então, a coisa acontece numa escala muito menor, até por 

questões de clima mesmo, porque essa epidemia, essa onda epidêmica que marcou a pólio nos 

países de clima mais temperado, era devido ao clima. Quer dizer, quando terminava o verão 

vinha rapidamente a circulação do vírus da pólio. Então a epidemia era muito marcada numa 

determinada época do ano. E nos países de clima tropical a coisa não se comporta exatamente 

assim. Mas, no Brasil, se você for pegar uma escala menor, a história é mais ou menos essa 

também, porque... os relatos são muito fragmentados, os iniciais. A gente sabe que há registros 
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de... de ocorrência de pólio em São Paulo em 1911; existe um pediatra que escreveu sobre 

isso. No Rio de Janeiro também. Depois a gente pega alguns dados... Tem um estudo feito 

pelo professor Scorzelli, que foi uma tese dele aqui no Rio de Janeiro, que ele fez um estudo 

da poliomielite a partir de dados de registro de mortalidade... Então, mostra que 

provavelmente na década de 30 que a coisa começou a se espalhar mais para as cidades 

menores, a se interiorizar mais a poliomielite. Depois aquilo vai aumentando. Na década de 50 

tem algumas epidemias importantes nas grandes cidades. Existe um estudo muito interessante 

feito aqui no Rio de Janeiro, que é um estudo sorológico, mostrando a imunidade da 

população, a imunidade sorológica à pólio em classes sociais diferentes, em que comprova 

essa teoria, mostrando que... que na classe mais alta a população está suscetível até uma idade 

maior, ao contrário do que acontecia na classe mais baixa. Isso tudo antes da vacina. Então, na 

década de 50 houve vária epidemias importantes aqui, não explosivas como aconteceu nos 

Estados Unidos, mas epidemias importantes. Foram criadas unidades de terapia específicas 

aqui. Cada capital do Brasil praticamente tinha um hospital que recebia criança de pólio. No 

Rio era o Hospital Jesus que tinha uma enfermaria que só cuidava disso. 

 

E - Itamara! 

 

R - Itamara. Dra. Itamara que é uma figura histórica aqui no controle e combate a pólio no 

Brasil. Ela faleceu a pouco tempo. Ela faleceu... Fiquei sabendo disso... 

 

B - Por isso que o telefone não é mais dela. 

 

R - Fiquei sabendo disso no Congresso de Infectologia Pediátrica. Ela tinha falecido há três 

meses. E...  assim era. Em São Paulo era o Hospital das Clínicas, tinha uma unidade lá que só 

cuidava da pólio. Em qualquer cidade do Brasil, praticamente tinha isso, qualquer capital do 

Brasil que concentrava os casos. Então isso dá uma idéia da dimensão do problema. Bom, e aí, 

quando estava perfeitamente ainda em curso essa fase epidêmica – isso aqui ia crescer muito, 

provavelmente para chegar no nível que estava nos países mais desenvolvidos – mas aí veio a 

vacina. No fim dos anos 50, a vacina Salk, que foi bem ou mal foi usada aqui. E depois a partir 

de 61 veio a vacina oral e aí já começa a ser usada em maior escala e aí a pólio muda 

completamente o perfil, porque as pessoas das camadas mais altas da sociedade, que eram as 

mais suscetíveis, ficaram vacinadas e deixaram de ter pólio e as classes mais baixas... Foram 

aumentando os problemas nas classes mais baixas, mas causando um impacto social muito 

menor, porque a doença de pobre tende a não se dar a mesma importância. Então é... a pólio 

no Brasil nos anos 60 e anos 70 era uma doença que estava em crescimento, mas nas classes 

menos favorecidas da população, com um perfil diferente e por isso mesmo talvez demorasse 

tanto para se organizar companhas eficientes de vacinação.  

  

D - E também ela só se tornou doença notificável... bem depois, não é? 

 

B -  68 só, não é? 

 

R - É, essa história da notificação é uma história meio complicada porque notificação no 

Brasil... Vamos pegar assim, na década de 60, o que existia de notificação de casos no Brasil 

era um apelido nacional, era apenas daqueles programas nacionais, programas federais. Então 
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você tinha caso de tuberculose, você tinha hanseníase, malária, algumas doenças que tinham 

programas nacionais de execução vertical. Por isso você tinha dados nacionais, a varíola. 

Agora, as outras não tinham, não tinham estatísticas. E houve um episódio até que acabou 

gerando uma enorme celeuma (risos) em 1980 com o Dr. Sabin aqui no Rio de Janeiro, no 

Brasil, que foi devido a isso. É que em determinado momento, o Ministério, tentando obter 

informações sobre doenças que não eram objeto de programas verticais nacionais, resolveu 

obter essas informações através de uma coleta de dados do IBGE, junto aos serviços oficiais 

de saúde. O IBGE, então fizeram um contrato, um convênio com o IBGE em que o IBGE, 

quando fazia o seu cadastro das instituições de saúde, é uma função do IBGE e ele fazia isso e 

publicava no Anuário Estatístico...  

   

D - Ele fazia isso regularmente, não é? Esse levantamento?  

 

R - Todo ano. Era anual. Eles entregavam o formulário aos serviços oficiais de saúde para que 

eles preenchessem. Era um recadastramento. E acrescentaram lá nesse formulário um quadro 

com algumas doenças, e uma delas era a poliomielite, no meio de outras assim, 

completamente... Por exemplo: uma era doenças entéricas, por exemplo, em seguida vinha 

poliomielite. E esses dados eram coletados pelo IBGE, quer dizer, não tinha nem o crivo do 

setor saúde, tudo era preenchido pelos... não se sabe por quem. Como é que eles coletavam 

aquilo? Se o serviço realmente tinha registro dessas doenças lá. Aquilo era simplesmente 

processado e publicado no Diário Oficial1 e o número de casos de pólio que aparecia lá era um 

número astronômico. Por exemplo, em 1971 apareciam 31 mil casos de pólio no Brasil. Mas 

esses dados nunca foram usados pela Saúde. Ninguém sabia que existia isso. Já se sabia, 

porque na campanha de erradicação da varíola isso chamou a atenção de alguém que viu, quer 

dizer, enquanto estava se controlando caso a caso já na fase final da erradicação, de repente 

aparecia no Anuário seis mil casos de varíola.  

 

D - De varíola? 

 

R – É. Aí alguém viu isso e resolveu investigar, a campanha resolveu investigar. Então, pegou 

tudo isso, foi aos formulários originais para ver qual era o serviço que tinha notificado aquilo. 

Mandou gente em todos os serviços. 

 

B - Então cada município recebeu um... 

 

R - Cada município... As pessoas foram lá, investigaram aquilo, foram atrás dos supostos 

casos que tinham sido notificados e verificaram que em nenhum deles era varíola. Então já se 

sabia disso. Mas isso passou batido. Só no início dos anos 70 é que resolveram rever o 

convênio com o IBGE e eliminaram esse formulário. Só que esses dados eram publicados no 

Anuário e eram publicados pela Organização Mundial de Saúde. Então quem estava de fora do 

país querendo saber como estava a pólio ia lá... E um deles era o Sabin (risos), que andava 

pesquisando, estudando essas informações, esses dados. Então, os dados de morbidade que se 

tinham eram esses. Só em 1968... 

                                                 
1 Parece que o entrevistado faz algum tipo de confusão aqui ao falar Diário Oficial e na verdade estar querendo 

referir-se a Anuário Estatístico, já citado anteriormente. 
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D - Esse foi o motivo da briga do Sabin com o... 

 

R – Foi. Isso é um capítulo à parte (risos). 

 

E - Tem que contar... 

 

B - É, faz parte. 

 

R - É, faz parte. Mas aí já é no contexto dos Dias Nacionais de Vacinação. 

 

B - A gente volta a ele lá.  

 

D – É, foi nas vésperas... 

 

R - Mas em 1968 é... é... como parte disso que eu falei aí da difusão do conceito de vigilância 

epidemiológica, quem se adiantou nisso aqui no Brasil foi o SESP, a Fundação SESP, que na 

época o presidente era o Dr. Nelson Moraes, Nelson Moraes que era um dos grandes 

entusiastas desse conceito da vigilância epidemiológica. Então ele criou dentro da estrutura da 

Fundação SESP aqui no Rio de Janeiro, na presidência, uma unidade nova que ele chamou de 

Centro de Investigações Epidemiológicas. Em que a idéia era ter um grupo de 

epidemiologistas ali que estivessem dentro, dentro desse espírito da vigilância, que é um 

espírito de inteligência epidemiológica. As pessoas preocupadas em saber o que é que está 

acontecendo com a saúde, se tem epidemia de alguma coisa, o que é que era isso, investigar e 

publicar isso num boletim epidemiológico, criaram um boletim epidemiológico. E nesse 

trabalho desse centro, eles resolveram então criar uma notificação nacional de algumas 

doenças que não existia uma notificação nacional. O início disso foi com as doenças... 

algumas doenças evitáveis por vacinação. Então pegaram poliomielite, sarampo, difteria... 

febre tifóide foi outra... depois entrou a raiva, apareceu a outra possibilidade de controle 

através da estratégia também de vacinação. Então, esse boletim... passaram a pedir as 

Secretarias de Saúde que informassem. Então aí começam a aparecer as primeiras estatísticas 

nacionais de poliomielite.  

 

D - Quer dizer, na verdade, a notificação da poliomielite teve mais a ver com o novo conceito 

de vigilância epidemiológica do que com a própria pólio, não é?  

 

R - Do que com a própria pólio, do que com uma estratégia nacional... 

 

D - Foi mais uma função desse novo conceito que se tentou organizar a vigilância 

epidemiológica e incluiu as doenças... 

 

R - Exatamente. Então, essas unidades de vigilância epidemiológica que o programa da varíola 

começou a organizar nas secretarias de saúde começaram a trabalhar com isso, com a 

notificação dessas doenças, com a investigação de epidemias de outras doenças que não eram 

varíola, principalmente essas que eram de notificação. Então, é a partir de 68 que a gente tem 

uma estatística confiável de números de casos de pólio no Brasil. Muito embora uma 
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estatística que não tinha qualidade porque era apenas o número de casos, não se tinha mais 

nenhuma outra informação.  Quer dizer... 

 

B - Eram preenchidas pelos municípios? Podiam ser preenchidas por alguns da mesma forma 

que eles preenchiam os formulários do IBGE, ou não?  

 

R - É, podiam. Só que como isso acontecia dentro do setor de saúde... 

 

B - Você estava falando para um órgão superior, não é? Um órgão em relação... 

 

R – É. Se alguém notificasse, como aconteceu em 71, desse do IBGE, dos 31 mil casos, 16 mil 

tinham sido notificados pelo Centro de Saúde de São Bernardo do Campo. Quer dizer, uma 

coisa inconcebível. Totalmente equivocada. Então, como o setor saúde não cuidava dessa 

informação, ela ficava lá burocraticamente coletada e ninguém queria saber. Se isso viesse por 

notificação de município, a Secretaria teria que tomar alguma providência. A Secretaria de 

Saúde do Estado veria pelo menos que era equivocada aquilo. Então, foi uma mudança muito 

grande.  

 

B - Uma mudança na qualidade!  

 

R - Quer dizer, a qualidade melhorou, embora a informação já não tivesse mais nenhum 

elemento além do número de casos. Então, qual era o critério? Qual era a definição de caso de 

pólio? Não tinha na época. Isso só começou em 75. Em 75 é que começou a se organizar um 

sistema de vigilância epidemiológica da pólio, não apenas de notificação de casos, mas de 

vigilância, com investigação dos casos e confirmação por laboratório.  

 

D - Isso a nível dos Estados também?  

 

R – É, a nível do Governo Federal. Eu pessoalmente trabalhei muito nisso de organizar essa 

atividade nos Estados.  

 

D - E a execução também era dos Estados? 

 

R - É, a execução era dos Estados, mas o Governo Federal, o Ministério passou a ter um papel 

normativo e de acompanhar isso e analisar os dados que chegavam. Então, como tinham 

muitos casos... a partir de 75, antes de 75 a 79, nós passamos a dispor de uma massa de 

informação formidável no país sobre pólio, porque tínhamos uma ficha de investigação de 

cada caso aqui no Rio de Janeiro. 

