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Data: 08/05/2002 

 

Fita 1 – Lado A 

 

B - Entrevis... eh.. Projeto História da Poliomielite e de sua Erradicação no Brasil, entrevista 

com a doutora Maria de Lourdes Sousa Maia, entrevistada no dia 08 de maio de 2002 por 

Anna Beatriz de Almeida e Carlos Fidélis, fita um. (interrupção da gravação)  

 Então, doutora Maria de Lourdes, como a gente tinha conversado um pouquinho em off, a 

gente vai conversar um pouquinho da sua... formação também. E sempre que a gente pergunta 

da formação, porque a pessoa escolheu a medicina, como é que foi esse processo de você 

escolher, a gente acaba falando um pouco também da vivência dela, da questão familiar, se 

teve algum envolvimento ou alguma pessoa da família que lhe estimulou, como é que foi essa 

opção pela medicina?  

M – É. É uma história muito pessoal e muito particular. Eu sou do Nordeste e... filha de 

funcionário público. E Nordeste e filho e funcionário público, no funil, que é você chegar ao 

nível superior, ele é muito mais funil, quando você pensa em medicina. E, eu nunca tinha 

pensado em fazer medicina. O que eu queria era ser professora. O meu grande desejo era ser 

professora. Só que aos 13 anos eu perdi mãe e quatro anos depois eu perdi pai. E foram sete 

filhos que ficaram sem pai nem mãe, no Nordeste. E um vizinho me disse que o meu pai tinha 

um grande desejo: que a filha dele fosse médica. E, quando eu ouvi aquilo, eu disse: “Eu vou 

ser médica, então.”Porque, era o que o meu pai queria, que eu fosse médica, né? E eu fazia... 

foi difícil, porque era colégio público, mas eu tinha que manter a casa dos meus irmãos. Então, 

eu trabalhava manhã e tarde e estudava à noite em colégio público. Mas estudava à noite em 

colégio público que não dava nem pra pagar o dinheiro do transporte. Eu ia a pé, pra o colégio 

público.  

Mas eu aproveitava todos os momentos da vida pra estudar. E ao aproveitar todos os 

momentos da vida pra estudar, no terceiro ano científico, à época era científico, eu consegui 

ser aprovada por média em todas as matérias e aí fiquei... enquanto os colegas tinham aula, eu 

podia estudar ainda à noite... para o vestibular. Foi o meu primeiro vestibular e foi... de 

imediato eu fui aprovada pra área II. Foram três semestres que eu fiz no menor tempo 

possível, mas que eu tinha matéria, porque eu continuei trabalhando, eu tinha matéria que eu ia 

a noite assistir com a área III, que era outra área que não era de medicina, mas eu tive... 62ª 

aprovada de 140 vagas pra medicina. (risos)   

                                                 

Legenda: 

- Itálico: palavras estrangeiras citadas textualmente; títulos de obras 

- Sublinhado: palavras ou expressões citadas com ênfase;UJ 

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

- [inaudível]: palavra ou trecho inaudível ou ininteligível 

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

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

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

- (INTERRUPÇÃO DA FITA): registrar os momentos de interrupção da gravação. 
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B - Que batalha e que... 

M -  É uma história que merece ser contada, né?  

B - ...que conquista, né?  

M - É uma conquista. Mas isso foi bom, porque ao escolher medicina e com a história de vida 

que eu tive, eu resolvi ter como missão mesmo. E aí, fui fazer medicina. Fui monitora de 

doenças infecto-contagiosas...     

B - Quer dizer, essa opção por ir pra doenças infecto-contagiosas já estava nessa questão... 

M - Social. Da missão da social. Era a questão da social. Eu acho que foi por aí. Eu fui fazer 

então... fui monitora de doenças infecto-contagiosas do hospital na Paraíba. E, em relação 

especificamente à pólio, como não podia deixar de ser, quantas crianças que eu vi morrerem 

de paralisia bulbar!? Interessante, eu não via tantas crianças com seqüelas. Talvez porque, eu 

estava dentro de  um hospital de DIP, onde eu tinha muita criancinha e o que chegava era a 

forma mais grave da poliomielite e quase que chegou e morria mesmo. E era uma coisa assim, 

muito dolorosa, né?     

B - Chegava a ter aqueles equipamentos de pulmão de aço, nesse hospital, não?  

M – Não. Nós tínhamos, nós não tínhamos. O hospital na Paraíba, mas nós não tínhamos esse 

pulmão de aço. Aliás, o pulmão de aço eu, vim depois, a ter conhecimento dele já quando 

cheguei no Rio de Janeiro, né?    

B - No Rio, né?  

M - Porque aí, tinha o Hospital Jesus... 

B - Hospital Jesus, né? Aí você conheceu.  

M - Que tinha o pulmão de aço e tal.  

B - Esse hospital na Paraíba, ligado à Universidade, era um Hospital de doenças infecto-

contagiosas?  

M - É, é o Hospital... Eu estou tentando me lembrar o nome desse hospital... Galdino alguma 

coisa... eu não lembro. Ficava lá na Alberto de Brito, em Jaguaribe. Mas era um Hospital 

ligado à Universidade. Hospital Universitário.    

C - Esse DIP é doenças infecto...?    

M - Infecto-parasitárias. É, é DIP. Infecto-parasitárias. 

B - Certo. E aí você fez a monitoria. E esse espaço... durante a graduação tinha um espaço pra 

se discutir saúde pública? Você sentia... era uma questão...?  

M - Foi a pior maté... pior cadeira. Você sabe? Eu não vou dizer o nome do professor, mas 

(risos) era uma cadeira em que os alunos passavam, assim, detestando, né? Detestando 

mesmo. Mas tinha... sempre existia... Mas por que, a gente tem doenças, que são doenças 

muito ligadas ao social, né? A condição de vida das pessoas, a intervenções de políticas de 

saúde que podiam ser feitas. Eu acho que também tive uma outra grande vantagem, é que 

nessa época de minha vida, de minha trajetória, eu tive muito contato com a Igreja Católica, e 

passei a fazer parte da equipe de promoção humana do Arcebispo Dom José Maria Pires, que a 
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gente chamava de Dom Pelé, a trabalhar um pouco com Dom Hélder Câmara; a fazer trabalho 

nas terras ocupadas, né? Que a gente precisava estar dando lugar pras pessoas terem, criarem, 

viverem com os seus filhos e tal. Então, essa preocupação pelo social, eu acho que foi – acho 

não, tenho certeza – que foi o que ajudou a fazer a opção de continuar trabalhando a saúde 

pública, não a material dada pela minha faculdade. Essa daí não.  

C - Uma curiosidade Lourdinha, nesse contato com a igreja, você tinha contato com partidos? 

Mesmo clandestinos?  

M - Olha, à época, tudo o que fizesse como saúde pública tinha...  

C - Subversivo. 

M - É subversivo, né? É subversivo. A gente não fazia absolutamente nada de subversivo, mas 

nada de subversivo. Eu acho que a prova maior disso é que depois, durante tudo o que eu fiz 

na vida, eu sei que os meus currículos passaram por uma lente de aumento e nada, nada, nunca 

disseram que eu tinha feito nada de subversivo. Tivemos companheiros de trabalho que foram 

presos, irmã Marlene, que foi presa, outros que foram presos, porque achava que estava se 

fazendo  alguma coisa subversiva. Nada, nunca houve nenhuma  conspiração. Todas as 

conversas nossas, eram conversas de: tinham pessoas lá que as crianças estavam morrendo de 

fome, eram exploradas pelos donos de usina. Então, a gente ia aos sábados fazer um 

atendimento. Levava o microscópio, colhia secreção vaginal, via lá se tinha... qual era o 

tricomona se tinha lá se tinha fresco mesmo; coletava fezes, fazia um exame a  fresco de fezes, 

via as condições; pegava a casca de ovo; ensinava aquela mulher a secar casca de ovo, 

ensinava aquela mulher a secar casca de ovo, recolhia as casca de ovo pra poder dar pros seus 

filhos aí, né? A questão de higiene. E íamos conversar também com os usineiros. Dizer: 

“Olhe, você tem aí...” – às vezes, fazendeiros – “...tem aí gado, dá um litro de leite, porque 

essa criança está morrendo.” etc. e tal. “Olhe, eles não tem onde... a cana de açúcar veio aqui 

não tem onde eles plantarem o feijão. Eles precisam ter um feijãozinho, né?” Ensinar as 

pessoas a se organizarem. Quer dizer, quando você está num regime em que você pega essas 

pessoas, para ensinar essas pessoas a pensar, a se organizarem, a dizer que elas têm o direito a 

uma vida descente. Porque, essa é a Teologia da Libertação, né? quer dizer, não é somente 

rezar, rezar, rezar. Quer dizer, o grande revolucionário foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 

como é que essas pessoas iriam estar... de organizando, não pra dizer: “Amém, amém, amém! 

é a vontade de Deus.” Não é a vontade de Deus! Nunca foi a vontade de Deus que houvesse a 

injustiça social.  

B - Que as pessoas morressem de fome. 

M - Então, te respondendo, não tinha absolutamente nada de subversivo. Nunca houve 

nenhuma conspiração. Nenhuma conspiração. Foi na época que mataram a nossa Margarida 

em Alagoa Grande, né? E que Deus lhe tenha... mas é... são coisa que é quando você luta pra 

que as pessoas tenham uma vida descente no nosso país.         

B - Sem dúvida. Nossa! Mas uma história! Não dá nem vontade de sair dela, né? De continuar, 

vivendo ali. Mas aí, a gente está com você se formando, estamos como você fechando essa 

grande conquista e essa grande luta de se formar. Como foi essa questão de vir pro Rio de 

Janeiro?   
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M - Pois é. Durante esse período eu fazia assim: sempre aos sábados, pegava um carro da 

igreja e a gente ia pros locais aonde tínhamos terras da igreja pra fazer um trabalho com o 

pessoal. Era ensinar a fazer fossa, recolhia um real de cada um e aí comprava material, a gente 

fazia fossa etc. e tal. Mas, não tinha naquela época ainda, nenhum curso de saúde pública por 

lá. Mas, já sabíamos que esse trabalho tinha que ter uma ligação com saúde pública. E aí um 

belo dia, ouvi falar da Escola Nacional de Saúde Pública, aliás, não foi da Escola.  Da Fiocruz. 