  

D - E todo caso notificado era investigado?  

 

R - Era investigado, ou quase todos. A ordem era essa, quer dizer, se treinou o pessoal, se fez 

uma nova técnica, se organizou uma rede de laboratórios para receber amostras, porque era um 

exame complicado. Só existia no Brasil uns quatro ou cinco laboratórios que faziam isso: era 

um em Porto Alegre, dois aqui no Rio – era a Fiocruz e esse que hoje chama Noel Nutels – 

fazia a Genoveva que era virologista ali e fazia o Hermann aqui. Em São Paulo era... o Lutz 
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que fazia. Em Recife tinha um pessoal muito bom que tinha sido treinado pelo Hermann, no 

Laboratório Central de Recife. Em Belém tinha o Instituto Evandro Chagas, o Pinheiro que 

fazia isso lá. E em Belo Horizonte tinha o Roland aqui que fazia um pouco. Só isso. Então nós 

tivemos que organizar um fluxo de remessa de amostras de todos os Estados para esses 

laboratórios de acordo com a distribuição regional e apoiar esses laboratórios para fazer esses 

exames, para poderem realizar esses exames para outros Estados e organizar um esquema de 

coleta e remessa de amostras para os laboratórios. Então, isso foi feito a partir de 75. Então, 

em 79, a gente tinha um volume de informação fantástico e começamos a divulgar análises 

desses dados, mostrando um perfil epidemiológico da pólio no Brasil extremamente claro. Que 

era independente de ser São Paulo ou Acre, a situação epidemiológica era a mesma. Por quê? 

Porque só pegava a população pobre, ou predominantemente  pobre. A população que tinha 

menos de cinco anos de idade, tinha... Isso o grosso dos casos, era causada pelo poliovírus tipo 

1, que é o mais epidêmico, é o típico de situação epidêmica. Tinha... as pessoas que tinham 

pólio não eram vacinadas, 70%. Um perfil uniforme, se você olhar todos os Estados era a 

mesma coisa. 

 

D - E de zona urbana. 

 

R - De zona urbana predominantemente. Então é assim que se teve a informação. 

 

B - O senhor estava falando dos laboratórios para o diagnóstico da pólio. Em 77 a Fiocruz não 

estava incluída entre os laboratórios oficiais para diagnóstico. 

 

R – Em 77? 

 

D - É, pelo menos no documento que eu li não estava. Aí em 86, ela já está coordenando a 

Rede de laboratórios de referência para o diagnóstico da pólio. 

 

R - Não... 

 

D -  Eu não sei se houve aí, quer dizer, a questão é... será que houve um trabalho deliberado da 

Fiocruz para se preparar para fazer esse diagnóstico? 

 

R - Pelo contrário. A Fiocruz, a presença do Hermann aqui, o Hermann foi quem trouxe... 

 

E - Quando o Bermudez foi lá com vocês organizar a Rede de laboratórios, em que época foi? 

 

R - Foi em 80. Ali já foi uma segunda fase da organização da Rede, foi um refinamento já... 

 

D - É porque, num primeiro momento, tinham vários laboratórios, não é? 

  

R - Não, eram esse que eu falei. Só esses, não tinha mais.  

 

D - É? 
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R - E essas pessoas, de uma maneira geral, com uma ou outra exceção, todas tinham sido 

treinadas pelo Hermann Schatzmayr Foi a primeira pessoa a fazer diagnóstico de pólio no 

Brasil. Ele trouxe a técnica dos Estados Unidos, implantou aqui e treinou um bando de gente. 

Era ele que fazia. 

 

D – É. Então deve ser falha mesmo... (risos) no documento escrito... 

 

R - O que talvez, eu não me lembro exatamente do detalhe, talvez ele não estivesse na rotina 

dos exames. Ele ficou com um papel mais de supervisor, porque aqui no Rio, como tinha... o 

que na época chamava Luiz Pasteur, o Laboratório Estadual e a Genoveva que fazia isso lá, 

então para não criar duplicidade, ela que fazia mais exames. Talvez seja isso. Mas o Hermann 

sempre foi o líder, o guru da Rede de laboratórios de pólio no Brasil. Era o sênior, o professor 

de todos. 

  

D - Agora, o plano... em 1971, foi elaborado um Plano Nacional de Controle da Poliomielite. 

O que é que foi esse plano exatamente? E a escolha da vacina oral, se baseou em que critérios? 

Porque aí nesse plano já, quer dizer, aqui já estava se usando a vacina oral, não é? 

 

R - Bom, esse Plano Nacional de Controle da Poliomielite, ele foi a primeira... tentativa 

organizada nacionalmente de controlar a pólio no Brasil. Porque, até então, embora a vacina 

oral rapidamente substituísse a outra... 

 

D - Ninguém mais defendia a injetável?  

 

R - Não, não existia mais. A Sabin, a vacina Sabin, a vacina oral substituiu completamente a 

Salk no Brasil a partir de 61. E a primeira forma de uso da vacina oral foi sob a forma de 

campanha, porque isso já era recomendado pelo próprio Sabin, desde 1960. Porque em 1960, 

nos últimos testes da vacina oral, etc., ele fez uma experiência no México, em Touluca, que 

ele a partir dessa experiência, ele fez um publicação recomendando que a vacina oral fosse 

aplicada sempre por campanha, porque ela é muito mais eficaz quando aplicada sob a forma 

de campanha porque provocava a disseminação do vírus, quer dizer, provocava o efeito de 

imunidade mesmo em pessoas que não tinham tomado a vacina. Da mesma forma que eles se 

contaminavam pelo vírus selvagem da doença, então, ia contaminar também pelo vírus 

vacinal. E o vírus vacinal aplicado em campanha, ele se dissemina na comunidade e substitui o 

outro. Então interrompe a transmissão. Quer dizer, essa teoria ele formulou em 1960.  

E o Sabin, como ele andava sempre aqui pelo Brasil, ele tinha ligações pessoais muito 

grandes. Ele era casado com uma brasileira muito importante aqui, dona Heloísa, uma pessoa 

da alta sociedade aqui no Rio de Janeiro. Então ele tinha muitas ligações com o Brasil e 

insistiu inúmeras vezes aqui no Brasil sobre a necessidade de implantar um programa de 

vacinação nesses moldes de campanha de vacinação. E isso começou a ser feito assim. As 

primeiras experiências de aplicação da vacina aqui no Brasil foram exatamente assim. Tem 

duas clássicas feitas em 61: uma em Santo André, que foi a primeira no Brasil, e uma segunda 

em Petrópolis, em 61. Está publicado. Quem coordenou essa campanha foi o Dr. Emerson 

Ferreira, que era da Fundação SESP, isso está publicado. Então era assim, todo mundo sabia 

que era assim que devia ser e tal. 
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Mas... isso não teve continuidade, esse foi o problema. Para você organizar isso num país 

desse com as diversidades que existem aqui do norte ao sul do Brasil, não é uma tarefa 

simples. Primeiro, porque precisa ter uma quantidade de vacina fantástica e regular, 

regularmente disponível. E nessa época a produção não era tão grande assim. Segundo, que 

precisava um organização enorme. Quem é que vai aplicar isso? Tem que ser os órgãos locais 

de saúde e a estrutura de saúde no Brasil era muito fragmentada até a criação do SUS. Os 

Estados faziam coisas totalmente diferentes dos municípios e o governo federal não tinha uma 

ação sobre o serviço de saúde todo do Brasil. Ele fazia coisas diretamente executáveis. O que 

era da Secretaria de Saúde ficava para a Secretaria de Saúde. Então era um... a vacinação foi 

feita de forma irregular. Mas obviamente é aquela história, as pessoas mais esclarecidas que 

tinham mais acesso a informação, que tinha melhor renda, etc., é lógico que procuraram a 

vacina de alguma forma, seja pela via pública ou privada. Então, a doença passou a atingir... 

 

Fita 2 – Lado A 

 

B - Entrevista com o Dr. Risi. Fita 2. 

 

D - A gente estava falando, quer dizer, o senhor estava falando do Plano Nacional de Controle 

da Pólio de 71... 

 

R – Pois é, então essa foi  a... (pigarro) primeira iniciativa organizada de controlar a pólio no 

Brasil, porque ela se preocupou com o abastecimento da vacina, ela cuidava de abastecer o 

país de vacina. Tinha uma estratégia definida para o país inteiro e tinha norma técnica para 

tudo isso. Então a...  foi um programa também de inspiração do Dr. Sabin. Nas várias 

passagens que ele deu pelo Brasil, ele sempre insistia nisso, na descontinuidade, que... A 

história da... até esse momento, a história da pólio no Brasil, depois da vacina, era mais ou 

menos essa: você tinha uma epidemia, aí tinha uma epidemia da doença e em seguida uma 

epidemia de vacinação. (risos) E aí, nessas circunstâncias, a vacinação geralmente não adianta 

nada, ou quase nada, porque quando você chega a aplicar a vacina, a epidemia já está 

declinante, portanto as pessoas que não tiveram a doença já tendem a estar imunizadas 

naturalmente, pela disseminação do vírus, e a vacina é ineficaz, totalmente inócua, e aí 

acabava a epidemia, todo mundo esquecia do assunto e tal. Quando surgia uma nova epidemia, 

todo mundo atrás de vacina, fazer outra campanha... E a história é mais ou menos essa. Até 71. 

Em 71, o Ministério decide implantar esse plano nacional. Esse plano nacional, a estratégia 

dele era... era controlar a doença através de campanha de vacinação realizada 

sistematicamente, três vezes ao ano, atingindo as crianças de menos de 5 anos de idade, 

independentemente de estarem vacinadas ou não... ... e... eh... atingindo, cobrindo áreas 

urbanas com mais de dois mil habitantes. Esse era o plano. Esse plano foi iniciado com um 

trabalho de campo experimental em 1971, feito no Espírito Santo, em que se aplicou essa 

estratégia acompanhada de um estudo sorológico de conversão da vacina, conversão 

sorológica da vacina. Foi feito à parte pelo Dr. Hermann.  

 

B – Pelo Dr. Hermann? 
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R – É, Dr. Hermann. Ele fez... Foi usada uma vacina do Laboratório Connaught, e foi 

executado. O coordenador de campo foi um médico da Fundação SESP que também 

trabalhava no Espírito Santo, que se chamava Dr. José Chaves. Então foi um êxito e esse 

trabalho está publicado na Revista da OPAS. Bom, então, a partir daí se organizou o 

Programa. Só que o Programa funcionou durante dois anos. 

 

D - É isso que eu ia perguntar. Ele foi proposto em 71... 

 

R – 71. 

 

D -  Para três campanhas ao ano.  

 

R – Três campanhas ao ano. Só que essa... 

 

D - Aí ele aconteceu em 71 e 72. 

 

R -  Em 71, foi só esse no Espírito Santo. Em 72 e 73, ele foi executado em 14 Estados. Então 

a...  era um trabalho enorme que se teve aí, porque a estratégia era fazer a campanha e 

execução totalmente estadual e municipal. O Ministério da Saúde entrava com a vacina, 

entrava com o treinamento de pessoal nos Estados, dentro da filosofia que foi adotada 

nacionalmente e com assessoria técnica, supervisão e os Estados executavam. Então ficava 

muita coisa dependente da vontade do Estado. Então tinha um trabalho preparatório. É... no 

nível nacional, a pessoa que estava no posto de comando disso, era o Dr. Nilo Chaves de Brito 

Bastos.  

 

B - Pernambuco, não é? 

 

R – Pernambuco. 

 

B -  Eu cheguei a conhecer ele.  