Então, vi... foi um grande sonho pra mim. “Eu tenho que ir pra Fiocruz.” Não era Escola 

Nacional, era Fiocruz. Na Paraíba... Olhe... eu pensava: “Na Fiocruz, eu vou ter Saúde 

Pública.” E, um dia um colega conversando comigo disse assim: “Olha, o .. tem bolsas que a 

faculdade vai dar pra fazer estágio no Rio de Janeiro.” Eu disse: “Opa! Eu tenho que 

conseguir.” – eu era uma aluna boa – “Eu vou falar com o diretor da... esse diretor aí de 

medicina.”. E lá fui eu. E quando cheguei, não vou dizer o nome do diretor, pedi pra falar com 

ele, aí ele chegou pra mim e disse assim: “A que família você pertence?”    

C - Olha só!  

M – Aí, eu disse assim: “Você não conhece a minha família. O meu pai é um José da Silva. 

Agora, você pode ver as minhas notas e vê que aluna eu sou.” Eu consegui a bolsa e vim pro 

Rio de Janeiro, né? Vim pro Andaraí, pro Hospital do Andaraí. Quer dizer, o que era a Bolsa? 

Eu ia fazer o 6º ano aqui e teria uma ajuda de custo pra me manter aqui. Mas eu não tinha 

como chegar até aqui. Como é que eu vinha? Andando? Aí fui atrás da Itapemirim e fui pedir 

uma passagem de graça da Itapemirim. E vim num ônibus, semileito da Itapemirim (risos) de 

graça...   

B - Da Itapemirim de graça. (risos)  

M - ...pro Rio de Janeiro (risos) E foi assim que eu consegui chegar no Rio de Janeiro.  

Mas tive uma outra decepção. Cheguei no Rio de Janeiro e fui toda empolgada pra Fiocruz. Eu 

queria fazer Saúde Pública da Fiocruz. Entrei naquele prédio bonito da Fiocruz, entrei numa 

dessas salas lá na Fiocruz e encontrei um médico. Não lembro, num sei... já deve ter  morrido. 

Um senhor que estava sentado numa mesa e ele disse que era médico. E ele disse: “O que 

era?” E eu disse: “Não, porque eu estou vindo da Paraíba, e eu quero muito fazer Saúde 

Pública. Como é que eu faço?” Ele olhou pra disse: “Saúde Pública, minha filha? Faça isso 

não. Vá fazer outra coisa. Saúde Publica?” Ele deu a entender que fazer Saúde Pública era o 

que tinha pior pra fazer. Essa foi a grande decepção que eu tive na minha vida. Eu estava na 

Fiocruz que era o grande sonho meu, pra fazer saúde pública e eu encontro uma pessoa que 

trabalhava ali, era médico...        

B - No prédio do Castelo?  

M - No prédio do Castelo. No prédio principal. Ali, numa daquelas salas no térreo e me diz 

que não, que eu tinha que fazer outra coisa em medicina, mas não Saúde Pública.  

C - Olha só! 

B - Mas era sonho muito grande, e já era vivência em saúde pública, né? Não dava pra demolir 

isso não. (risos) 

M - Era vivência, né? Era vivência. 
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B - Era vivência. E, aí me explica uma coisa, assim: dado isso, frente a  essa questão e você 

aqui, Andaraí, infectologia no São Sebastião...  

M - Pois é. Porque aí foi de novo, como você diz, a vivência que me fez retornar pra saúde 

pública. Porque aí, eu terminei o 6º ano no Andaraí e queria fazer doenças infecto-contagiosas, 

fui para o São Sebastião. E aí, no São Sebastião, essa questão se acirrou ainda mais. Por que se 

acirrou? Porque, eu via pacientes que tinham um quadro de difteria, vi muita difteria, na 

época. Crupe mesmo, tendo que fazer traqueostomia, raiva, num ano foram mais de 30 casos 

de raiva humana, que eram doenças infecto... meningites, demais meningites, né? E depois, eu 

via essas pessoas voltarem... por exemplo, com meningite, tinha um guardo, voltava, tinha um 

outro quadro, outro quadro. Eu dizia: “Mas não é possível, tem que ser feita alguma coisa. Por 

que, é que essas pessoas voltam?” E, foi um envolvimento assim que chamavam assim rato de 

enfermaria. Nós tínhamos muita deficiência no São Sebastião de auxiliar de enfermagem, 

mesmo... de pessoal. E tinha dias que eu fazia o trabalho do médico ao trabalho, acredito 

mesmo, de faxineiro mesmo, porque a fazer a... chegava com leptospirose, muito quadro de 

leptospirose, e a gente tinha que está fazendo todo um trabalho com aqueles pacientes aí de 

uma diálise, e a gente tinha que ficar fazendo... de recolher aquele material, jogar fora, trazer, 

fazer etc. e tal. E começar também a fazer também a parte do nutricionista, né? Dá uma 

olhada: “Faz a alimentação hiper calórica. Não faz assim, bota um ovo, bota isso, bota aquilo 

outro.”E olhar. Fazer a parte também de quem lava roupa. Chegava lá na lavanderia: “Olha 

hoje vocês não trocaram a roupa do meu paciente, o meu paciente não está com roupa limpa lá 

no colchão. Ele está se sentindo mal.” Ou, então, ia atrás: “Olha dá pra você fazer a barba 

daquele homem? Se você fizer, ele vai se sentir melhor de sentar, conversar.”Então, era dia e 

noite, num tinha hora pra estar com eles.  

E uma pessoa, que eu acho que o nome dela era Iara. Ela era de saúde pública, ela trabalhava 

no Município do Rio de Janeiro e passava por lá pra recolher as informações do que é que 

tinha, daquele dia, se tinha meningite, se não tinha etc. e tal. Aí ela passando por lá, ela: “por 

que é que você não vai fazer Saúde Pública e tal? Então, volta de novo aquilo ali. Aí eu já 

sabia que era a Escola Nacional de Saúde Publica; aí eu procurei a Escola Nacional de Saúde 

Pública, e aí terminei voltando a fazer... fiz o básico de saúde pública; fiz a especialização já 

na ENSP1 e tal. E, daí a vida seguiu.            

B - Aí foi seguindo. E esse momento que você viveu dentro do São Sebastião e também 

existindo o Hospital Jesus, que era mas especificamente voltado pra pólio. Acontecia de 

chegar casos de pólio lá no São Sebastião?   

B - Olha, já não via! Porque, isso já foi em oitenta e... noventa... oitenta (pensado) 

C - 77, 80... 

B - É, de 77 a 78, a Residência lá, e depois você ficou como...     

M - 78 eu já não via, eu já não... Eu não me recordo mais, até podia ter, mas eu já não me 

recordo de ter tantos casos assim.  

B - E talvez porque, também fossem direcionados direito pro Hospital Jesus, né? também pode 

ser, né?    

                                                 
1 Escola Nacional de Saúde Pública. 
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M - É provável que fosse por isso, pro Hospital Jesus. Lá não tinha isso.  

B - Lá não tinha. 

M - Eu acho que eles já iam direito pro hospital Jesus. 

B - Pro hospital Jesus, né? 

M - É, minha vivência com casos de pólio foi ainda enquanto Paraíba.  

B - Foi mais Paraíba, né? E o Hospital Jesus, você chegou a conhecer ele?  

M - Não, porque havia um... Eu pelo menos fiquei muito no Hospital... São Sebastião. Não 

tinha essa ligação com o Hospital Jesus. O Hospital Jesus, Municipal. Sabe aquelas coisas.     

B - E por que, pelo pouco trabalho que vocês tinham ali... 

M - E também aquele coisa: Estadual aqui...  

B - É.  

M - Municipal ali... e tal. A gente não tinha... As caixas. 

B - Você falou das suas especializações e aí a gente viu no currículo que você tinha uma ida a 

São Paulo, né? Uma especialização em Medicina Tropical, na USP, né?     

M - É o professor Lacaz né? Ele fazia o curso de especialização lá. E fui lá. Foram uns três 

meses aí. Feriado e tal.    

B - É, foi um curso... 

M - Que a gente... e fui lá, fiquei com o Professor Lacaz, passei pelo Emílio Ribas. Fui ver 

como é que funcionava essa questão do Emílio Ribas. Conhecer outros... Porque eu já tinha 

ido lá. Nos anos anteriores ainda, quando eu estava na Paraíba, tinha em Ribeirão Preto, um 

curso de Fisiologia Humana. Lá em Ribeirão  Preto. E eu tinha ido à Ribeirão Preto fazer esse 

curso de Fisiologia Humana também. Agora, nessa época agora voltei, mas aí mais pro curso 

do professor Lacaz e pra estar vendo lá no Emílio Ribas, como eram doenças infecto-

contagiosas também.   

B - Também. E, assim, você falou dos cursos de especialização de tanto ter ido fazer a 

especialização e como curso básico, dentro da ENSP. E aí, entre a expectativa e o que você 

encontrou, como é que foi? (risos) O que é que os cursos foram pra você? (risos)  

M - Ou eu não estava preparada ou a ENSP ainda era muita teoria. (risos) Eu não sei o que era. 

(risos) Eu não sei o que era. Porque, eu vinha de uma experiência de saúde pública vivida. E 

eu encontrei dentro da ENSP, uma dicotomia entre a prática e a teoria, né? Eu não conseguia 

juntar as coisas. Eu não me considerava uma pessoa que não tivesse um nível de agregar 

informações. Eu tinha esse nível de agregar informações, mas eu tive muita dificuldade. Eu 

não conseguia.  Era... Quer dizer, hoje eu acredito que a Escola Nacional de Saúde Publica, os 

seus cursos, ela tem um trabalho já de estar juntando o que é o teórico com o que é o prático, 

pra que você tenha uma... eu tive muitas dificuldades, né? Eu ficava assim a... mas foi uma 

grande experiência. Foi uma grande experiência. Foi uma grande experiência. Foi, foi... 

B - Quando você realizou esses cursos você estava como médica no São Sebastião, né?  

M - É. 
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B - Como é que foi essa passagem do Internato pra ser médica do São Sebastião?    

M - É, porque eu terminei o Internato no Andaraí e fui fazer o... a Residência Médica. A 

Residência Médica foi no São Sebastião. Eu fazia Residência Médica no São Sebastião e 

estava fazendo também o curso básico e de especialização, né? E, nesse curso básico 

especialização tem muita história. Tem muita história. Porque, eu lembro que eu terminei... eu 

fui de uma turma que foi uma turma expoente em Saúde Pública, né? A minha turma de básico 

era o Temporão, que era colega de turma meu; a Ilara, que era colega de turma; a Manuela, 

que era colega de turma. Foi uma turma assim... As gêmeas Tânia e Ângela (risos)  

C - São da Casa... 