 

R – Que era uma figura notável. Notável! Ele se dedicava muito a área de educação. Então, ele 

era o idealizador desse modelo de convencimento da população. Primeiro, de sensibilização 

das autoridades do Estado. Então, ele fazia pessoalmente esse primeiro trabalho que era de 

sensibilização. Então ele ia... fazia os contatos com as autoridades do Estado e tal. Promovia 

uma grande reunião... com as lideranças, com as autoridades de todas as áreas, etc. Enchia um 

auditório, né? Aí ele ia fazer lá uma palestra de sensibilização. E dali geralmente se conseguia 

sair com uma definição política de fazer aquilo. Então dali saía a definição de uma comissão 

estadual, envolvendo gente da saúde e de outros órgãos, depois isso evoluiu para comissões de 

informação, logística, essas coisas todas, transporte... Então ficava uma comissão estadual. E 

aí, o Ministério entrava com a parte técnica e um profissional lá, geralmente era da área de 

epidemiologia, eu trabalhei muito com isso, e um educador. E a gente passava uma semana lá 

orientando o pessoal de como deveria ser organizado aquilo, a campanha etc. e toda estratégia. 

Saía dali um plano de trabalho para executar aquilo. Então, isso era o início. Aí vinha a 

primeira campanha, a segunda campanha, a terceira campanha e no outro ano tinha que repetir 
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aquilo. Então era um trabalho muito difícil, né? Desgastante porque... a estratégia era estadual. 

Então, é claro,  você começa a repetir aquilo tem um desgaste natural. Chegava no segundo 

ano... Como tudo era na base de doação, não entrava dinheiro na história,  pedia ajuda...  

 

D - Na verdade, vocês tinham que ir três vezes ao ano a cada Estado... 

 

R – Não, nós não necessariamente. Nós íamos na primeira sempre. Depois se fazia um... 

(ruído) acompanhamento daquilo, ou por relatórios que vinham dos Estados e as vezes fazia 

uma visita lá em algumas dessas campanhas para ver como é que estava indo a coisa e tal. 

Uma supervisão... é o que se fazia.  

Isso atingiu uns 14 Estados mais ou menos. Então, o resultado do ponto de vista de cobertura 

foi muito bom. O impacto disso sobre a incidência da doença era muito difícil de medir, 

porque não se tinha uma base de dados de vigilância epidemiológica. A única informação que 

tinha era aquela da Fundação SESP, o Boletim Epidemiológico, o número de casos... Mas a... 

por esse sistema de informações é muito difícil se fazer uma curva de tendência, porque você 

não sabia qual era a data de início da doença. Você só sabia quando o caso era notificado, mas 

quando ele ocorreu, a gente não sabia. Então era muito difícil ter uma curva de tendência. 

Então, a avaliação foi muito prejudicada nesse programa. Mas a gente tem convicção de que o 

resultado foi excelente pelo impacto que aquilo teve, a mobilização que se conseguiu, a... o 

interesse da comunidade por essa vacina, que é uma coisa extraordinária. Uma vacina que 

sempre teve uma aceitação extraordinária da população. E é curioso também o seguinte, eu 

acho que o... contribuiu muito para isso também a influência dos pediatras. Porque essa 

vacina, acho que mais do que qualquer outra, foi assumida pelos pediatras. Então, foram os 

maiores incentivadores, sempre foram. E... então, a vacina foi muito bem aceita. Então essas 

campanhas tiveram um resultado ótimo. Só que nós não temos dados mostrando o impacto 

dessas campanhas. Mas isso também durou só dois anos, porque em 74 houve uma mudança 

política muito grande no Ministério com o Governo Geisel. Entrou Paulo de Almeida 

Machado... 

 

B - Paulo de Almeida Machado. 

 

R - E o Paulo de Almeida Machado fez uma profunda reforma no Ministério. Primeiro, 

transferiu para Brasília. Até então, o Ministério era aqui no Rio e... os órgãos é que 

praticamente permaneceram no Rio e ele levou toda a coisa lá para São Paulo. E... e levou 

outras pessoas. A maioria das pessoas era de São Paulo. Em São Paulo é um Estado onde 

sempre a influência da Faculdade de Saúde Pública era uma... era muito conservadora nessa 

questão de vacina. Era... sempre defendeu tenazmente a atuação do centro de saúde, da rotina 

de trabalho, na questão da educação sanitária... A população tinha que ser educada para ir ao 

centro de saúde, para fazer as coisas todas no momento certo, na rotina, etc. E eram contra 

campanhas. 

 

E - E aí surgiu essa polêmica de rotina versus campanha? Começa por aí? 

 

R – É, era uma polêmica que já existia (risos). Por causa desse conceito: era o conceito da 

unidade sanitária: o centro de saúde como a base de todas as ações de saúde.  
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D - Em São Paulo tinha, a essa época, tinha esse sistema de saúde assim? Hierarquizado... de 

centro de saúde, unidade de saúde? 

 

R - Tinha, tinha. Não quer dizer que funcionasse muito bem, mas tinha. É, porque... uma coisa 

é a teoria e outra é a prática, né? A prática e a execução do serviço estão sujeitos a todas as 

injunções políticas, etc., administrativas, como em qualquer lugar. Agora, a Faculdade de 

Saúde Pública é que tinha muito essa concepção muito forte e praticava isso nas suas unidades 

experimentais, como aqui tem a unidade Germano Sinval Faria, lá eles tem o Centro 

Experimental de Araraquara, onde essas coisas são praticadas, mas não representam a 

realidade do Estado inteiro.  

 

E - Sigismundo Juarez, na época? 

 

R - Sigismundo Juarez foi um dos auxiliares do Paulo de Almeida Machado, mas ele entrou lá 

envolvido inicialmente com a questão da meningite, com a Campanha da meningite. Bom, 

então é... quando assumiu... 

 

D - Isso em relação ao Plano ainda, Nacional de Controle da Poliomielite, essa resistência 

paulista. 

 

R - Pois é, o plano... Quando mudou o governo, que o Almeida Machado com um grupo, 

apoiado com um grupo da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, assumiu o Ministério, 

transferiram o Ministério para Brasília, a orientação foi de suspender as campanhas. Então 

esse programa foi desativado. Esse do Plano Nacional de Controle da Poliomielite. 

 

D - Ué? E porque imediatamente enganchou o PNI? 

 

R - O PNI na realidade já tinha sido criado. Ele foi criado em 73. O Ministro era o Mário 

Machado de Lemos. Mário Machado de Lemos foi um Ministro que ficou... ficou no 

Ministério uns dois anos ou quase isso e se caracterizou por... 

 

B - Ele ficou dois anos mais ou menos...  72 a 74... 

 

R - É, 72 a 74. E a gestão dele se caracterizou pela elaboração de grandes planos para a saúde 

no Brasil. A começar pela Política Nacional de Saúde, que existe um documento histórico que 

eu tenho (risos), impresso, que era a da... da... passar o INAMPS para o Ministério da Saúde. 

Reunificação do Sistema de Saúde,1973. E que não foi para frente. Esse documento foi até 

tirado de circulação (risos) e eu tenho um exemplar. Tem até exposição de motivos, 

justificando tudo. Então ele fez vários programas escritos. Vários. E um deles foi o Programa 

Nacional de Imunizações. O Programa Nacional de Imunizações foi elaborado em 1973 pelo 

Ministério da Saúde através desse Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de 

Doenças, cujo diretor era o Dr. Brito Bastos, junto com a CEME. Na realidade um programa 

surgido muito por inspiração da CEME, esse Programa Nacional de Imunizações. Porque a 

CEME foi criada em 1971, um órgão fortíssimo, ligada a Presidência da República e que 

pretendia desenvolver no país uma política de fortalecimento da produção nacional de 
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medicamentos e para isso criar um sistema de assistência farmacêutica no país inteiro, 

fortemente apoiado nos governos dos Estados.  

Então, o que é que ele pretendia? Fortalecer a posição nacional, criar um sistema de 

abastecimento para que a rede pública toda contasse com remédios necessários dentro de 

uma... da RENAME, a relação de medicamentos básicos. Então era uma política nacionalista 

muito forte. E os imunobiológicos entraram. Então, eles organizaram a coisa toda de 

abastecimento e suprimento de medicamento, produção, controle de qualidade da produção em 

convênio com as universidades e as vacinas ficaram meio órfãs porque nessa época... 

 

D - Eles não tinham muita informação, não é? 

 

R - Eles não tinham poder sobre as vacinas porque o... o Ministério, cada órgão era dono de 

uma vacina (risos). A Campanha da tuberculose era dona da BCG, a Campanha da febre 

amarela era dona da febre amarela, a Campanha da varíola, que já estava nos estertores nessa 

época, mas era dona da vacina contra a varíola, o Plano Nacional da pólio, era dono da pólio e 

assim por diante. Então a CEME forçou muito o Ministério da Saúde a criar um programa 

nacional para juntar essas coisas todas dentro de uma mesma política e a CEME passaria a ser 

o órgão supridor das vacinas, porque eles é que apoiavam a produção ou importavam se fosse 

necessário e abasteciam os Estados dentro de um sistema que foi organizado com 

almoxarifados centrais, com todos os requisitos técnicos, etc. Aí o Ministério fez o Plano, o 

Programa Nacional de Imunizações, em 73. E o grande... o grande mote desse programa em 73 

foi a introdução da vacina contra o sarampo. Já existia, era usada esporadicamente em outro 

lugar, mas não havia uma política nacional. Então, o Ministério, junto com a criação do PNI, 

introduziu a vacina contra o sarampo...  Certo? 

 

B - Quer dizer, nesse momento que ela está sendo implementada? Que o Plano está sendo 

implementado em 75? O plano da poliomielite estava sendo deixado de lado... 

 

R - Não, não. Nós estamos em 73. O plano da poliomielite está em plena execução. Esse PNI, 

a estratégia dele é baseada incorporando isso. Ele incorpora o Plano Nacional de Controle da 

Poliomielite, quer dizer, ele preconiza as campanhas... A própria vacina do sarampo, ele 

introduziu a vacina do sarampo através de campanhas e se começou a trabalhar numa linha 

que se chamava multivacinação, que foi desenvolvida nesse período: fazer campanhas 

aproveitando a oportunidade para aplicar todas as vacinas. Então esse foi o PNI como ele foi 

concebido até a mudança do governo. Quando entra Paulo de Almeida Machado, então ele é 

reorientado para a rotina de vacinação e as campanhas são paradas. Ficaram paradas até 79. ... 

De 74 a 79. Então, aí, tudo isso tem vantagens e desvantagens, né? 

 

D - Quer dizer, o PNI então, nesse período, supriu os serviços de vacina ou de normas técnicas 

em relação a imunização, mas não fez campanha nenhuma. 

 

R – Não. A não ser a única campanha que houve nesse período, que foi a campanha da 

meningite. Que foi uma coisa nova que surgiu. 

 

D - Porque houve uma epidemia, né? 
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R - É, uma epidemia, uma coisa... inusitada aqui, um capítulo à parte. 

 

D - E aí o papel do PNI, basicamente nesse período, era o quê? Isso que eu falei? 

 

R - Pois é, o PNI, o que é que o PNI passou a ser? Uma... Foi feita inclusive uma lei tornando 

a imunização obrigatória no país. Então era uma coisa normativa, impositiva e centrada na 

rotina. Então é... Fortaleceu-se muito a questão da norma técnica, a questão da... da 

conservação de vacina, da rede de frio... E a vigilância epidemiológica. Essa sim teve um 

incentivo nessa época, não existia praticamente para a pólio. Então foi a oportunidade que se 

teve para desenvolver a vigilância epidemiológica da pólio. Começa aí. Porque criaram a lei 

de vigilância epidemiológica, era uma lei de vigilância epidemiológica e de imunização, está 

em vigor até hoje, desde 75. Cria a notificação obrigatória, a forma de notificar as doenças, a 

lista da notificação e... conceitualmente, ela estaria baseada numa rede de unidade de 

vigilância epidemiológica nos estados, municípios e também em serviços especiais, unidades 

sentinela... um conceito, então muito normativo isso. E aí se começa a estruturar a vigilância 

epidemiológica da pólio no Brasil, em 75. Então, foi um período em que...  

 

D - Da pólio e de todas as outras doenças, né? 

 

R – É, foi todas. Produziu-se um manual de vigilância epidemiológica, mas a pólio tinha um 

interesse específico porque era... a gente aproveitou muito isso, porque era continuidade 

daquela estratégia do Plano Nacional de Vacinação, né? Precisava ter dados e não tinha dados. 