B - É, a Tânia trabalha com a gente na Casa.  

M - Né? Foi assim. A Eliane que era do IBGE2, que hoje está lá, uma nutricionista. Enfim, foi 

uma turma assim muito interessante. Bem interessante mesmo. Muito, muito interessante. E 

muito interessante, porque eu era uma nordestina. Aquela nordestina bem nordestina mesmo. 

Com os critérios, é porque eu não contei pra vocês, mas eu fui noviça, eu vivi num convento, 

então eu tinha todas... arraigados aí, né? Foi muito interessante isso daí.  

Terminei a minha... Segundo... a especialização já em planejamento de saúde. À época o 

Arouca3 estava indo pra... eu acho que era a África que ele estava indo, e foi o Hamilton 

quem...  Foi o primeiro ano que o Hamilton pegou, né? E aí eu tive uma dificuldade, porque o 

Hamilton não é brasileiro, estava falando uma língua, que eu, do nordeste, tinha dificuldade de 

entender um pouco. Isso foi um pouco complicado... O Mario Hamilton... 

B – É, o Mario tem uma fala...  

M - Muito carregada, né?  

B - Carregada, né?  

M - Não sei hoje como é que está. 

B - Hum! Às vezes ele falava muito rápido...  

M - ...mas a uns 20 anos atrás... (risos) 

B - ...a gente pedia pra ele falava devagar, porque ele falava muito rápido. 

M - Há uns 20 anos atrás isso foi problema, né? Hoje não seria.  

E, eu terminei o meu básico, meus... especializações em planejamento em saúde, querendo 

fazer já uma... o mestrado. Mas foi exatamente no dia em que eu terminei, que... Ai eu já 

estava casada, que meu marido foi me buscar, que eu olhei pro meu marido e vi que ele estava 

doente. E ele desenvolveu... Eu estava com seis meses de casada, e ele desenvolveu uma 

doença rara, pouco conhecida: Sarfoidose 

B - Nossa Senhora!   

                                                 
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
3 Sérgio Arouca. 
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M - E aí parou todo... e até hoje eu não consegui voltar a fazer o que naquela época eu queria, 

o mestrado. (risos) Acumulei toda uma experiência de vida... 

B - Prática. 

M - Pesada, boa. Mas não consegui. É, essa foi minha...  

Depois voltei a ENSP, porque durante toda essa história aí... eu fiz especialização em 

homeopatia, né? Fiz o curso de homeopatia no Instituto Hahnemanniano, dois anos, de 

homeopatia. E entrei numa grande crise que era fazer... porque eu fazia consultório também, 

né? E aí eu fiquei... primeiro fazer homeopatia e alopatia. Depois fazer a curativa e Saúde 

Pública. (risos) Então, isso levou a tomar uma decisão de vida, que era de deixar de praticar a 

medicina, enquanto medicina curativa, até de homeopatia mesmo e dedicar unicamente a 

saúde pública. Foi uma decisão. E mesmo assim eu ainda fui com uma professora Pain, Elza 

Pain pra fazer... era... recursos humanos... Elza Pain era recursos humanos? Não... 

B - Educação... 

M - ...Administração... né? Era a área de... Não, Elza Pain sim... que era Nelza Moisés, Elza 

Pain, a Leila Machado... e tal. Foi na área de Recursos Humanos sim. Na área de Recursos 

Humanos. Porque, durante toda essa vida aí... Vai pra lá, vai pra cá, prevenção, busca medidas 

de intervenção. Eu começava a fazer uma lógica aí que tinha que se investir no homem. Então, 

eu começava a pensar que o caminho era o desenvolvimento de Recursos Humanos. Eu tinha, 

eu dizia, eu costumava  dizer assim: “O homem é o tecido nobre.” Eu ter as políticas de saúde 

e tal... Até pra ter essas políticas eu tenho que ter este homem bem preparado. Eu tenho que 

investir neste homem. E aí fui fazer o curso de desenvolvimento – CADRU – Curso de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, e depois eu vim a ser a coordenadora de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos , dentro da Secretaria de Estado  de Saúde.  

B - Pois é. Pegando esse gancho, com é que foi você indo trabalhar na Secretaria de Estado  e 

Saúde...? 

M - Pois é... 

B - Lá idos de 79, 80? 

M - No São Sebastião, quando eu tinha contato com essa pessoa que vinha da Secretaria 

Municipal pegar...  

B - A Iara, né?  

M - Iara, houve também um convite que chegou pelo Eloadir Pereira. Eu nem sei se está vivo 

ainda. Ele era o Diretor do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde. 

E a Guiomar e o... como é que é o nome dele? Um dia desses eu o encontrei... tá agora em 

Medicina Social, que era um dos assessores da Guiomar... Bom, esqueci  momentaneamente o 

nome dele. E aí me convidaram pra ir pra lá. E aí fui pra trabalhar com... na área de Vigilância 

Epidemiológica com Maria Augusta Torres Machado, né? E comecei a trabalhar na Secretaria 

de Estado de Saúde  e  logo a seguir eu passei com Joaquim Valente (risos) Gonçalves 

Valente. E dividíamos a mesma sala, Joaquim, eu, Iolanda Bravin, hoje lá. E passei a 

coordenar o Programa de Imunizações no Estado do Rio de Janeiro, que é o PIERJ, que eu 

acho que foi em 83, por aí né?    
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C - Quem era o Secretario nessa época?  

M - (pausadamente) Secretaria Estadual de Saúde nesta época eu não me recordo. 

C - Cláudio? 

M - Cláudio Amaral? Não me recordo quem era. Não me recordo mesmo.  

B - Num era o Brizola... 

M - Em 83? Era Briza já?  

B - Não foi?  

M - 83? Não me recordo quem era. E aí, estava aí... 

B - Mas aí, antes de você ir pra coordenação você viveu... porque a gente vai chegar lá, porque 

a gente que entender como é que era essa questão da imunização dentro do Estado, né? Pra 

gente isso é legal. Mas conta pra gente como é que foi viver a idéia de ter Campanhas 

Nacionais? Porque quando você está indo pra Secretaria que é 79 e 80... 

M - Então, isso. Pois é. 

B - ... você vão lidar com a questão de ter que organizar... 

M - Pois é. Isso é que é. Hoje em dia... Você sabe que às vezes eu me pego pensando isso? 

Quando eu cheguei aqui eu fiz até um documento que foi revendo o processo... revendo o 

processo de vacinação... revendo o processo de vacinação... era alguma coisa assim, que esse 

documento que eu fiz exatamente pensando nessa época. Porque, nessa época de 80, quando 

eu chego lá, o Ministério da Saúde dava tudo direitinho. Tinha que ser assim: um posto pra 

400 crianças etc. e tal. Mandava até... eu acho que era o Risi 4 que estava por aqui, né? 

Mandava até dizer o que é que tinha que ir pra cada posto; quando se que tinha que ir um 

formulário, quantos formulários; se tinha que ir de lápis, quantos lápis, a quantidade de vacina 

que tinha de ir; depois de quanto tempo que teria que ser colhida essa vacina, porque essa 

vacina... Era tudo perfeitamente normatizado. Era o primeiro ano da campanha. Foi em 80. 

Muito bonito, Né?  Eu ficava assim, eu digo: “Meu Deus! Mas que organização!” Assim ó: 

“Pra um  posto, quantas pessoas... 

 

 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

M - Então, tem que ter um... pra cada posto tem que ter um supervisor, esse supervisor é 

responsável por quantas... por quantos locais de postos aí, a quantas horas tem que estar 

passando; como é que recolhe. Tudo isso muito perfeito, muito perfeito. Isso foi no ano de 80. 

Foi o primeiro ano de campanha. Foi assim, uma experiência maravilhosa! Foi quando a gente 

começou a campanha contra a poliomielite, né?    

                                                 
4 Ref. A outro entrevistado do projeto Dr. João Baptista Risi Júnior. 



 

 

12 

 

C - E você acreditava naquela época que seria possível vacinar o país todo? 

M - Olhe, eu não tinha, eu não tinha era o conhecimento do que era esse país. Não te esqueças 

que o meu mundo era o Nordeste, aquele meu umbigo, e depois o Rio de Janeiro, mas ali, o 

Estado do Rio, né? Tudo bem o Estado do Rio. Agora, se tu me fizesse esta pergunta lá 

naquela época, conhecendo hoje esse país, na época lá, não hoje, eu diria: “Ah, não! Não é 

possível. Não é possível!” Quer dizer, isso demonstra o quê? Como foi, que trabalho 

espetacular de planejamento que se fez nesse país pra se conseguir? Mas, essas minúcias que 

eu estou te dizendo, dizendo pra vocês, eu acho que foi exatamente isso, era tudo! Era quantas 

pessoas, quantas crianças deverão ser atendidas por cada posto: 400 crianças. Quem é que vai 

funcionar naquele posto? Tinha que ter o vacinador; o organizador de filas, o que vai fazer a 

triagem e o que vai anotar a informação. Como é que vai se organizar fila? Como é que se vai 

chegar, pra... vai fazer a vacina, por onde sai, por onde entra, por onde sai. Qual é o material 

que cada um vai precisar? De quantos lápis, de quantas borrachas; vai precisar de sabão de 

coco; o que bota, o que... tudo perfeitamente delimitado.    

B - E a questão da localização dos postos?  

M - Pois é, essa localização... 

B - Você pensaram no Estado... Quer dizer, cada Estado... o Estado tendo  suas diferenças, a 

questão até nas cidades mesmos como saber em que lugar colocar?  

M - Pois é. Como você tinha pra cada posto, quanto de criança tinha que atender. Então se 

começou a se fazer onde ia ficar, onde iam ficar localizados esses postos. 

B - E isso eram vocês?  

M - E isso éramos nós. 

B - Era a Secretaria Estadual? 

M - Estadual. 

C - Vocês trabalhavam com o quê? Com dados do IBGE, de Censo?  