Então é... Foi isso, quer dizer, então em uma seqüência histórica aqui nós temos o Plano 

Nacional de Controle da Poliomielite, 71 a 73, baseado em campanha de vacinação com a 

introdução da vacina de sarampo; depois muda-se para um programa de rotina que certamente 

teve prejuízo em termos de cobertura, mas possibilitou a vigilância epidemiológica. O 

desenvolvimento da vigilância epidemiológica. E assim foi até 79...  

 

D - E esse prejuízo da cobertura, no nível da cobertura, foi constatado pela vigilância 

epidemiológica nesse período? 

 

R - Bom, o prejuízo propriamente a gente não... É... porque, como eu disse, o Plano Nacional 

da Pólio era o único que a gente tinha dados de cobertura das campanhas. Porque o sarampo 

foi abortado assim muito no início, logo no início, o saram... mas a pólio... se tinha boas 

coberturas, mas eram só em 14 Estados. Em outros Estados como São Paulo, por exemplo, não 

fez parte do Plano Nacional. E como não se tinha vigilância epidemiológica também não deu 

para avaliar muito isso. Mas quando se implantou a vigilância da pólio, a partir de 75, se 

mostrou que a incidência era altíssima nesse período. Em 75 foram 2.500 casos notificados. 

Casos confirmados. 

 

D - Aí em 79, mudaram as pessoas que estavam no Ministério? 

 

R - Em 79, mudou o governo, novamente.  Porque... no início de 79 entra o Governo 

Figueiredo e aí entra o Ministro da Saúde... 

 

B - Mário Augusto de Castro Lima. 
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R - Mário Augusto de Castro Lima, mas ele ficou muito pouco tempo. 

 

B - Pouquinho, ficou dois anos, menos de dois anos, não é? 

 

D - Não, ele ficou uns sete meses. 

B – Ficou menos do que isso? 

R - É, porque em outubro de 79 ele sai. E aí entra o Ministro Valdir Arcoverde. 

 

B - Aí, Valdir Arcoverde entra... 

 

R - Então aí o Ministério é muito... muito renovado naquela época. Vai para lá o Mozart, como 

Secretário Geral. Mozart de Abreu e Lima, que foi uma pessoa chave nesse processo todo. Era 

o líder, o organizador da ação do Ministério da Saúde. Era um estrategista muito bom.  

Então... o Ministério entrou numa nova fase. E essa nova fase é caracterizada pelo seguinte: 

primeiro, uma mudança de postura do Ministério da Saúde frente aos Estados. Porque tinha 

sido, nos últimos anos, uma posição assim muito autoritária e... muito normativa, muito 

diretiva. E... na gestão do Ministro Arcoverde, a postura é assim de muita colaboração com os 

Estados e já no movimento pela reforma sanitária que começa mais ou menos nesse período, 

na década de 70, essa aliança do Ministério com as Secretarias Estaduais de Saúde, ela... é 

uma, uma, uma... aliança que visa a unificação do sistema. Porque no... no governo Almeida 

Machado, no governo Geisel, vocês lembram que foi feita a lei do Sistema Nacional de Saúde, 

separando completamente a medicina curativa da preventiva. A medicina curativa era no 

Ministério da Previdência e a preventiva na Saúde. Então, nessa gestão começa essa aliança do 

Ministério com as Secretarias Estaduais pela unificação do sistema, né? Mas de uma forma 

muito hábil, envolvendo o Ministério da Previdência no trabalho de planejamento conjunto de 

ações, que foi a CIPLAN. Através da CIPLAN, Comissão Interministerial de Planejamento. E 

o Ministério da Previdência era um co-participante junto com o Ministério da Saúde. Então 

começaram a desenvolver uma série de ações conjuntas que terminaram nas Ações Integradas 

de Saúde. Mas, então, se estabelece uma aliança muito forte entre o Ministério da Saúde e as 

Secretarias Estaduais de Saúde.  

E a Campanha da Pólio entra no meio disso, quer dizer, encontrou as Secretarias de Saúde 

muito receptivas para um trabalho com o Ministério e aceitando muito bem a liderança do 

Ministério. O que ajudou demais. Mas... mas o início da... Aí vem toda a questão do Dia 

Nacional de Vacinação contra a pólio, que tem um história particular que é muito interessante. 

(risos) 

 

D – Quer dizer, os determinantes para essa decisão da implementação dos Dias Nacionais de 

Imunização, que foram as campanhas da poliomielite, seria... Não estou afirmando, estou 

perguntando (risos): seria a mudança de governo, quer dizer, e aí uma nova postura técnica e 

política, enfim, no governo...? 

 

R - É diferente, houve uma mudança... 
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D – É... e em relação a própria poliomielite? Tinha algum dado específico em relação a doença 

para essa... para determinar essa decisão? Quer dizer, após um período de vacinação de rotina, 

quer dizer,  tinha uma turma que era contrária... 

 

R - Tinha. É isso que eu já falei até no início. Quer dizer, de 75 a 79 se organiza a vigilância 

epidemiológica da pólio. Não só com a notificação de casos, mas com sistema de confirmação 

de casos e investigação de epidemias. Então nós tínhamos uma massa de informações 

excelentes sobre a poliomielite no Brasil. O que é que era? Qual era o padrão, o perfil 

epidemiológico da pólio no Brasil? Sabia-se exatamente qual era. Que era o padrão 

tipicamente epidêmico e... com características semelhantes em todos os Estados e com 

ocorrências de epidemias muito importantes nesse período. Eu andei atrás de várias. Eu me 

lembro, por exemplo, uma epidemia em Belo Horizonte em 1975, foi um escândalo! Porque 

tinham dois hospitais que estavam cheios de casos de pólio: tinha o Hospital Cícero Ferreira, 

que era um hospital público de doenças infecciosas, que estava com duas crianças, por leito, 

na enfermaria. 

 

D - Por leito? 

 

R - Por leito. Sim, muito mal atendidas por sinal. Tinha um outro hospital que atendia muito 

melhor, era o hospital que chamava lá, Hospital da Baleia, também cheio de pólio. E lá nesse 

Hospital da Baleia trabalhavam inclusive o Dr. Tonelli2 e o Lincoln, que hoje é o presidente, 

Lincoln Freire3, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os dois se dedicavam muito 

ao estudo da poliomielite e... revoltados com isso, com essa situação e... Então, uma epidemia 

dessas que teve no Estado – eu me lembro o número estadual de casos, eram mais de 700 

casos de pólio no Estado de Minas Gerais. E a coisa, saía muito pouco coisa na imprensa, 

porque era aquela história: como era uma doença mais de classe baixa... Então, ficava lá, é 

isso mesmo e tal... e não chamava atenção. 

E houve epidemias em diversos Estados nesse período. Em Manaus, no Espírito Santo, houve 

uma coisa muito séria. Houve uma epidemia em Vitória, que a gente toma conhecimento 

assim e vê que... faz... providencia-se logo uma campanha de vacinação. A história é sempre 

essa. E aí a epidemia continua, mais uma campanha de vacinação e a epidemia continua 

aumentando. Aí eu fui lá ver (risos), e essa investigação para mim foi uma coisa marcante, 

porque mostrou o seguinte: que fizeram a campanha, só que a campanha foi muito mal feita, 

porque eles vacinavam a população que já estava vacinada. E onde tinha caso não tinha 

campanha. A população que tomava vacina na campanha já era sempre terceira dose, quarta 

dose. Todos os dados estavam lá. E..., então, um negócio muito ruim. E aconteceu epidemia 

nesse período de 75 a 79, epidemia de norte a sul do país. Quer dizer, a vacinação de rotina 

não funcionava. E depois, você não tinha dados. Passou-se a ter dados de cobertura da 

vacinação, que era outro elemento também que faltava, a não ser... Só se tinha das campanhas, 

mas não se tinha um sistema de informação de vacinação de rotina. E quando passou-se a ter 

esses dados, você via que na média... 

                                                 
2 Edward Tonelli, médico pediatra. 
3 Lincoln Marcelo Silvana Freire – Presidente da SBP. 
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Fita 2 – Lado B 

 

R - Então tinha um panorama muito claro que apontava para a necessidade de mudança de 

estratégia de vacinação. E essa oportunidade surge no final de 79. No final de 79, quer dizer, 

há uma série de circunstâncias especiais. Há o novo Ministro recém assumido, um Ministro 

com uma enorme sensibilidade para isso e com uma história, né? Porque ele vinha da 

Secretaria do Rio Grande do Sul. A Secretaria do Rio Grande do Sul, nessa época, era um 

paradigma no Brasil de como deveria funcionar a área de epidemiologia. Era o padrão. Porque 

lá houve uma história particular que aconteceu lá desde o início dos anos 70: a criação de uma 

unidade de planejamento em convênio com a Fundação SESP que habilitou a Secretaria. Essa 

unidade de planejamento tinha uma estrutura independente que funcionava de acordo com as 

normas da Fundação SESP. Então ela era meio independente da Secretaria, mas funcionava 

com dinheiro do Estado, só com dinheiro do Estado. Então ali possibilitou a formação de um 

grupo técnico ali da melhor qualidade. Um grupo fortíssimo, que era... Quer dizer, vocês que 

acompanham a História da Saúde Pública, conhecem Dr. Bandarra, né? Por exemplo, foi 

quem... foi  pioneiro, no Brasil, na informatização de informações de saúde. Ele criou coisas 

fantásticas lá, que até hoje são modelares. Quer dizer, não são mais lá, porque (risos) aquilo 

depois foi tudo desativado por razões políticas. Mas... mas a Secretaria naquela época era 

um... um paradigma nacional e, especialmente nessa área de epidemiologia. O Dr. Tigre, que 

está em Washington, né? Cláudio Silveira... 

 

D - Doutor Tigre?  

 

R – Tigre. Clóvis Tigre. 

 

E - Airton Fischmann... 

 

R - Airton Fischmann, Fiusa4... 

 

E-  Fiusa, Marlo Libel depois... 

 

R- Marlo Libel, Marlow Kwitko5 com aquele que veio para a Presidência, o Becker6. Um time 

assim do primeiro nível. E que eles trabalhavam no controle de doenças transmissíveis com 

base em informações epidemiológicas. A história era essa. Desde a campanha. Foi criado esse 

grupo com a campanha da varíola também. Então, o Arcoverde vinha com essa bagagem. 

Assumiu o Ministério com essa visão de controle com base em análise epidemiológica, em 

vigilância epidemiológica, e não apenas uma questão conceitual  de fortalecer as redes de 

serviço. E... então, esse foi um aspecto. Quer dizer, uma mudança, uma sensibilidade maior 

para isso.  

                                                 
4 José Taquarussú Fiusa Lima 
5 Marlow Kwitko é médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio Grande do Sul em 1968 e atualmente é 

coordenador do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da PUCRS. 
6 Roberto Becker. 
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Outra é que mal ele assumiu, estourou no Jornal Nacional, um dia uma epidemia de pólio no 

Paraná. Isso foi um fato desencadeante do processo, porque o Paraná era um Estado 

desenvolvido, um Estado que tinha antecedentes de bons programas de vacinação de rotina, 

tinha um Secretário muito... muito forte, muito dinâmico lá, que era o Oscar Alves. E... e ele... 

estoura uma epidemia de pólio e ele adota uma posição política diferente do normal. O normal 

era o Secretário sempre providenciar uma campanha e dizer que o assunto está sendo 

controlado e tal. Essa era... E ele não. Ele foi para a televisão. Ele foi denunciar a epidemia e 

dizer que aquilo era um absurdo, que não podia acontecer e tal. Como é que se entendia uma 

epidemia dessas... E aí, vai-se mais a fundo na epidemia e vê-se que a epidemia tinha 

começado em Santa Catarina e tinha passado para o Paraná. Então isso gerou também uma 

disputa política lá. O Governador de Santa Catarina, o Jorge Bonhausen... E aí cria-se uma 

celeuma: onde é que começou? Quem é que falhou e tal? Então, esse assunto tem uma 

repercussão nacional, ao contrário do que vinha acontecendo com as outras epidemias, esse 

tem uma repercussão nacional. E... então, o Arcoverde reúne a equipe dele lá e tal. Eu fazia 

parte, porque ele me levou essa época para Brasília. Eu estava aqui na Fundação SESP e eu fui 

lá dirigir a Secretaria de Ações Básicas, onde estava o Programa de Imunizações. E aí ele 

reuniu a equipe para... discutir a ação do Ministério da Saúde frente a esse episódio. E ali nós 

apresentamos a proposta do Dia Nacional de Vacinação (risos) da campanha, que era uma 

estratégia que estava amadurecida desde os anos 70. 

 

D - Em função dos Dias Estaduais. 

 

R - É, porque ali, naquela experiência dos anos 70, ficou muito claro que precisava uma 

estratégia nacional, porque era muito difícil você mobilizar cada Estado de uma vez em 

momentos diferentes, em anos repetidos. Muito difícil. E ao passo que naquele momento, em 

79, nós tínhamos, quer dizer, o governo federal, dispunha de recursos extraordinários para 

fazer uma mobilização nacional, que era o sistema de divulgação. Quer dizer, naquela época 

existia – eu acho que até hoje é mais ou menos assim – só que naquela época era uma coisa 

mais... mais dirigida do Governo mesmo, né? Que era a disponibilidade diária em toda a rede 

de rádio comunicação no Brasil, quer dizer, de todas as televisões, todas as rádios, todos os 

serviços de alto-falante espalhados pelo Brasil inteiro... Existia uma disponibilidade para o 

Governo de 10 minutos diários. E um Sistema todo organizado. Então, isso aí é um 

instrumento fabuloso. 

 

D - Poderoso! 

 

R – Poderosíssimo! Então bastava nós produzirmos material. Era só entregar para o Sistema 

que o resto funcionava como um relógio. Era só... Então tinha essa facilidade, tinha uma 

percepção do Ministério do uso disso e tinha um conhecimento epidemiológico muito bom da 

situação. 

 

E - O financiamento disso era o Fim-Social, aí nesse momento?  

 

R – Não. Eu vou te dizer o seguinte, no início em que se lançou isso, não tinha financiamento. 

O Ministério tinha as vacinas.  
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D – Tinha o quê? 

 

R –  As vacinas. E tinha o Sistema de Divulgação. Os Estados faziam o resto. 

 

B - Sim, mas e os recursos para comprar as vacinas? 

 

R - Bom, isso já existia. Apenas aumentou a quantidade. Mas a... nesse, nesse momento, na  

organização do PNI até essa época, quer dizer, como eu disse, ele começou com a criação da 

CEME, a concepção dele. Quer dizer, a CEME tinha todo já o esquema funcionando, vacina 

não era o problema. Isso tinha sido resolvido já. Só que era numa escala menor, porque era 

vacinação de rotina. Vacinação de rotina atingia 50% da população, então, era uma escala 

menor. Mas o sistema já existia funcionando. O que se teve que fazer foi aumentar essa 

quantidade de vacinas e aí foi um... um problema muito grande no início (pigarro). Porque... 

não, você precisava aumentar não apenas em função dos indivíduos que seriam vacinados – 

isso era uma coisa – os indivíduos não-vacinados, mas a estratégia era de vacinar inclusive os 

já vacinados – isso era outra coisa. E outra estratégia de campanha requer um volume de 

vacinas muito maior. Você vai fazer aquilo simultaneamente. Tem que fazer uma distribuição 

que tenha sobra em algum lugar, porque senão... a população vai para algum lugar em que já 

acabou vacina, não tem mais. Você tinha que ter um excedente de vacina. Só para ter uma 

idéia, do que a gente usava na época,  antes disso era uns... uns 20 milhões de doses por ano, 

passamos para 80... de pólio. 80 milhões de doses por ano, um volume considerável.  

 

D - Pois é! Mas aí há um volume de vacinas e um tanto de recursos também bem maior, 

mesmo que se consiga, nessa quantidade toda, o valor unitário menor, né? No total, vai ser 

muito mais dinheiro. Quer dizer, esses recursos o Ministério tinha? Quer dizer, esse novo 

Ministério da Saúde tinha esse recurso todo? 

 

R - Esse recurso nem é do Ministério da Saúde, era da CEME. Agora, a CEME em 1979 já 

estava em outro momento. No início de 72, 73 era um órgão poderoso, fazia o que queria 

porque estava ligado diretamente a Presidência da República. Depois a CEME começou a 

sofrer restrições. Na minha interpretação, eu acho que a política de nacionalização e de 

incentivo começou a enfrentar uma resistência muito grande e a CEME foi perdendo aos 

poucos o prestígio (risos). Foi mudando. Caiu da Presidência da República para o Ministério 

da Tecnologia, se não me engano, depois foi parar no Ministério da Previdência. Nessa época, 

a CEME estava no Ministério da Previdência. Então, não tinha mais o mesmo prestígio, mas 

ainda tinha muito recurso e no início a CEME é que bancava. Só que nós começamos a 

enfrentar dificuldades com a CEME, porque a CEME não estava no ritmo que nós 

precisávamos. Quer dizer, um negócio desses de mobilização de Dia Nacional de Vacinação 

tinha uma logística toda por trás e uma... um cronograma de execução que a CEME começou a 

falhar. 

 

D - Só para a gente tentar vivenciar essa história, tipo assim: o Ministro chamou a equipe da 

qual o senhor fazia parte... para pensar, em suma, uma estratégia em relação a pólio, até 

porque estava na imprensa nacional a questão do Paraná e Santa Cataria e a epidemia de lá. Aí 

vocês propuseram os Dia Nacionais de Vacinação e aí? (risos) Como foi assim? Vocês 

estavam numa reunião com o Ministro, certo? Ele foi: "Então tá! Então vamos fazer os Dias 
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Nacionais de Vacinação." Quais foram os passos para que isso realmente se concretizasse? 

Quer dizer, eu suponho que numa reunião dessa, para uma decisão dessa, tenha havido... 

várias divergências, polêmicas, no mínimo. Assim: “Mas como fazer isso?” “Não! Vamos por 

aqui... “ “Vamos por ali...” “Vamos por acolá...” Quer dizer... Entendeu?  

 

R – Essa... essa proposta era uma proposta, naquele momento, extremamente audaciosa 

(risos). Extremamente audaciosa. Primeiro, pela própria complexidade de fazer isso. As 

implicações que isso tinha do ponto de vista logístico, operacional, já era um problema sério. 

Esse ponto a gente achava que dava para fazer porque a gente já tinha experiência de fazer 

isso bastante no nível estadual. Quer dizer, como a estratégia era totalmente descentralizada, 

a... a nossa visão era que tanto faz se fosse 20, 40 ou 50 Estados, desde que cada um fizesse a 

sua parte. O problema era apenas assegurar a disponibilidade de vacinas e fazer com que 

politicamente isso fosse aceito e incorporado numa programação de Estado e Município. Essa 

era a dificuldade.  

Agora, havia outros problemas maiores. Tem que entender que naquele momento, a própria 

política que o Ministério estava adotando naquele momento, era uma política de apoio aos 

Estados, etc., era uma política de descentralização, né? Ela tinha uma bandeira naquele 

momento que era Serviços Básicos de Saúde. Vinha de toda aquela questão de Alma-Ata e 

tal... Alma-Ata foi em 78.  Então, a linha... a linha política que o Ministério estava seguindo 

naquele momento era de fortalecer os Serviços Básicos de Saúde. Então, essa proposta de 

campanha passou a ser vista como um contra-senso frente a essa... (risos), essa... essa linha 

mestra da orientação estratégica do Governo. Então isso gerou uma divergência naquele 

momento. Agora, quem deu... A pessoa que naquele momento, quer dizer, que deu a força 

para fazer isso foi o Dr. Mozart. Ele era o principal... vamos dizer, era o executivo do 

Ministério. Ele era uma pessoa com uma enorme liderança... Liderança junto aos Estados, 

junto ao processo de reforma sanitária. Então uma pessoa perfeitamente identificada com esse 

processo todo. E ele é que deu sustentação naquele momento.  

Então a decisão foi de fazer: (pigarro) "Vamos fazer. Vamos enfrentar isso." E o argumento é 

óbvio, né? Porque você tem um problema concreto e tem uma estratégia eficaz, que 

tecnicamente a forma de controlar é essa. Você tem... É um absurdo você ter uma doença 

como aquela, dispondo de uma ferramenta que pode eliminá-la e a forma correta do ponto de 

vista técnico de fazer isso é essa: através de campanha. E... e a forma eficaz de fazer 

campanha é o Dia Nacional. Nós já sabíamos disso. 

 

D - Vocês pensaram em algum momento que podia não dar certo? Que vocês não 

conseguiriam cobrir o Brasil todo? 

 

R - Sim, claro! É uma preocupação muito grande. Então, começou-se o trabalho. O primeiro 

trabalho foi criar uma comissão nacional. Depois se fez um documento, um plano e tratou-se 

de começar a fazer os entendimentos para a execução desse plano, a parte logística de vacina... 

E aí entra em cena o Dr. Sabin, que acabou ajudando muito nisso, no final, no frigir dos ovos, 

porque... Ele, como eu já disse, era uma pessoa que periodicamente vinha ao Brasil sempre 

insistindo com isso. E... 

 

D - A polêmica já tinha passado? 
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R - Não, a polêmica foi depois (risos). 

 

D - Foi nessa... (risos) Foi nessa época, não é? 

 

R – É. Tinha havido outras polêmicas, porque sempre que ele passava pelo Brasil... 

 

D – Ele sempre arranjava alguma coisa (risos) 

 

R- Criticava... criticava contundentemente essa questão, essa inércia com relação ao uso da 

vacina da pólio no Brasil. Em 79, ele já tinha passado... tinha... tinha criado outra polêmica 

aqui com... contestação de alguns técnicos do Ministério pelos jornais... Isso já tinha 

acontecido poucos meses antes. E acontecia... Tem uma registrada aí no jornal, que eu tenho o 

recorte, de 1965, na época em que era o Ministro aquele... Raymundo de Brito. Tem uma 

página de discussão do Ministro contestando o Sabin. O Sabin...  Então é uma história que já 

vinha se repetindo.  

E... nesse momento, mal nós começamos aquela mobilização para organizar o dia nacional, 

chega um emissário ao Ministro, dizendo que o Dr. Sabin estava disposto a vir ajudar o Brasil, 

porque já tinha ouvido falar do negócio, se fosse convidado para isso. Se ele recebesse uma 

carta o convidando. O Ministro então reúne um grupo e nós falamos para ele: "É ótimo! 

Porque ninguém melhor do que uma autoridade que ele tem para falar da necessidade disso. 

Não existe ninguém melhor do que ele. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que 

ele propõe, o que ele defende, sempre defendeu. Então, venha aqui só ajudar." E aí, chega o 

Dr. Sabin (risos). Chegou o Dr. Sabin com um enorme aparato de imprensa, uma coisa 

enorme... (pigarro) E vem ajudar o Ministério. Mas aí ele levanta uma questão, quando ele viu, 

examinou os documentos, os dados, etc... e levantou uma questão que era essa da incidência 

da pólio no Brasil, que os dados que nós tínhamos não eram os que ele tinha.  

 

D - Os que ele tinha eram do IBGE? 

 

R - Era do IBGE. 

 

D -  E os que vocês tinham já eram os da vigilância que começou em... 