M - Olha, naquela época eram com os dados disponíveis, que era do IBGE. Que era do IBGE, 

esses dados. Eu estou dizendo isso aqui a vocês e estou rememorando aqui, que já naquela 

época... Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem os seus avanços enormes, porque já 

naquela época, a gente trabalhava muito com a comunidade. E eu lembro que a gente tinha 

reuniões com a comunidade e ela apontava os locais onde seriam melhor acesso. Que não 

eram de postos fixos, não. Eram locais, escolas, igrejas, um tal... onde a gente poderia estar 

formando e fazendo ali um posto de vacinação. Ela própria, no Rio de Janeiro, era a 

comunidade que estava envolvida. Aliás, no Rio de Janeiro, nós não tínhamos, não pagávamos 

em dinheiro pras pessoas fazerem a campanha, trabalharem em dia de campanha. Era  

voluntariado mesmo! E mais, nós não dávamos gasolina pra pessoas porem os seus carros, as 

pessoas voluntárias. As pessoas, iam com os seus próprios carros, ajudar nas campanhas, 

utilizando a sua gasolina. E mais, nós tínhamos uma pessoa, que é Noemia Kligerman que era 

uma educadora em saúde e que fazia um processo de articulação, tudo o que é entidade que 

chamava, que eles participavam no dia de campanha, que muito do que eu aprendi, e que 

trouxe pra cá, de trabalho com a comunidade, tem origem lá.  
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Aliás no Dia D da Dengue, que me pediram pra organizar no Rio de Janeiro, o Eduardo Costa 

disse isso: “É, você está utilizando o que aprendeu na Secretaria de Estado de Saúde.” E é 

verdadeiro, foi ali que começou uma grande escola, né? E foi a educadora Noemia Kligerman 

quem organizava todo esse trabalho e tal.  

E se você pega um histórico, depois que eu vim pra cá e olha, que a gente fazia convênios pra 

botar recursos pros Estados, pra eles executarem a campanha de poliomielite, o Estado que 

praticamente recebia nada, era o estado do Rio de Janeiro, porque ele não pedia. Porque, ele 

tem uma história de participação do voluntariado em que essas campanhas não estavam 

atreladas a financiamento. Mas, era um voluntariado participando da campanha de pólio. 

B - De pólio. Que interessante. Nossa acabou adiantando, porque a gente ia perguntar 

justamente isso: a participação da comunidade e... como é que você sentia a participação, 

como é que você sentiu, vivendo essa campanha, a repercussão disso pra população? As 

pessoas foram ao... atenderam ao chamado? Foi-se ao postos? ... Levou-se a família aos 

Postos? 

M - Olha, é interessante. Era uma campanha diferente. Por que era diferente? Porque, teve 

uma campanha... ou eu não estava percebendo isso. Porque eu lembro de uma campanha na 

década de 70, ainda estava no Nordeste, que era de meningite. Que era como pedogecti e tal... 

Aquela dali dava medo. Era meningite! Essa campanha não. Essa campanha pelo menos na 

minha percepção, ela era uma campanha diferente. Era uma campanha que não tinha aquele 

medo que eu tinha vivido. Eu não sentia aquele medo que eu vvi na década de 70 com 

meningite... era uma outra... era diferente... 

C - Você fala medo era da parte dos vacinadores? Dos voluntários pra trabalhar com uma 

doença infecto... 

M - Não, não. Era... eu estou falando enquanto pessoa da comunidade. Quer dizer, na época eu 

não era profissional de saúde, lá. Eu era uma pessoa  que fui pra me vacinar e aí ia me vacinar, 

mas não era o medo do furo do pedogecti? Não. Era o medo da doença. Na campanha de 

pólio, eu não sentia isto.  

B - Esse ambiente de medo entre pessoas... 

M - Não, de medo não. Era um ambiente de que a... pelo menos era a sensação que me 

passava: de que tinha que ir porque a gente tinha que combater aquela doença. Talvez porque, 

meningite, eu acho que ainda hoje tem isso, né? Meningite é meningite, né? Apesar de que 

pólio matava, eu contei como matava, mas eu não senti isso. 

B - Não sentia isso. A questão dos recursos que você colocou, o Estado do Rio, por exemplo, 

não recebia recursos pra essa parte mais executiva, porque tinha essa mobilidade, usava as 

pessoas, tinha voluntariado. Agora, assim, recebia o quantitativo da vacina, isso tudo vinha 

organizado? 

M - Veja só, eu não sei, porque a época eu não estava nesse nível de... 

C - Direção? 

M - De direção. Eu não sei se ia recurso pra cidade do Rio de Janeiro, e nem qual o valor que 

ia. Agora, o que eu sei sim, é que todo o material necessário pra fazer... é possível que fosse 
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algum recurso porque, se comprava sabão, papel pra lavar as mãos, lápis, isso devia ser algum 

recurso. 

B - Hum, hum.  

M - Agora, aí dizendo a quantidade, etc e tal. O que eu me refiro é: há uns dois anos, três anos 

atrás, quando a gente aqui no Ministério ainda fazia convênios pra passar recursos pros 

estados, eu notava que era muito pouco o que eles podiam. Eu ligava dizia: “Mas vocês não 

vão pedir dinheiro?” “Mas, Lourdinha, você sabe que aqui a gente faz com muita participação 

do voluntariado?” 

B - Certo. Era essa a diferença. E com relação a publicidade, assim, materiais iam também? 

Cartazes... ou cada estado se provia de... de como chamar a população? Fazia seus panfletos? 

M - Não, não. Ia material, ia material. Eu até não me recordo, mas é possível que o Estado 

fazia os seus próprios também, né? Mas sempre o Ministério mandava material.  

B - Mandava material e uso aí de meio televisivos, rádio? 

M - Também, também. Ainda hoje continua, né?  

C - Como era? Era diferente? 

M - Olha, era diferente. A avaliação que eu faço é que era... tem um nome que eles dão a isso. 

Eu não sei como é que se chama bem, mas era mais pra provocar o impacto da gravidade da 

doença, né? Então, eram imagens chocantes. Imagens de... cadeiras de rodas etc. e tal, que é 

um pouco diferente. A gente ainda até usa, às vezes, um ou outro, quando (incompreensível) 

com o Paulo Lima a alguns anos atrás. Mas hoje é mais light.  

C - Quer dizer, era mais agressiva, né?  

M - É, tem um termozinho que se dá, Carlinhos, pra isso. Mas é. 

C - Politicamente incorreto, podia ser? 

B - Eu acho que era pra criar impacto, né? 

M - Não, eu acho que nada é politicamente incorreto, se você tem a visão  e o objetivo de 

atingir corretamente as questões. Por exemplo, a gente está vivendo agora... querer prevenir 

Síndrome de Rubéola Congênita. Quem é que conhece o que é Síndrome de Rubéola 

Congênita? Quem é que sabe qual é a gravidade de uma Síndrome de Rubéola Congênita? Eu 

preciso mostrar qual é a gravidade. A população tem tantas outras preocupações. Ela tem 

preocupação de onde morar, onde viver, o que comer, num sei quê, etc. e tal. Então, eu tenho 

que mostrar a gravidade da doença. Então, eu tenho que fazer esse paralelo em relação a 

poliomielite. Era preciso mobilizar, mostrar a gravidade daquela doença. Hoje, essa mesma 

sociedade, ela se mobiliza, não mais pela gravidade, porque ela conhece a gravidade da 

doença. Mas por um outro momento, de manter essa doença longe daqui. Mas que é um 

desafio a cada ano que se renova. (risos) 

B - Que se renova. Sem dúvida, sem dúvida. E estamos chegando em você, como 

Coordenadora do Programa de Imunizações no Estado. Como é que era isso? Era ser 
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coordenadora estadual de imunização. Mas, não. Era ser Coordenadora do PNI5 lá? O que era 

isso? E como é que você foi convidada?  

C - Como é que você chegou a isso? 

B - Como é que você chegou a esse papel? 

M - My God! É, antes de chegar lá, eu tive a experiência – não sei se esta aí, talvez esteja – de 

coordenar a campanha... porque tinha os coordenadores, né? A campanha de pólio na Região 

Metropolitana... Que foi o grande desafio. 

B - Hum, hum. (inaudível) Desculpe, eu esqueci de falar... 

M – Que foi um grande desafio.  

B - Conte pra gente... 

M - Você imagina o que é coordenar – ah! Foi um grande desafio! – o que é coordenar uma 

campanha de pólio na Região Metropolitana. Isso significa: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 

São João de Meriti,São Gonçalo, Petrópolis, até por ali, Magé... um desafio que foi vencido 

com êxito, né? Agora, que passou com: conhecer esses lugares. Conhecer mesmo. Entrar 

dentro de Kombi, porque não era outro, carro não. Era Kombi. Entrar dentro de Kombi e ir a 

Morro Agudo; ir lá em Saracuruna; ir no Jardim Catarina lá em São Gonçalo, em Santa Luzia, 

ou seja, conhecer mesmo. Primeiro, pra você fazer qualquer  planejamento, pra você discutir 

com os profissionais, com a comunidade, você tem que saber o que está falando, né? E esse 

conhecer foi assim e foi vencido  com êxito.  

C - Mas como é que você chegou a ser coordenadora dessa...?  

B - Da Região Metropolitana? 

C - ...como é que te deram?       

M - Ah! Estava lá e disseram: “É você que vai coordenar.”(risos) E o desafio foi aceito. Não 

me recordo mais, deve ter havido alguma coisa. (risos) Alguém ficou doente, alguém saiu, 

qualquer coisa, eu era a bola da vez e cheguei lá. Eu estava lá, né? 

B - E nesse papel de coordenadora, a relação que você tinha com os órgãos  mis centrais, com 

o Ministério, com quem dentro do Ministério...? 

M - Eu não tinha, eu não tinha esse nível de poder. 

B - Não tinha? Passava pela administração Estadual. 

M - Isso era a... Maria Augusta Torres que tinha todo esse contato. Eu não tinha. Eu tive uma 

outra. Teve uma... Galdina, uma enfermeira, me ensinou  uma receita de fazer... ela é... eu 

acho que ela é... descendente ou é portuguesa, não sei nem se está viva. Numa Kombi... Vocês 

já imaginaram de abrir aquela Kombi assim: Será que hoje ainda tem daquelas Kombis, você 

entra, um calor, sem ar condicionado, cheio de gente e numa ida pra ... você pegava ali 

sabendo pra Petrópolis... vomitava que mandava parar a Kombi pra vomitar, depois andava 

com um... cheirando álcool ou limão, porque era o único jeito. Mas a Galdina... lembrei dela 

                                                 
5 Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. 
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agora, ela me ensinou uma receita maravilhosa de um... de um... bacalhau à portuguesa, que 

pelo menos uma vez por ano eu como (risos) A Galdina me ensinou essa receita maravilhosa.  