 

R - Nós só usávamos os dados da vigilância desde 68, que melhoraram em 75. Então, esses 

eram os dados que nós temos que davam um número enorme de casos, uma média de 2.500, 

3.000 casos por ano, que era suficiente para justificar qualquer ação de saúde pública mais 

energética no nosso entendimento. Mas ele levantou a questão que aqueles números não 

representavam a realidade, que os números que ele tinha eram 10 vezes maiores. E por mais 

que se explicasse a ele essa questão do IBGE, de campanha estatística, ele não quis entender 

de jeito nenhum. E passou a defender a idéia de que era necessário um estudo sobre a 

incidência da pólio no Brasil para mostrar que o número era muito maior do que esse e que 

isso era fundamental para se convencer a opinião pública de que era necessária uma ação 

desse tipo. (ruído) 

E aí, ele trouxe já a receita do estudo que era uma metodologia que estava sendo usada 

naquela época, que tinha sido desenvolvida não por ele, nos Estados Unidos, na Universidade 

da Califórnia, que era uma metodologia para estimar a incidência da pólio, estimar a 
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incidência pregressa da pólio, a partir de levantamento de crianças em escolas que tinham... O 

primeiro levantamento, o primeiro escrutínio era feito pelas professoras que identificavam 

crianças que mancavam. E a partir daí, iam técnicos para examinar essa criança para ver se a 

seqüela era compatível com a poliomielite, clinicamente compatível com a poliomielite. A 

partir desse dado, pela idade da criança e pela época referida que ela tinha ficado doente, 

então, se fazia, se usava métodos estatísticos para estimar a incidência de pólio naquele ano,  

por ano. Quer dizer, a estimativa ela é sempre válida para seis a dez anos pregressos e ele 

queria fazer isso no Brasil. E propôs uma metodologia. Ele desenhou o plano amostral todo, 

que era examinar um milhão e quinhentas mil crianças em todos os Estados do Brasil. Quer 

dizer, nós estávamos a essa altura em fevereiro... 

 

D - Um milhão e quinhentos em cada Estado ou um milhão ao todo no Brasil?  

 

R - Não, total. No Brasil todo, mas distribuídos em todos os Estados, quer dizer, tinha que 

mobilizar todas as Secretarias de Educação do Brasil inteiro, né? Para fazer um estudo desse 

tipo, preparar quem é que ia examinar as crianças, coletar dados, essa coisa toda... E nó 

tínhamos programado a Campanha de Vacinação para junho. 

 

D - Isso era... janeiro? 

 

R - Nós já estávamos em fevereiro a essa altura. Então, era uma coisa impossível. E nós 

achávamos desnecessária, extremamente desnecessária. Então, gerou uma polêmica muito 

grande. E o Dr. Sabin, ele... ficou indignado quando viu que o Ministério não iria apoiar a 

realização desse estudo, porque esse estudo seria o maior estudo feito no mundo usando essa 

metodologia e o primeiro a ser feito na América Latina. E todos os que foram feitos 

anteriormente foram estudos pequenos realizados na África e alguns na Ásia. E ele queria 

fazer o maior estudo do mundo. (risos) 

 

E - E ele usou esse espaço que ele tinha na mídia de uma maneira... 

 

R – Bom, aí quando... É, ele usava muito bem a mídia (risos). E quando ele obteve a recusa do 

próprio Ministro, dizendo que não ia fazer isso, ele se indignou, se afastou do Ministério. Saiu 

de Brasília e veio para o Rio de Janeiro, reuniu a imprensa e fez um alarde enorme contra o 

Ministério. Fez carta ao Presidente da República dizendo que a equipe era incompetente, que 

não ia conseguir erradicar a pólio nunca no Brasil e que estava tudo errado... E isso foi uma 

situação muito difícil que o Ministro enfrentou porque... foi uma coisa no nível de derrubar 

Ministro. Mas o Ministro se manteve e isso ajudou, né? Ajudou acho por dois motivos: 

primeiro que essa... 

 

D - Chamou atenção, pelo menos. 

 

R - Pois é, essa polêmica chamou atenção para o problema da pólio, que ninguém dava muita 

bola, e virou um problema muito importante nacionalmente. Segundo, que feriu 

profundamente os brios do Ministro (risos). Então, a decisão política fortaleceu-se muito. E, 

terceiro, ainda, isso feriu os brios também, eu acho, dos sanitaristas brasileiros. Ficaram meio 
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ofendidos com aquilo. Então, essa... isso fortaleceu os laços de execução desse programa entre 

Ministério e Estado... 

 

D - Mas esse programa teve muita crítica também dos sanitaristas, independente do Sabin e da 

polêmica com o Sabin. 

 

R - Pois é. Era aquilo que eu falei, quer dizer, no movimento da reforma, isso era uma 

estratégia que não era levada em consideração. O negócio de fazer campanha... todo mundo 

era contra isso. 

 

D - Quer dizer, o central das críticas era isso: a questão da campanha versus rotina. 

 

R - Os únicos críticos, realmente, que eu percebi nesse período todo partiram dos sanitaristas. 

Não houve... A aceitação pela sociedade foi a melhor possível. Os pediatras abraçaram a causa 

com o maior entusiasmo. Os Secretários de Saúde dos Estados viram nisso uma ótima chance 

de realização e... a sociedade, ávida por receber vacina. Agora, as críticas foram só dos 

sanitaristas. Eu acho que dois tipos de críticas: uma muito ligada a essa questão filosófica do 

movimento da reforma sanitária que valorizava as questões políticas da saúde, quer dizer, as 

bandeiras eram: unificação com o INAMPS, a descentralização... essa coisa toda. Então, a 

Campanha de Vacinação era uma coisa que causa... causava arrepios (risos). Que era uma 

ação, uma ação tecnicista, muito tecnicista. 

E o outro tipo de crítica que também era esse da... da escola tradicional de Saúde Pública, a 

Escola Paulista, principalmente, que era contra campanha: campanha era uma coisa 

deseducativa... o que se precisava era fortalecer a rotina, população... educar a população para 

seguir as normas, etc., freqüentar o centro de saúde onde tudo seria feito no seu devido tempo, 

não é?  

 

E - Agora, essa Escola seguiu também um pouco essa linha em um determinado momento? 

Essa escola? 

 

R - Essa daqui? Essa aqui eu acho que estava mais na discussão da reforma sanitária. Era uma 

outra visão, né? A outra, de São Paulo, que era tradicional, muito tradicionalista, nessa linha 

do centro de saúde, da organização do serviço e campanha é uma coisa que atrapalha. 

 

D - Quer dizer, mas tanto quem estava na reforma, como quem estava na visão tradicional, se 

juntava a favor da rotina, não é? 

 

R – Contra a campanha. A favor da rotina, mas eu... A reforma sanitária, na realidade, não 

estava preocupada em melhorar muito a rotina. As bandeiras eram mais de ordem política. 

Não eram de ações de saúde pública. A de São Paulo era ação de saúde pública, mas era na 

linha de rotina. Então, a resistência foi dos sanitaristas, na verdade. 

 

E - Um grupo de sanitaristas, não todos! 

 

D - Os que estavam envolvidos com a reforma sanitária. 
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R – Isso. A escola de... a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, por exemplo, chegou a 

mandar para o Ministro um memorial que expressava a opinião do corpo docente da faculdade 

contra, arrolando argumento de toda ordem contra a realização daquilo. Isso é um documento 

que existe guardado (risos). 

 

D - Agora, a vocês parecia o quê? Que essa, essa... essa reação contrária à vacinação, quer 

dizer, à campanha, era uma maioria de sanitaristas, não? Ou vocês localizavam bem?  

 

R - ... Hum.. Não... Era uma coisa mais... 

 

D – Ou chegava a parecer: "Não, nós somos poucos sanitaristas a favor da campanha, mas 

toda a sociedade também está a favor da campanha." 

 

R - Não, isso não se pode generalizar para o sanitarista. O sanitarista, quer dizer, o grosso dos 

sanitaristas...  são aqueles que estão na linha de frente, o pessoal que está no centro de saúde... 

É um pessoal que tem outra visão. Tem a visão da prática do serviço. Mas os que estão 

mobilizados em movimentos bem articulados, são os que aparecem. Então você tem a linha 

mais técnica que é a de São Paulo e a linha mais política que é a linha da Fiocruz, vamos dizer 

assim. (pigarro) Não da Fiocruz... 

 

E - Da ENSP. 

 

R – Da ENSP. E  a Academia, a Academia... 

 

D – A ENSP, o IMS ... 

 

R -  ABRASCO ... 

 

B - O Instituto de Medicina Preventiva. 

 

D – O Instituto de Medicina Preventiva... 

 

R -  ABRASCO. 

 

D -  ABRASCO, é. 

 

R - Então esse... esse pessoal era resistente a essa proposta. 

 

D – Era  o CEBES, ENSP,  ABRASCO 

 

R - Agora, o... Aqui na ENSP nós tivemos um apoio muito grande. O Arlindo foi um... na 

época, que era um dos líderes do movimento da reforma sanitária, foi um sujeito que abraçou 

isso. 

 

E - Foi Ernani Braga que deu maior espaço para isso dentro da ENSP também. 
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R - Foi, deu espaço, exatamente. Foi um apoio fundamental que aconteceu foi aqui na ENSP, 

mas de um grupo, de um determinado grupo, né? Agora, depois da realização da primeira 

campanha e dos resultados dessa campanha, a coisa mudou. Mudou bastante.  

 

E – Foi feita demonstração... 

 

D - Agora, me diz uma coisa. Essa vigilância... essa vigilância  epidemiológica de 75 a 79, que 

deu os dados para vocês, de que eram crianças não vacinadas de zero a cinco anos, 

basicamente, de zona urbana... Era... era essa a caracterização básica da população suscetível a 

pólio. Por que a decisão de vacinar mesmo... 

 

Fita 3 – Lado A 

 

B - Entrevista com o doutor Risi, fita três. 

 

D - É, a... a dúvida é exatamente essa: quer dizer, considerando que era basicamente a 

população urbana que estava suscetível a pólio, por que a decisão de vacinar em todos os 

pontos do país nesses Dias Nacionais da Vacinação, desde o primeiro instante? 

 

R - Inclusive, os que estavam vacinados já. 

 

D - É, inclusive o que já estavam vacinados. 

 

R - É, essa foi uma das questões polêmicas. Era um argumento, por exemplo, que era muito 

usado pelo pessoal de São Paulo: para que eu vou vacinar a população inteira, se nós sabemos 

qual é a população mais suscetível e pra que vai se fazer uma mobilização monstruosa dessas? 

Quer dizer, passa-se até a desconfiar de um certo apelo político nisso aí. Eu acho até... 

justificável a primeira vista. Mas se você foi analisar a fundo essa situação, você vê que o 

gasto com vacina é o menor que tem. Como é que você vai selecionar a população que você 

deve vacinar, se... você não consegue identificar ela exatamente, né? A interiorização, por 

exemplo, das epidemias de pólio é um fato bem marcante. Essa epidemia de... de Santa 

Catarina e Paraná, começou no interior de Santa Catarina. Foi em Caruminhas?, um lugar que 

eu nunca tinha ouvido falar em Santa Catarina, foi onde houve a epidemia e entrou pelo 

Paraná também por um área muito pouco conhecida. Quer dizer, a... o Brasil, nessa época, já 

estava numa fase de transformação que propicia a disseminação da doença. Então, como é que 

você vai selecionar a população? É impossível! E a... o impacto? Isso já está mais do que 

demonstrado em toda a experiência mundial, que foi feita com a vacina... com a vacinação 

contra a pólio, quer dizer, o efeito de massa é a coisa mais importante. E, por outro lado, se 

você vai selecionar uma população para vacinar, o impacto, o apelo, o chamamento da 

população para isso perde horrores... 

 

D - Perde força. 
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R - Perde o impacto total. Se você mobilizar o país inteiro é outra dimensão que você dá. 

Então, não haveria outra forma de você desenvolver o programa se não fosse dessa maneira . 

 

E - E o mecanismo da vacina, no caso a Sabin, tem alguma importância nisso também? 

 

R - Sim, é fundamental. É isso que eu já falei. Quer dizer, a vacina oral, ela reproduz  

exatamente o mecanismo de transmissão da doença natural, né? Só que o vírus é atenuado, não 

causa paralisia. Então, você aplicando em massa, é como se você provocasse uma epidemia de 

pólio simultânea no Brasil inteiro, só que é com outro vírus. Então, o vírus da doença 

automaticamente é deslocado, ele some. E o efeito disso nós conseguimos, como nós tínhamos 

já dados, tínhamos um sistema de vigilância daquilo, nós conseguimos mostrar o efeito disso 

imediato. Quer dizer, nos primeiros dois meses, três meses depois da campanha, nós 

conseguimos mostrar uma curva, (risos) mostrando que a poliomielite foi lá para baixo. Então, 

isso é inquestionável, não há argumento contrário a um fato desse.  