B - Seus aprendizados vêm junto com a saúde. (risos) 

M – Pois é... 

B - A convivência. 

M - Pois é. Mas eu me lembrei dela, porque foi com ela que eu aprendi muito. Ou seja, foi 

ensinando e outras enfermeiras. A Maria Alta também. Tinha a Maria Alta, tinha ela e a Edir 

também e nessas idas eu fui aprendendo muito com esse posso povo. Taí, o ensinamento. 

B - O ensinamento. E daí pra passar pra ser coordenadora do programa... teve uma ligação 

com essa experiência de coordenação Metropolitana... 

M - Tive, tive.  

B - ...do planejamento na área Metropolitana? 

M - Tive. Tive. Aí me convidaram, também não me recordo mais como é que foi. Um belo dia 

eu estava coordenando... porque eu acho que é assim, tipo: “Olha, imunização você vai ficar.” 

Mas aí teve uma coisa – eu sei o nome, mas não vou dizer o nome – que era... o que é que era 

coordenar imunização? Coordenar imunização lá era: distribuir a vacina? Eu acho que era. 

Porque, toda a norma vinha do Ministério da Saúde. Só que eu começava a ver: “Pô! Mas vou 

distribuir vacina, mas vem cá? Aonde é que estão os dados? O que é que eles estão fazendo?” 

Mas, isso não ficava com a gente. Pelo menos no meu setor. Isso era dentro da secretaria era 

um outro setor, que era a doutora Silvia Haussemann? mas não era a Silvia que cuidava. Era 

uma outra pessoa  que cuidava. E eu não conseguia ter esses dados. Mas eu precisava  desses 

dados pra saber  o que estava acontecendo. Mas esses dados era de um outro setor que não me 

passava esses dados, né? Então, eu não tinha esses dados. E aí foi toda uma luta pra começar a 

ter o acesso a esses dados.  

Aí o Joaquim valente naquela época já despontava: Fazia um mapão grande assim pra mim na 

mesa, onde eu botava quem mandou a informação, quem não. E a mão a gente ia botando e eu 

descia pra cobrar, e era uma luta... O que essas pessoas estão fazendo, né? Depois veio a outra 

preoc... mas e aí? E a Rede de Frio? E aí A Rede Frio... Aliás um tempo desse eu encontrei 

uma pessoa da... da OPAS6, que aliás estava aqui, que disse assim: “Você não lembra de mim? 

Foi a época que eu foi lá, que eu vi as vacinas como ficavam guardadas.” Eu disse: “Não mas 

a gente tem.” Foi o primeiro conserto que se fez, e que foi e da Rede de Frios, foi quando eu 

estava lá.  

B - E como é que era a estrutura de conservação? 

M - Era ruim. Era ruim. Era pequeno. Depois a gente... agora a gente já fez até uma mudança, 

mas ainda não esse o ideal, ideal no Rio de Janeiro, merece coisa melhor. Mas era muito ruim 

a guarda. Era muito ruim a guarda. Mas, não era só a guarda. Tinha a questão também do 

próprio... despachar a vacina. Você pegava assim na rede de frio em si, mesmo, né? E isso 

                                                 
6 Organização Pan- Americana da Saúde. 

 



 

 

17 

 

então, a gente... eu comecei nessa época a ver isso. Eu queria saber dessa informação pra saber 

o que estava fazendo...e ao mesmo tempo como é que era.    

B - Quer dizer, a questão da distribuição, de como distribuir, em que momento, planejar isso, 

você tinha que ter os dados?  

M - Claro! Claro! 

C – Município a município. 

B - Que vacinação  acontece aonde? Município por município. 

M - Claro, claro! Claro! 

B - O que é preciso? 

M - Claro! Só que na época ainda não era municipalizado. Não era não. né?... Eu acho que 

não. À época ainda era por Regionais. Tinha a Região Metropolitana, que o Gazola tava como 

coordenador da região Metropolitana, tinha a Região das Baixadas Litorâneas, Tinha a região 

da Coordenadoria Serrana, tinha a Coordenadoria do Médio Paraíba. Era Médio Paraíba, 

Serrana, Metropolitana... a Norte, que era em Campos, que era o Danilo, na Norte, e deve estar 

faltando uma... eram cinco Coordenadorias.    

C - Eu acho que era as Baixadas... 

M - Baixada Litorânea, Norte, Serrana, Médio Paraíba e Metropolitana. Então, essas vacinas 

iam pra lá e de lá é que elas saiam pros municípios. E aí, foi o outro momento de começar a ir 

nessas regionais pra ver como é que era a guarda dessas vacinas nas regionais também, né? E 

ao mesmo tempo andar com... Ainda um dia desses encontrei essa pessoa. Era um uruguaio 

que hoje está dentro do Vital Brasil... Albino...? Como era o nome dele? Com as cobras. E o... 

ia ele eu,  um senhor que trabalhava com ele e o Paulo Lopes, Paulo Francisco Almeida Lopes. 

Começamos a andar nessas regionais com cobras dentro dos carros guardadinhas, pra começar 

a discutir a distribuição de soros antipeçonhentos nos estados.    

C - Quer dizer, que essa é a época crise, né?... Não é 82... 

M – É. É por aí. A gente ainda não estava sentindo a crise. Mas, eu descia com um... a crise 

que sentia era de ter um pólo de atendimento pra casos de mordedura por... ofídio e ai a gente 

ia. É de encontrar, foi quando eu aprendi com esse uruguaio, aonde é que ficavam os 

escorpiões, a subir os morros, morros mesmo, lá em... Angra dos Reis e levantar as pedras e 

encontrar os escorpiões ali. Foi uma experiência. Fazer alguma... estruturar alguma norma de 

atendimento à mordedura. Porque, a gente sabia pra reunir os profissionais, os hospitais, pra... 

do que a gente ia fazer... Gente, tem muita coisa pra conversar, pelo amor de Deus!   

B - Nossa Senhora! É demais. Ave Maria!  

M - (risos) Vou encurtar, viu? 

B - Vamos. E aí, só pra gente entender assim: esse papel de coordenadora do programa no 

Estado era um papel de você... era um papel que você ocupava pelo nível... pelo Ministério da 

Saúde no Estado...  (conversa ao fundo) 

M - Não.  

B - ...ou era dentro do Estado, cuidar da imunização? 
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M - Era dentro do Estado. Dentro do Estado, cuidar da imunização.  

B - Cuidar da imunização. Tá. Aí tem uma vivência tua imensa, que você vai começando a 

ter... 

 M - Nossa Senhora! (sussurrado) 

B - ...que é por ações integradas de saúde, por SUDES e tal, e que eu não sei, mais eu acho 

que merecia ter uma outra entrevista só sobre isso, porque uma outra vivência imensa. 

M - Essa é histórica. Essa é histórica. 

B - E aí, também não pode passar batido, porque é você, né? É você caminhando nisso, né?   

M - Essa é histórica. Das ações integradas de saúde. As Reuniões das CIMIS, Comissões 

Intermunicipais de Saúde.  Ainda com... como é que era? Era CONASP7, começando com 

CONASP. Era você começar a pegar o poder do INAMPS8 – o chefe de medicina social do 

INAMPS – o chefe de Medicina Social do INAMPS e botá-lo a sentar-se numa mesa com o 

secretário municipal e o Diretor do pobre Posto de Saúde Estadual, porque, essa época nada 

era municipalizado, né? Posto de Saúde... E o maior desafio: eu que nunca tive vínculo com o 

INAMPS, eu, Médica da Secretaria de Estado de Saúde. Foi um desafio muito grande. A gente 

fez grandes coisas. Vocês encontraram placas com o meu nome na Região que eu coordenei, a 

Baixada Litorânea, em Cabo Frio, porque nós construímos um PAM9, lá. O PAM era num 

antigo motel. Nós  retiramos e fizemos a construção de PAM, pra atender a Saúde Pública lá 

em Cabo Frio. É muita história gente. É fantástico isso aí. À época aí entra o Parada. Roberto 

Parada. Aí, é a época em que eu entro já dentro do INAMPS. Na época do Nildo Aguiar. 

Depois o Santini e por aí vai. Com Manuela, com Roberto Parada, com a Joyce, (ruído) com... 

o Michel, Michel também que é lá mais aquele... Regase. Com Regase. Regase que foi da.... 

mas com o Francisco, Francisco... Não sei se todos esses vocês conhecem é da... UERJ ali da...       

B - Da UERJ. 

M - Da medicina Social, que esse grupo foi, né? É um trabalho imenso nessa área. É um 

trabalho extenso nessa área de começar o processo de descentralização das ações todas, 

passando esse momento pra os municípios. As reuniões, imensas reuniões de CIMIS à noite... 

é fantástico isso, porque daqui a alguns anos, eu vou esquecer isso e não está escrito em 

nenhum lugar, viu?  

B - Era criar uma outra... cultura, né? Uma outra fora de viver a saúde pública, né?  

M - É. Não está escrito em nenhum lugar. 

B - Você buscar que o município fosse assumindo esse papel. 

M - Assumisse esse papel. Agora, o município era o primo pobre. Primo pobre nada, primo 

pobre era o estado. O município, não existia. Era o chefe de Medicina Social. Ele é que tinha o 

                                                 
7 Conselho Nacional de Segurança Pública. 

 
8 Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. 

 
9 Pronto Atendimento Médico. 
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poder. Tudo  era dele. E aí a época em que a gente começa com Conselho Comentário de 

Saúde. E a gente busca as pessoas nos bairros pra trabalharem, pra estarem... reunia as CIMIS 

e reunia os Conselhos Comunitários de Saúde. Essa época é que a gente vive. 

B - E aí, retoma essa questão de estar olhando pra comunidade, buscando a comunidade junto, 

né? o que você viveu na campanha da pólio, e já tinha vivido lá também...  

M - Exatamente. 

B - No trabalho com a igreja lá em cima. 

M - Também. 

B - Quer dizer, está tudo sempre juntando. E aí você vai coordenar a rede ambulatorial de 

SUDS, você vai trabalhar com Educação Continuada, quer dizer, você está... todo um trabalho 

em cima da questão da descentralização.     