E a coisa que me marcou muito nisso, já foi no segundo ano... Nós começamos a mobilização 

de novo para repetir aquilo e começamos a tomar certas precauções com às resistências que 

existiam. Então fizemos uma, uma... porque a gente fazia isso tudo através de reuniões. No 

primeiro ano, foram reuniões nacionais e no segundo ano partimos para uma estratégia 

regionalizada. Então, fizemos por regiões. Então, fizemos a região de São Paulo. Quer dizer, a 

reunião de mobilização política inicial com os governos para desencadear o processo de 

organização operacional. E fizemos a reunião do Sudeste, e como existia esse problema com 

São Paulo, fizemos a reunião em São Paulo, no Palácio Bandeirantes, ainda. E o Secretário de 

Saúde era o doutor Jatene. O doutor Jatene que tinha entrado recentemente e era um líder já 

entre os Secretários de Saúde. Ele era o presidente do CONASS7, que foi criado naquela 

época. E... era uma pessoa carismática com toda a liderança dele, mas não era um sanitarista. 

Então, foi a primeira experiência dele como administrador de Saúde Pública. Inclusive, foi 

naquela vez que ele ocupou a Secretaria de São Paulo e obviamente que ele estava apoiado 

pelos sanitaristas de São Paulo, que eram contra (risos) de maneira geral. E ele sustentou a 

posição de apoio ao Ministério, mas, é claro... vendo se ia dar certo. Eu imagino que ele 

devesse ter algumas dúvidas se aquilo ia dar certo. Quando chegou no ano seguinte, nós 

fizemos essa reunião no Palácio dos Bandeirantes, e ele era o Secretário, e ele abriu a reunião, 

não só dos Secretários dos outros Estados, Ministério da Saúde, Ministro e os técnicos da 

Secretaria... Ele abriu a reunião dizendo o seguinte: "Ano passado, nós contestamos, 

achamos... tivemos muitas dúvidas sobre essa (pigarro) estratégia. Agora, nós... eu digo o 

seguinte, nós estávamos errados e o Ministério da Saúde estava certo." Quer dizer, ele falou 

aquilo, acredito, muito mais pros próprios técnicos dele. Ele ainda disse: "Nós damos a mão a 

palmatória." Quer dizer, a partir daí morreu o assunto. (pigarro) Então foi ganha a batalha. 

E... essa questão dos sanitaristas (pigarro) é importante ver o seguinte também: que havia uma 

forte resistência dentro do Ministério da Saúde, dos sanitaristas do Ministério da Saúde, do 

pessoal envolvido com a coisa, com a Reforma Sanitária e tal,  muita gente que vinha do 

PIASS8, aquela experiência do PIASS... eram contra, né? Não sei se você se lembra disso, nós 

fizemos...  Aí, nós estávamos nessa altura... nessa altura... Ah, porque uma coisa interessante 

                                                 
7 CONASS- Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
8 PIASS- Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento do Ministério da Saúde. 
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de se ver também é o seguinte: quando se lançou essa idéia de Dia Nacional, a Organização 

Mundial de Saúde também era contra. A Organização Mundial de Saúde estava na linha de 

Alma-Ata, que era o negócio dos Serviços Básicos. Então Campanha estava fora de cogitação. 

Eles só foram aceitar isso lá em Genebra vários anos depois. E a própria OPAS, o Ciro, ainda 

não tinha abraçado essa causa (risos). 

 

E - Tinha lá dentro opositores também a isso, a própria Pan-Americana.  

 

R - Claro, lógico! Mas eu ia falar o seguinte: então, nessa altura, depois do primeiro êxito e tal, 

nós já estávamos bem articulados com o Ciro. O Ciro já viu logo que aquilo ia dar certo e que 

o caminho era esse. E ele estava organizando o PAI. Os cursos do PAI, que você foi um dos 

pioneiros (risos)... 

 

B - O PAI já existia nessa época? 

 

R - O PAI já existia. O PAI foi criado em Genebra em 74 e na OPAS em 78, eu acho, 77, 78. 

Mas muito na linha da rotina também, do serviço básico etc.. Essa era  a filosofia de Alma-Ata 

e... (telefone tocando) (interrupção da gravação) 

 

R - Esse episódio aqui eu vou chamar aí a memória do... 

 

D – Eduardo. 

 

R - Do Eduardo também. Porque eu não sei se você estava nessa... Porque nós... para quebrar a 

resistência que existia dentro do Ministério entre os sanitaristas e tal, sobre a questão da 

campanha, nós fizemos a estratégia seguinte: que foi usar aquela estratégia de treinamento do 

PAI, que era o curso do PAI. Nós fizemos um primeiro curso em 80. 

 

E – Curso prático do PAI. 

 

R - Curso prático do PAI, foi lá...  naquele auditório da COBAL, né? 

 

E – Isso, isso.  

 

R - E esse foi feito para gente do Estado, pessoal que estava engajado já. E depois partimos 

para um segundo curso que foi dirigido aos sanitaristas do Ministério da Saúde (risos). 

Colocamos o pessoa todo no treinamento. Você estava nele?  

 

E - Estava, estava. Nós estávamos juntos. A idéia era padronizar o entendimento sobre 

imunização que era muito variado, havia gente que não sabia nada sobre nada. 

(incompreensível) 

 

D- Os sanitaristas do Ministério... 
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E – É, os sanitaristas do Ministério com os sanitaristas (incompreensível)... Quando os 

sanitaristas vinham para as Secretarias de Saúde sabiam muito pouco sobre imunização e 

alguns não sabiam nada sobre imunização nem vigilância epidemiológica.  

 

R – Isso. 

 

E - Então, a tentativa era essa. 

 

R – Isso, então fizemos um curso básico... 

 

D - Socializar conhecimento... 

 

R - Para os sanitaristas do Ministério. Então, o curso do PAI tinha uma parte expositiva, tinha 

trabalho de grupo e depois tinha a apresentação em plenária dos resultados dos trabalhos de 

grupo. Então a gente começou a perceber no trabalho de grupo que começou a predominar o 

trabalho do grupo de oposição. Só o pessoal crítico, não é? A estratégia etc. E... aí, eu percebi 

aquilo na plenária. A plenária era o ponto crítico de... Então eu chamei o Mozart para a 

abertura... para o encerramento que era a apresentação em plenária. E o Mozart era o guru da 

turma. E aí quando começaram as apresentações, com críticas as estratégias e tal... Aí  o 

Mozart (risos)... 

 

E – Bateu pesado. 

 

R - O Mozart bateu pesado, defendendo a estratégia. E, a partir desse momento, acabou toda e 

qualquer resistência da parte do Ministério. Foi um ponto muito marcante assim. 

 

B - Um momento muito significativo! 

 

R - Pois é! A história é mais ou menos essa. 

 

D – Agora... (risos) Isso foi o início. Os dias nacionais foram programados para até 84, né? 

 

R - Isso. Esse foi outro ponto da estratégia. Quer dizer, nós não vamos fazer uma campanha. 

Nós vamos fazer um programa baseado em campanhas, um programa... 

 

D - Isso foi deliberado? 

 

R - Deliberado previamente. 

 

E - Otimizar as campanhas. Transformar em rotina. A campanha como rotina, ou seja, a rotina 

é fazer campanha. 

 

R - Esse foi um ponto chave. 

 

D - Isso foi absolutamente pensado? "Não vamos abrir... iniciar uma campanha agora... uso 

contínuo, tipo..." 
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R - Estava fadada ao fracasso se nós fizéssemos isso. A gente já tinha muita experiência. 

Então você tinha que apontar pro futuro aquilo ali: essa é a estratégia que vai ser usada assim... 

é assim que tem que se controlar a pólio. Não é uma campanha! Porque uma campanha tem 

uma conotação política, (risos) um aproveitamento de situação 

 

D - Vocês, desde o início, esperavam dar continuidade?  

 

R – Lógico. 

 

D- Depois de 84? 

 

R- Não, nós marcamos 84 porque era o fim do governo. Como é que a gente vai fazer? Não 

adianta fazer plano para outro governo, isso não funciona. Mas durante aquele mandato, que, 

aliás, foi o mandato mais longo na história do Ministério da Saúde. 

 

B - Foi o que mais tempo ficou, não é? 

 

D - De Ministro? 

 

R - De um Ministro. Foi 5 anos e 3 meses que ele ficou, embora não tenha cumprido o 

mandato todo porque já pegou no meio... No meio não. Depois do Mário Augusto. Mas então 

nós apontamos como estratégia do programa é essa. Isso foi fundamental, porque senão 

chegava no ano seguinte... ninguém começava de novo... Ia ser muito difícil. 

 

D - Mas em 84 houve um... assim... um enfraquecimento dos Dias Nacionais... não é? 

 

R - É, eu acho que houve uma ligeira queda de cobertura. Não... não assim importante. Mas 

houve um fato: em 84, começou... foi o iniciozinho do aumento dos casos de pólio, que nós 

inicialmente atribuímos a essa baixa de cobertura, mas na realidade não era isso.  

 

D - Era o quê?  

 

R - Era uma mudança na epidemiologia da doença. Passou a predominar o vírus tipo 3 no 

Nordeste. Como foi no Nordeste, nós atribuímos muito a questão de baixa cobertura no início 

e também problemas de conservação de vacina. E fez-se de tudo: melhorou-se tudo, cobertura 

e continuaram aumentando os casos. Só que os casos eram causados pelo vírus tipo 3, que era 

uma coisa inusitada. E o vírus tipo 3 é o menos... para o qual a vacina é menos eficaz. Então 

foi feita uma investigação importantíssima naquele momento, já foi em 86... quando começou 

a aumentar. Em 86 já chegaram a 600 casos. E nós fizemos, inclusive, Dia Nordestino de 

Vacinação, além dos Dias Nacionais, e o negócio não resolveu. Aí foi feita uma investigação 

muito importante por um epidemiologista do CDC, que veio aí... deu uma contribuição... 

 

E - Peter Patriarca. 
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R - Peter Patriarca, que deu uma contribuição fenomenal técnica ao programa. Porque ele 

(pigarro), apenas a partir da análise dos dados... Porque naquela época a gente não usava 

computador, praticamente não existia computador. Ele veio dos Estados Unidos, com um 

computador, um PC desses aí. Ele chegou lá, nós demos uma sala para ele. "O que você 

precisa?" "Quero os dados todos aí de campanha, de pólio, de tudo." Passou lá umas duas 

semanas, botando os dados no computador. E depois chegou e não falava quase. O Peter 

Patriarca é um sujeito que não fala, né? Aí... umas duas semanas depois ele chegou pra gente e 

falou: "Olha, eu tenho uma hipótese." (risos) Ele mostrou as análises todas que ele tinha feito e 

falou: "Parece que é baixa eficácia da vacina." (pigarro) E... e fomos comprovar a hipótese 

fazendo uma pesquisa. Em dois dias, ele desenhou o protocolo da pesquisa, que era 

comparando... formulações diferentes da vacina. Então ele desenhou três formulações 

deferentes da vacina: uma que nós usávamos, outra duplicando o tipo 3... 

 

D - Na que se usava predominava o tipo 1, não é? 

 

R - É, sempre se usou... Aquilo exige um balanceamento na proporção dos três tipos de vírus, 

porque são três tipos de vírus que atuam independentemente, mas eles tem afinidades 

diferentes pelo... pelo trato intestinal, pela fixação do trato intestinal e na capacidade também 

de neurovirulência. Então é... o tipo 2, que é o menos comum, ele é o que se fixa melhor. 

Então, ele ocupa rapidamente os espaços nas células, na imunidade celular, e ele é seguido do 

tipo 1 e o terceiro é o tipo 3. Então, como o tipo 1 é o mais importante... era, sempre foi o mais 

importante, é o mais importante em situações epidêmicas. Então... os desenvolvimentos das 

formulações da vacina mostravam que enquanto tinha 100 mil partículas do tipo 2, a gente 

usava um milhão do tipo 1 para poder suplantar o outro e 300 mil do tipo 3, e o tipo 3 é menos 

imunogênico. A vacina é menos imunogênica, então... Mas também é um vírus de pouca 

importância. Então, essas formulações sempre foram feitas assim: à proporção de 1-10-3, é 10-

1-3. E... e nesse estudo acabou mostrando que precisava duplicar a quantidade do tipo 3. Isso 

foi feito. O problema foi resolvido. Isso foi levado à Comissão Internacional da OPAS e essa 

vacina passou a ser usada por todos os países, até hoje. 