M - Exatamente. Porque depois que eu saio eh... dessa coordenação da Região das Baixadas 

Litorâneas pra implantação das Ações Integradas de Saúde, tem um momento que eu recebo o 

convite de ser responsável pela... Unidades descentralizadas do INAMPS e tal...   

B - Coordenar a Rede ambulatorial do SUDS?  

M - É. Ambulatorial do SUDS. O que é que significa isso? Significa que tinha uma pessoa, 

que era a Isabel, que ela ficava com a Região Metropolitana e eu ficava com todas a outras 

áreas lá. Então, se tinha num estado, num município, alguém que quisesse atender, fazer 

atendimento médico ou ambulatorial, tinha que passar por um credenciamento. Eu estaria aí 

pra esse credenciamento. Só que esse credenciamento a gente botava pra passar pela CIMIS. 

Ou seja, eram as unidades do antigo INAMPS, as unidades descentralizadas, mas que ainda 

estava sob a nossa coordenação.  E aí eu trabalhei (risos) com uma pessoa, que não vou dizer 

tudo, mas vou dizer que era o Raimundo Moreira. Raimundo Moreira pode ter muitos... como 

todos nós temos, suas qualidades ou suas virtudes ou não. Mas ele abria o caminho pra deixar 

que a gente... trabalhasse. Foi o Felipe Cardoso, depois Raimundo Moreira, aliás Felipão 

sempre trabalhou com o  Raimundo Moreira, né?        

B - É um outro caminho. E aí uma outra coisa que a gente queria entender também. O espaço 

pra imunização, pra vacinação dentro dessa lógica da descentralização. Estava pensado...  

M - Não.  

B - Delas estarem pra ir... 

M - Não estava! Não estava! Eu nunca tinha pensado pra falar nisso. Mas agora você falando: 

não estava! Ali era o atendimento global, geral. Quer dizer, quando eu saí do PIEG e entrei 

nessa outra área não via nem tinha. Era uma outra coisa que ficou aí.  

B - Era pra se estruturar a rede mesmo? 

M - Era, estruturar a Rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.  

B - Certo. Está jóia. E aí tem todo um trabalho, que você já tinha apontando Pra gente que é 

interessantíssimo de ver. A tua preocupação com a formação a tua capacitação, que é esse 

homem, quem é essa mulher; quem é esse recurso humano que está ali na ponta da saúde, né?    

M - É. isso. 
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B - E você acaba indo... 

M - Isso.  

B - Pra uma área específica disso, né?  

M - Isso, vou pra Educação Continuada.  

B - Educação Continuada... 

M - Diretora de Departamento de Educação Continuada, depois coordenação de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos. Dessa época de Educação  Continuada eu teve uma 

alegria grande agora. A pouco tempo não. Segunda agora, dia 06 de maio, anteontem. Porque, 

nessa área de educação continuada a percepção que tinha – essa é uma preocupação que ainda 

bem me acompanha sempre – de socializar o conhecimento, né? Você tem que socializar o 

conhecimento, pra quem pensa que dividir o conhecimento é perder o poder, é burrice. Você 

tem que socializar o conhecimento. E, a preocupação de tá atualizando e preparando esse 

recurso humano. E nessa época foi quando... nessa Educação Continuada eu busquei trabalhar 

pra todas as Unidades  terem um Centro de Estudos. E quando eu cheguei agora segunda feira, 

numa reunião no Aloísio de Castro, IEC, no Rio de Janeiro, estava lá o Centro de Estudos. 

Uma reunião que eu fui e o pessoal do Centro de Estudos me viu e aí disse: “Olha a gente está 

lutando com dificuldade, mas a gente está aqui tentando e tal.” Aí eu disse: Puxa! Porque, 

naquela época a gente mostrava como era importante fortalecer este espaço pras pessoas 

estarem se reunindo, estarem discutindo.      

B - Trocando, né?  

M - Trocando as experiências e tal. Essa foi uma área que eu digo que quando estava na 

Educação Continuada o trabalho... 

Fita 2 – Lado A 

 

C - A outra área era? 

B – Entrevista com Maria de Lourdes, fita 2. 

M - A outra área era a... na Educação Continuada, buscando a capacita... estruturar os núcleos, 

né? Os centros de estudos. E a outra que era de capacitação de recurso humano. E aí, a gente 

buscou muito o trabalho com uma metodologia que fosse mais reflexiva, que era da... 

problematizadora, o projeto em larga escala, né? Buscamos estar trabalhando isso aí, que as 

pessoas iam construindo um conhecimento com as suas vivências, agregando com um 

conhecimento maior. Essas duas coisas na Educação Continuada se trabalhou muito. Depois aí 

já fui pra coordenação mesmo de desenvolvimento, a coordenadoria,... a Coordenadoria 

Desenvolvimento e recurso humano. E, aí já entra as residências médicas, né? O trabalho com 

as residências médicas, também... que aliás em algum momento... num sei se eu coloquei aí, 

mas tem um momento, antes de chegar aí, em que eu fui coordenadora de uma Residência 

Médica no Estado. Que era a Residência Médica Geral e Comunitária, e que depois a gente 

passou a ser de Medicina Preventiva. E eu entreguei a coordenação dessa Residência ao Paulo 

Buss. Levei o Paulo Buss comigo, no carro...      



 

 

21 

 

B - E ela funcionava aonde, essa residência?  

M - Pois é, a gente tinha os alunos... Foi uma residência que o estado fundou e a gente tinha os 

alunos trabalhando no... Era geral e comunitária, a gente tinha trabalhando no Centro de Saúde 

Antônio Carlos da Silva, e também... no Santa Rosa, Centro de Saúde Santa Rosa, em Niterói. 

B - Ah, lá em Niterói... 

M -  E tinha uma pessoa... um dia desse me lembrei dela, uma foto... esqueci agora. E depois 

entrou Paulo Buss, Paulo Buss me deu carona no carro dele (risos) Eu acho que era uma 

Brasília. A gente foi lá pra reunir os residentes no Antônio Carlos da Silva, eu passei a...  

B - A coordenação... 

M - A coordenação pra ele, aquela pessoa. Porque, primeiro foi o Epaminondas, o 

coordenador dessa residência. Foi uma residência criada pelo estado. Primeiro, foi o 

Epaminondas Prata, depois fui eu, e depois ficou... Nina Pereira... Nina Pereira Nunes teve 

uma passagem por aí... Cornelina. Mas, ela não chegou a assumir não. Aí depois eu passei essa 

residência pro...  

C - Paulo. 

M - Pro Paulo Buss e aí me desliguei. Porque, tinha... a minha saída basicamente foi nessa 

época, em que a gente queria geral e comunitária, porque tinha uma em Petrópolis, uma 

residência dessa geral e comunitária. Mas, pra que ela tivesse o registro e tal, ela precisa ir pra 

medicina preventiva. E aí, eu achava que não tinha que ir, bem, foi na hora que eu sai e o 

Paulo entrou, tivemos alguns alunos nossos ainda e tal e depois eu não sei que caminho levou 

essa residência. Mas, voltei a ter contato com a questão da residência quando assumo a 

coordenação de desenvolvimento em recursos humanos. (toca um telefone) Por que, aí tem a 

residência médica que não era somente do estado, mas a gente já estava com a questão do 

INAMPS, né? Então nós tínhamos os outros residentes. Aí foram greves... (risos) É outra 

história que a gente tem dos residentes aí...       

B - Eu estava pensando no movimento todo até teve dentro da psiquiatria, né? Teve todo um 

processo também, mas aí, foi mais em 80, né? Mas na outra década também deve ter tido 

alguma coisa.   

M - É teve, teve com  o Gabriel e o...  

B - Com Gabriel Delgado e o Paulo Amarantes. 

M - E Paulo Amarantes.  

B - (risos) Você viveu isso aí também? 

M - Vivi também essa época. 

B - (risos) Tem essa também.  

M - Aliás, eu ainda tenho em casa, uma árvore de Natal, belíssima, feita pelos internos de uma 

colônia de psiquiatria de Rio Bonito, né? Porque, eu passei a fazer um trabalho com eles. Aí 

tinha uma menina que era administradora... administradora lá, Maria Luisa, que depois foi 

prefeita de Rio Bonito, e eles, os internos, fizeram essa árvore de Natal pra mim. Feita por 

eles. Eu ainda hoje guardo essa árvore de Natal. Sempre eu... Linda a árvore de Natal! Feita 
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por eles, foi o maior presente que eu tive. Foi na época das discussões que se tinha de não tirar 

esse... quer dizer, você fazer... o que é a loucura, né? A loucura é eu botar essa pessoa 

isolada... da família. Isso é que é a loucura, né? E como é que a gente começa a trabalhar isso, 

e por outro lado o interesse de “donos”, né? De manter esse confinamento, né? É foi um... uma 

época interessante. (risos)      

B - Interesses e poderes tão, tão diversos, né?   

M - É, interesses e poderes. 

B – É, e aí, nós estamos caminhando e estamos chegando pra você vir pra coordenação geral 

do PNI.  Você passou pelos programas especiais, né? Recursos humanos e programas 

especiais também de 92 a 95. Aí você destaca no teu currículo a questão das escolas de tempo 

integral e tal. Vontade dá de a gente falar disso aqui só uma entrevista, né? Porque capacitação 

e recurso humano já dá... mas como a gente sabe... das dificuldades, mas...        

M - É, mas é porque você... não sabe o que significa isso. Isso significa o grande projeto dos 

Centros Integrados do Ensino de Saúde Pública... 

B - Não, é. Por isso, que a gente não quis deixar de falar, entendeu?  

M - Onde... 

B - A gente quer que fale. 

M - Onde o Ézio Cordeiro era o nosso coordenador de... eh... coordenador de Saúde, onde a 

gente tinha a Dulce Quiaverine? e... eu estava lá pra ver a questão de  recursos humanos. Ver 

quem é? como vai funcionar o núcleo de saúde dentro desses CIEPS10 , como é que vai 

funcionar isso aí? Qual é o perfil desse profissional de saúde? Que é um perfil diferente. 