 

E - Hoje é mundial. 

 

R - Hoje é mundial. 

 

E - E Bio-Manguinhos é que participou da formulação, não é? 

 

R - E Manguinhos que fez as formulações diferentes para fazer essa pesquisa que foi feita em 

Recife, com o Fernando Laender, foi o coordenador de campo. 

 

D - Mas aí, por que se chegou a conclusão de que a epidemiologia do vírus mudou... 

universalmente? 

 

R - Bom, esse fato eu não me lembro de ter (pigarro)... Não sei se ele foi repetido em outros 

países, se houve epidemia de tipo 3 com as mesmas características, eu não sei. Talvez você 

saiba... hein, Maranhão? 
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E – Hum...  

 

R – Não sei se em outros países aqui, ocorreram episódios semelhantes a esse de epidemia de 

P-3. 

 

E – Ou começou a ocorrer em toda a faixa... abaixo dos trópicos aqui, estava predominando... 

se notou que predominava o tipo 3, entendeu? Aqui... abaixo do... abaixo da linha do Equador. 

Entre a linha do Equador e o trópico... o Trópico de Capricórnio, eu acho. Eu não sei, um 

desses trópicos aqui de baixo. Nessa faixa se verificava que ocorria, que predominava sempre 

o tipo 3, o P-3. Então, em outros países também.  

 

R – Na fase final, não é? 

 

E – Na fase final. Inclusive, houve uma recomendação global de... 

 

R – Mas o estudo pioneiro foi aqui. Foi uma coisa fundamental. Quer dizer, sem a 

investigação que foi feita... Quer dizer, nessa época, já dentro do processo de erradicação da 

pólio, que foi decidido em 85. Porque até então nós estávamos num programa que chamava 

Programa de Controle da Pólio. É nesse estudo aqui, Peter Patriarca. E quem coordenou o 

trabalho de campo foi o Fernando Laender, lá em Recife.  

Então... quer dizer, nós já estávamos dentro da fase de estratégia de erradicação e a estratégia 

de erradicação exige um conhecimento muito aprofundado e minucioso do que está 

acontecendo e apoiado em investigação e pesquisa, que foi o que foi feito aí. Nessa fase a 

OPAS teve uma participação fundamental.  

 

D - Porque aí, nesse momento, já estava proposta da erradicação? 

 

R - Estava. Em 85 foi proposta da erradicação e essa investigação aí foi um fato fundamental 

porque mudou... o instrumento que nós estávamos usando. 

 

D – (risos) Quem perguntaria mais alguma coisa? Eu só tentaria... fazer uma sistematização, 

assim, até por uma preocupação que o Eduardo vira e mexe... vira e mexe, fala. (risos) É... 

para o senhor tentar sistematizar os momentos chaves assim... da história do controle da 

poliomielite e da erradicação. 

 

R - No Brasil? 

 

D – É. Os momentos mesmo: mudou o governo em 79, sabe? Em 70 se estabeleceu o plano... 

assim, bem, de forma bem objetiva, assim. 

 

R - Deixa eu ver... Mas no global ou só na estratégia de dia de vacinação? Porque se pegar os 

marcos da história da pólio no Brasil você tem que considerar... Acho que o marco 

fundamental é... Bom, a introdução da vacina, não é? Mas tem um marco também fundamental 

que é o início do diagnóstico laboratorial da pólio, porque sem isso você não consegue 

trabalhar. 
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D - Isso na década de 60? 

 

R – 61. Começou isso com Hermann Schatzmayr Depois disso, nós tivemos um marco 

fundamental que foi o... 

 

D - Conceito de vigilância. 

 

R - É, mas antes disso teve o... Plano Nacional de Controle da Poliomielite. 

 

D - Esse em 71? 

 

R – Em 71. Em 71, foi um marco importante. Isso é que deu uma experiência prática de 

campo que permitiu organizar isso nacionalmente, senão ninguém jamais arriscaria propor 

uma coisa dessas. (risos) Porque era impossível! As pessoas não acreditam que se conseguisse 

vacinar todas as crianças do Brasil, um país desses, num dia. Inviável! Não imaginavam. Mas 

a gente sabia que isso poderia dar certo e tinha experiência, experiência no nível estadual 

muito consolidada. Então, isso foi fundamental.  

Outra coisa fundamental foi a... (ruído) vigilância da pólio. A implantação do Sistema de 

Vigilância da Pólio, do sistema mesmo, de 75, com apoio laboratorial, investigação de casos, 

investigação de epidemia, divulgação de dados no boletim ministerial. Isso foi fundamental. ...  

E... e por fim, o Dia Nacional de Vacinação, é um marco histórico,  tanto que até hoje são 21 

anos que isso é feito. É inacreditável. (risos) 

 

D - É, 1980 foi o primeiro... 

 

R - É inacreditável que uma coisa dessas possa ter sido repetido durante 20 anos apesar de 

mudanças profundas mesmo, no sistema de saúde no país. 

 

D - E a idéia é parar quando? 

 

R - A idéia é parar quando a pólio for erradicada do mundo (risos). Enquanto isso há o risco de 

importação. Se você afrouxar o controle aqui está arriscado a perder tudo. Como aconteceu 

com a varíola. Continuou-se vacinando até desativar a vacina, porque não justificava mais 

vacinar, não tinha mais casos. 

 

D – Agora, doutor Risi, durante a entrevista o senhor fez referência a vários... alguns, pelo 

menos, documentos. Um é o plano de transferir o INAMPS para o Ministério da Saúde. O 

senhor disse que tem esse documento que é histórico e que nem todo mundo tem. (risos) É... 

tem... ele se referiu a outro documento também, que agora me fugiu, que ele disse que tem... 

Mas, em suma, a pergunta é a seguinte. Onde estão esses documentos? Eles estão acessíveis? 

 

R - Esse aí da política nacional de saúde do... Ministro Mário Machado de Lemos, esse está na 

minha casa. (risos) Eu fiquei com um exemplar, aquilo foi impresso, é um documento 

impresso. Capaz de ter aí na Biblioteca. 
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D - É, mais de repente não é um documento facilmente achável mesmo, né? Tinha outra coisa 

também que o senhor falou que tinha... Agora fugiu... (inaudível). Bom, a gente vai procurar, 

se por um acaso a gente não achar... Porque às vezes esses documentos... acontece isso, não é? 

Quer dizer, cada... em suma, cada profissional naquela hora pega um exemplar e leva para 

casa e aí tira o acesso dos outros. Mas pode ser que tenha na Biblioteca, na ENSP, em suma...  

Mas se a gente não achar, a gente pode tentar acessar o seu? 

 

R - Pode. 

 

D - Outra perguntinha que a gente teria é se o senhor sabe pra onde foi o material da SESP, da 

Fundação SESP, a partir de 75? 

 

R - Que material? 

 

D - Toda a documentação da SESP que, inclusive, tem a questão da pólio também. A gente 

tem lá no Departamento de Arquivo, o arquivo da Fundação SESP, mas ele vai... 

 

R - Na Biblioteca ou no Arquivo? 

 

L - Não, é o arquivo mesmo, o arquivo administrativo. 

 

R - Está tudo aqui? 

 

L - Está, mas só até um determinado momento, até 72, 74. 

 

D - Eu acho que é 64... ou 74? 

 

L - Eu acho que é 74. 

 

D - Eu sei que até onde a gente tem, os relatórios todos da Fundação SESP só dizem assim: 

aconteceram tantos casos de poliomielite, que é aquela notificação, né? Aquela do sistema de 

notificação que o senhor disse que ocorreu o caso, nem quando, nem como... 

 

R – É, isso está tudo nos boletins epidemiológicos da Fundação SESP. 

 

D - Isso, a gente tem esses relatórios todos. 

 

R - Relatórios? 

 

D – É, os relatórios... 

 

B - Anuais da SESP. 

 

D - E nos relatórios tem... 

 

R - Mas não tem a coleção de Boletins epidemiológicos?  
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D - Tem também, mas a gente tem até 75. O resto da documentação da Fundação SESP, a 

gente não sabe para onde foi. Não sabe se foi para a Fundação Nacional de Saúde, e depois foi 

não sei para onde e depois foi para Brasília... É só uma questão... se o senhor sabe onde está? 

 

R - Eu não sei exatamente onde está. A Fundação SESP tinha uma biblioteca muito boa. Eu 

não sei onde foi parar aquilo. 

 

D – Ninguém sabe. 

 

B - Ficou por um tempo aqui nesse prédio da Fundação (incompreensível). Eu cheguei a ir lá 

nele e a última vez que eu fui lá já estava em processo de desativar para ir uma parte para 

Brasília. Mas a gente perdeu essa... 

 

R – Quem é capaz, quem deve saber disso é a... 

 

D - Perdeu a direção dos documentos (risos). 

 

R - A chefe da Biblioteca de Brasília deve saber disso, do Ministério da Saúde. É a... Fernanda 

e a Márcia... Márcia deve saber disso. 

 

D - Márcia o quê? 

 

R – Rolemberg?. Não, ela não é a chefe de Biblioteca. Ela está num posto de... um gerência 

maior... 

 

L  - Disseminação de informações, uma coisa assim. 

 

R - Ela me falou um vez que tinha vindo ao Rio tratar desse assunto. Eu não sei o que 

aconteceu. 

 

B – Ou referência que você tem de entrar em contato com ela... 

 

R - E a chefe da Biblioteca lá é a... 

 

L - Era a Jussara, não era? 

 

R - Aqui? 

 

D - Não, porque a daqui é a Jussara. 

 

R - Não, atualmente é a... Como é o nome dela...? Ângela. Ângela não, Fernanda. A Márcia 

Rolemberg? deve saber disso. 

 

L - A Márcia... Então a gente vê com a Márcia. 

 



 

 

43 

 

R - Agora, material mais técnico, esse ligado a pólio assim, isso deve estar no CENEPI.   

 

B – Da imunização, né? Deve estar tudo lá. (murmurando) 

 

R - Agora, com as mudanças que houve, é uma tragédia nessa... 

 

B - É, a documentação vai para um lado... 

 

R - Foi no Governo Collor... Você não está gravando não, não é? 

 

B - Não, vou desligar... (interrupção da gravação) Fim do Lado A   

 

 

Fita 3 – Lado B 

 

 

 

B – ... Só  para falar... da fase da erradicação, né? Que o senhor quer falar agora. 

 

R –  É, eu tava lembrando dos avanços aí, científicos, né? Nesta fase de erradicação que a 

OPAS comandou o processo aqui nas Américas, foi a liderança mundial, né? Aqui nas 

Américas, com Ciro de Quadros e... e se aperfeiçoaram muito os métodos, né? Usados. 

Então... por exemplo, o uso da tecnologia de mapeamento, seqüenciamento genético do vírus 

da pólio, eu me lembrei disso aqui por causa da Comissão Internacional que faz parte o 

Holling Cure(?) que é um virólogo lá do CDC e ele trabalhou nisso e depois a Fiocruz aqui 

que virou o Laboratório de Referência aqui na região pra isso: seqüenciamento genético do 

vírus da pólio. Isso permitiu a vigilância mais sofisticada da, da doença porque... você sabe a 

partir do, do... da característica genética desse vírus encontrado em determinado momento, 

você consegue traçar de onde ele veio no mundo inteiro, né? Uma coisa fundamental! Quer 

dizer, o Programa de Erradicação dá subprodutos desse tipo: desenvolvimento científico... 

 

B – ... científico... Agora a gente termina direitinho, a gente queria agradecer ao senhor a 

disponibilidade de ter parado o seminário e ter se disposto a conversar com a gente e que a 

gente vai prosseguir esta conversa, tá? 

 

R – Ótimo, foi um prazer enorme. 

 

 

 