Porque um CIEP ele tinha um nível de atendimento diferente de um CAIC11. No CAIC eu 

tinha ginecologista, etc. e tal. Como é, você contrata essa pessoa? Você pega essa pessoa da 

Rede? Qual é o perfil? E como é que você insere isso num projeto pedagógico, né? Como é 

que você faz isso, pra trabalhar isso aí? Como é que você pega o aluno e trabalha com as ervas 

naturais e trabalha essas verminoses etc. e tal. Projeto pedagógico é belíssimo! Mas, eu 

finalizo dizendo o seguinte: Que eu entrei neste projeto e saí candidata a deputada estadual, 

indicada pelo grande Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro me chama e diz: “Você é a candidata a 

deputada estadual dizendo: Lourdinha, a Defesa dos CIEPS.” Quer dizer, eu acho que isso 

sintetiza o envolvimento...    

B - O envolvimento... 

M -  ...que se teve com o projeto como um todo. Projeto dos CIEPS, projeto de estar formando 

cidadão. Aliás, um dia desses quando eu estava no Rio, na semana da... organizando o Dia de 

dengue...     

                                                 
10 Centros Integrados de Educação Pública. 
11 Centro de Atendimento Integral à Criança. 
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C - da Dengue  

M - Eu passei pensando o seguinte, se a gente tivesse continuado com o projeto como ele foi 

idealizado, a gente estaria hoje caminhando pra uma coorte de crianças... isso foi em 92... né? 

92... 10 anos. Eu teria um grande número de crianças aí hoje já não envolvidas na... no tráfico. 

Já com outra visão. Eu lembro de uma criança, que lá na Zona Oeste, um dos CIEPS que o 

menino assim... É porque, ele andava como uma MR15, né? E de repente, ele está dentro do 

CIEP trabalhando e todo mundo temia, porque ele era o manda chuva ali da área e ele estava 

estudando com a gente. Eu tive os maiores carinho com aquele... Ter recebido daquele 

garoto... etc. e tal.  Era um projeto fabuloso, gente! Fabuloso! 

B - De cidadania integral, mesmo, né? De... 

M - De cidadania. Porque, esse projeto, não é simplesmente botar uma criança trancada um dia 

não. Eles tinham todas as aulas numa metodologia que integrava... você encontrava crianças 

saindo com o professor pra estudar solo, mas estudar solo lá na rua. Pegar e ver, entendeu? 

Você encontrava na parte de vídeo... Temos os vídeos que assistiam e discutiam aqueles 

vídeos. Você pegava na biblioteca e um deles fazia a leitura e discutiam aquela leitura 

também, né? E aqueles, que não tinham família, tinha casa ali onde ficavam... era um projeto 

fabuloso. É de um... integral mesmo. Fabuloso mesmo! É lamentável o país não está com tudo 

isso aí instalado...  

B - Num ter topado isso num programa... 

M - E a saúde estava ali. A saúde estava ali. O professor... o grande... Agora nós estamos 

tentando junto ao MEC12, vê se a gente faz isso. Trabalhar imunizações nas escolas com o 

professor. O professor tinha aquele... trabalhava as questões todas de saúde.      

B - Ser esse agente, de saúde ali naquele lugar. 

M - O poder que o professor tem...! 

C - É  

B - Ele está com o público ali, ele tem um... poder de indução.  

M - O poder que o professor tem! O professor tem um poder direito e indireto.  Direito com o 

aluno e indireto com a família.  

B - Não se pode perder, né?  

C - Ele está ali constantemente segurando as pontas.  

M - Não é a toa que eu queria ser professora, né? (todos riem)  

B - Está tudo juntando agora. Vai tudo, roda, roda, roda, você não deixa de ser professora, né? 

De forma alguma. E aí, a gente está chegando em você sendo convidada pra vir pro PNI.  

M - Pois é, esse do PNI é uma história interessante, porque como eu fui candidata a deputada 

estadual...  

B - Pois é, você... 

                                                 
12 Ministério da Educação. 
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M - ...não eleita, fiz mais de 10 mil... 

B - Você aceitou a...? 

M - Aceitei, fui candidata! 

B - Foi candidata. 

M - Ah...! 

B - Isso te moveu? Também vindo do Darcy quem é que não ia se movido? 

M - Olha! Claro! O que eu andei! Eu tive muitos votos em Caxias, porque a população me 

identificou como a Lourdinha do Tenório.  

C - Hum! 

M - A metralhadora (rindo)  Lourdinha, né?  

C - Ham, ham. É...  

M - Do Tenório lá, o Tenório Cavalcante. Tive quase 10 mil votos lá. Mas foi um ano difícil. 

Garotinho perdeu, né? Era o Garotinho, o candidato. No primeiro ano dele. O segundo ano ele 

voltou e...    

B - É. Ele se elegeu. 

M - Se elegeu, né? E aí não deu, pra, com os votos que eu tinha pra alcançar. Também eu não 

aceitei fechar acordos com outros que fossem do meu partido, né?  

C - Hum, hum.  

M - E tive do meu partido (risos) também não ajuda. Enfim, tudo em política, que hoje em 

dia... nunca digo: “Desta água não beberei”, porque, eu aprendi isso com Brizola, que dizia 

que a gente não tem que dizer isso. Mas, não pretendo voltar a essa experiência, né? Não 

pretendo voltar essa experiência. Mas, o que significa, que quando nós perdemos as eleições e 

aí entra o Marcelo Alencar, antigos companheiros nossos, Loudinha era persona non grata, lá. 

De volta à Secretaria de Estado. Porque aí, eu saio do acabou, né? Acabou. (há um telefone 

tocando ao fundo, e que vi insistir por boa parte da entrevista)    

C - A licença? 

M - Não, acabou o projeto do CIEP.  

B - Não, o projeto dos CIEP’s.  

M - Acabou. E eu era de onde? Da Secretaria de Estado. E aí eu volto pra Secretaria de 

Estado, só que foi no ano em que o Marcelo Alencar teve a dissidência e saiu do PDT...    

C - Hum, hum.  

M – Então, parte do grupo do PMDB que seguiu o Marcelo Alencar, a Lourdinha já não era 

mais bem vinda à Secretaria de Estado de Saúde. E eu lembro, como se fosse hoje, sei o nome 

mas, também não refiro, em que a pessoa me recebeu e aí disse assim: “É! Eu vou ver pra 

onde vou lhe mandar.” E aí, na secretaria a gente sempre diz que quando um funcionário não é 

bem quisto, eles mandam pra Varriça, São Sebastião do Alto... que é bem distante, né?   
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C -  Ham, ham. 

M -  É bem distante. 

B - Isso, vai parar em Itaocara, lá na minha Terra. (risos)  

M - Bem distante! É disse assim pra mim: “É, eu vou ver pra onde você vai.” Depois de me 

dar uma amassada, pra me receber. Aí eu olho pra ele e disse: “Não! Eu vou te disser pra onde 

eu quero ir.”Isso era dia 19 de janeiro. Dia 20 de janeiro, o telefone me toca, toca em minha 

casa, me convidando pra vir pra Brasília, dia de São Sebastião.   

C - Hum, hum. Quem te convidou? 

M - Pois é, essa história tem um triângulo amoroso, (risos) ou um quarteto, como quiser. 

C - Ham, Ham. 

M - Tinha o José do Vale, que hoje é o nosso Chefe de Gabinete do Secretário de Estado. 

Tinha o Cláudio Amaral, que estava aqui. Tem o doutor Edmundo Juarez, né? E tinha o 

Jatene. Então de alguma forma, o Cláudio em algum momento, da Secretaria de Estado, ele 

foi... ele foi... Secretário Estadual de Saúde. Conviveu comigo. Aliás, o Cláudio tem uma a 

história muito interessante...    

B - É, a gente conhece. 

M – Porque, quando eu estive com ele na época... em que eu estava coordenando a área... do... 

teve o INAMPS, né? Com a Manuela e tal, e ele queria que eu voltasse, porque ele assumiu a 

Secretaria de Estado, eu estava com um barrigão, ele me chama lá e diz: “Não, você tem que 

voltar pro Estado.”Eu digo: “Não vou.” Eu estava gostando do trabalho que estava fazendo. 

“Eu vou mandar você pro departamento de Pessoal.”Era o Albino. Então eu disse: “Manda pro 

Departamento de Pessoal, mas eu não volto!” (risos) E aí, sai e fui me embora. (risos) Então 

foi um convite assim, que... 

C - E ele nunca mandou? 

M - É claro que não.  

B - É. (risos) 

M - Ele é louco? (risos) É louco? Tem os defeitos, mas tem as qualidades. Todos nós temos.   

C - Ham, Ham. 

M – Então, terminou que eles devem ter conversado e chegado ao meu nome, né? E vim pra 

cá.   

B – Aí, você recebe esse convite? Vamos voltar pra imunização.  

C - Nessa época, nessa época o Juarez é o presidente... 

M - Presidente.  

 C - E o Cláudio é o vice?   

M - É. É o vice. O Cláudio é o vice. Era dire... é, é o vice, era o vice, Cláudio era o vice.  E o 

José do Vale estava no Rio ainda, mas um amigo nosso, né? E o doutor... o Ministério, que é 

amigo do doutor Edmundo Juarez. E aí, eu venho aqui, escuto o que eles querem. Eu cheguei 
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aqui, eles disseram o seguinte: Foi em fevereiro, mais ou menos. “O PNI acabou. Nós 

queremos que você assuma o Programa Nacional de Imunizações.”Bom, isso foi em 95.      

B - E eles falaram assim: “O PNI acabou” ? 

M - É, não disse a palavra em termos de o PNI...    

B - Sim, deixou claro assim... 

M - Mas quis dizer o seguinte, que tinha profundos problemas, no PNI e que eu precisava 

assumir o Programa Nacional de Imunizações. E eu não me lembrava...     

B – E chegaram a especificar o nível do programa se será uma questão de cobertura? Se era 

uma questão de estrutura? Não... 

M - Na época, não. E eu fiquei apavorada... eu não me lembro... estava afastada há muito 

tempo, né? Em 83, isso era em 95. E era um desafio, porque a minha família estava no Rio, 

né? Três filhos, meu filho tinha oito anos de idade. Três filhos, marido, eu não podia trazer pra 

cargo em comissão. Mas, ainda agora você ouviu cantando parabéns, antes dos parabéns, aliás 

nem cantaram parabéns, né Carlinhos? 

C - Certo. 

M - ...eu também não deixei, né?  

C -  É. Mas eles cantaram.        

M - Pra depois fazer todo mundo cantar parabéns. (risos) eu disse assim, que eu tenho a minha 

vida sempre como uma missão, e eu não fujo. Eu faço bem feitas as coisas, mas não tramo, eu 

não passo perna. Faço bem feito. O espaço vou ocupando, porque acho que tem que ser feito. 

E aí, quando me vez esse convite, que voltei e falei pra minha família, a minha família que eu 

devia vir. Eu caí no choro: era o marido que queria me trair, me mandar embora do Rio de 

Janeiro, os filhos que não me amavam, né? E terminei vindo. O resumo disso é vindo.  

 Mas antes procurei Araraquara, que era um posto de saúde onde o doutor Edmundo Juarez 

vivia muito e trabalhava ligado a Escola Paulista de Medicina e que tem um serviço 

maravilhoso de imunizações. E fui pra lá com a Ângela Costa, pra conhecer imunizações, ver 

como é... Rever, né? A coisa, porque eu estava esquecida. Depois de tantos anos eu tinha que 

me atualizar nesse sentido. Dia 06 de março de 95, eu entro aqui, mas não entro como 

Coordenadora de Imunizações. E aí, eu chego aqui e encontro uma situação terrível, porque 

tinha uma pessoa que coordenava o Programa de Imunizações que não era eu. Tinha uma 

pessoa e... fiquei meio como aquela pessoa que vem já como...      

B - Com convite? 

M - É, como Gerente de Projeto. Gerente de Projeto, DAS4, moradia, tudo. Mas, não como 

coordenadora de imunizações, apesar do convite me ter sido feito pra isso, né? Porque tinha 

uma outra pessoa aqui que era coordenadora de imunizações  né? E eu fico meio assim, no 

Gabinete do Presidente, caminhando, entrando aqui, olhando... e aí me dão uma atribuição de 

ser a pessoa do Gabinete que assessora o Programa de Imunizações. E esse Programa de 

Imunizações, ele tinha passado em um ano mais ou menos, por três gerentes. Ora, um 

Programa de Imunizações que em um ano tem três gerentes, ele está com problemas. Quais as 

causas? Não sei. Tinha tido como gerente a Lúcia Carnelosso tinha tido como gerente um 
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rapaz... não sei o nome dele mais, que era de Santa Catarina e estava a Lucia Helena, que era a 

gerente atual quando eu cheguei aqui. Então, é óbvio que esse programa tinha... mas como diz 

o ditado: “A voz de Deus é a voz do povo.”, um dia eu escutei de uma... secretaria que hoje 

está secretariando Paulo Duarte, Fatinha, que depois de algum tempo aqui dentro, ela chegou 

pra mim e disse assim, num estacionamento lá do Ministério da Saúde, do anexo, aguardando 

o carro, ela disse: “Doutora Maria de Lourdes, eu estou tão feliz da senhora está no PNI” “Ah, 

eu sai do PNI,” – ela tinha saído – “porque eu estava muito triste.” Eu disse: “Por quê?” “O 

programa acabou doutora. A gente não vê mais nada, ninguém liga pra lá, os Estados não 

comunicam mais. Acabou, esse programa acabou doutora. E agora, eu estou sendo que as 

pessoas estão voltando  a ligar, estão voltando a ouvir etc. e tal.” Eu não sei quais foram os 

problemas que o Programa teve...                    

B - ...que deu essa... 

M - ...que deu isso aí.  

B - A separação dos estados... 

M - Eu estou dizendo um convite que me chamam, que me fazem... os três... em um ano três 

pessoas passando, e vejo depois um... E mais: o orçamento era de 60 milhões, hoje o meu 

orçamento chega a 400 milhões, quase. Do ano passado foi de 334 milhões. Se você pegar o 

ano seguinte a gente começa subindo... etc. e tal. E começamos a construir... muita coisa que 

se fez ao lendo desses anos, nesse programa.  

 Tem, num sei se duas de três, mas tem pontos importantes nesse programa. Primeiro: tudo é 

dividido. As decisões, elas são compartidas e divididas com os estados. Se acho que tem que 

ser feita uma coisa, eu tenho que ser competente pra fazer com que eles pensem também isso. 

Sem dúvida nenhuma. Quando aqui entrei era que se São Paulo fosse uma outra secretaria, um 

outro país, hoje não é. Ele está com a gente, ele discuti, a gente decidi, né? Nós decidimos, por 

exemplo, fazer um dia nacional de campanha do idoso, que foi no dia 03, num sábado, mas 

essa foi uma decisão que ganhou 17 votos contra 10. Depois de discutido, bem discutido... mas 

não é discutindo só não...  

B - É argumentado... 

M - É argumentado com técnicos, com tal etc. e tal.  

B - Todos os estados juntos. 

M - Todos os Estados juntos... 

B - E todo mundo levantando os seus pontos? 

M - Todo mundo levantando. A outra coisa é a atenção política a estes estados. Então não 

pode... é besteira você dizer  que você é só técnico. Besteira. Isso eu aprendi com o Arouca. 

Você é um político, você precisa trabalhar politicamente pra que as coisas caminhem. Então, 

todos os meus coordenadores sabem disso, e se eles precisam de uma ajuda, o celular dorme 

ligado. “Liga, que a gente vai aí, vai ver como e que é faz, o que é que a gente tem que 

fazer.”Manter isso ainda. E, manter esses coordenadores atualizados.     

C - Esses coordenadores são do estado? 

M - Estaduais. Por Estado e tem também por município hoje. Então, você tem que ter... 
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C - Por município também? 

M - Por município também. Todos os municípios têm um coordenador de imunizações.    

B - Ligados às secretarias? 

M - Todos os Municípios. 

B - Cinco mil...? 

M - 5561. Tem a pessoa que sabe que é o responsável por imunizações. E a orientação desce 

até ele. Tem que ir até ele. Tem que ter um nível de organização. 

C - Quer dizer que se vocês fizerem um encontro, é maior do que a Abrasco. 

M - A gente não convida todos, infelizmente. Agora nós estamos convidando só até as 

capitais, porque aí seria impossível. Até as capitais... No último encontro que eu fiz, eu trouxe 

as capitais. Os coordenadores de imunizações das capitais. Ainda agora chegou um documento 

meu aqui, de Rio Branco, avisando que o Coordenador de Imunizações de lá, do Acre, de Rio 

Branco, capital do Acre, havia mudado.  

 Então, é esse envolvimento. Ter as normas prontas e tal... E um outro, que aí a gente resgata a 

questão que você me perguntou, se na época em que estava coordenando o sistema único 

descentralizado, se tinha, ele foi resgatado em 98. Em 98 nós começamos a chamar os 

COSEMS13 de cada estado pra discutir viessem pra uma reunião pra discutir o Programa de 

Imunizações. E aí, a gente fez um documento que eles assumiram que nós chamamos a 

cartilha do PNI, né? A Bíblia do PNI. É quando a gente diz em 98, quais são as atribuições das 

prefeituras em relação ao Programa de Imunizações. E foi o primeiro programa que começou a 

trazer os... primeiros vice-presidentes regionais de COSEMS, e depois a gente traz de cada 

estado. À época não me quiseram pagar pra eles virem, eu peguei dinheiro com a OPAS e 

trouxe o Neilton, que hoje está com o Cláudio Duarte, representando a Região Norte; o Paulo 

Belchior, representando a Região... Centro Oeste; Adeliana, representando a Região Sul – 

deixa eu ver quem era mais – tinha do Nordeste... era até da Bahia, agora esqueço o nome 

dele; depois a Maria Lúcia lá de Esperança da Paraíba que ficou. Então vieram os... Ah, o 

menino que até foi vereador agora, Gilberto alguma coisa... porque era... vinha pelo Rio de 

Janeiro, pegando a Região... São Paulo, pegando a Região... Natalinos! Gilberto Natalinos... 

que foi também depois presidente do CONASEMS, né? Então esses eram os primeiros, depois 

vieram os grandes pares. E aí, a gente começou a discutir uma coisa que era um tabu! Qual era 

o tabu? Era o recurso que a gente passava pro Estado ainda como convênio pra execução da 

campanha e que os Município diziam que esse dinheiro não chegava na ponta. E foi o start pro 

processo de financiamento das ações que se deram logo após. Foi em 99, a gente iniciou esse 

processo em 99... 

B - O financiamento que aí ia direito pro... 

M – Aí, ia direto fundo a fundo. E isso, se você senta com essas pessoas... e aliás, muito bem 

citado, é dito pelo... Neilton, que era da Região... Norte. O Neilton diz: “A gente tem que 

reconhecer que o Programa Nacional de Imunizações iniciou esse processo e tal.”Né? E é um 

processo... Agora, isso está pronto? Não está. É impossível! Eu digo, costumo dizer, que a 

                                                 
13 Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde. 
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manutenção de uma conquista é muito mais trabalhosa do que a própria conquista, porque 

exige uma atenção redobrada de como é que anda, aonde é que está tendo estrangulamento, 

qual a estratégia que precisa estar sendo modificada. Você imagina o Brasil, acabou com a 

pólio, o esforço que a gente faz pra continuar mantendo altas coberturas vacinais? Se a gente 

sabe que no ano 2000, teve um caso... estava com casos lá na África e que podia vir: “Vamos 

pagar isso aí, pra gente começar a movimentar e dizer: ‘Olha, tem um risco, 2001 República 

Dominicana, vamos pegar  isso aí...’” Então, a cada ano a gente tem que está estimulando...   

B - De manter essa mobilização.  

M - ...de manter essa mobilização alta. Com certeza.  

B - Você falou da questão da vacinação campanha. E aí, me vem a questão, campanha\rotina. 

E aí, assim, até fazer um esforço... como é que você viveu isso lá quando você estava 

literalmente, dentro da Secretaria, vivendo isso com os centros de saúde e tal? Como era 

percebida a atuação em campanhas, se tinha essa existência, se você viveu esse processo de 

resistência a essa idéia e como é que você vê hoje essa relação rotina\campanha?   

B – Olha... (ruído) Ah, eu acho que campanha ela é tão forte! Porque, tem uma  mídia, tem 

todo um trabalho em cima de campanha, que ainda hoje a gente tem muitas dificuldades de 

estar trabalhando a rotina. Eu posso te dizer que a época em que eu estava no Rio de Janeiro 

era campanha. Eu já mostrei, né? Que fazer todo um trabalho do dia a dia, foi um trabalho 

muito difícil, né? E a idiota aqui, quando chegou pra cá, (risos) chegou com aquela idéia de 

que campanha tinha que acabar, porque campanha... discurso de academia. Campanha acaba 

com a rotina, não fortaleça, enfraquece a rotina. É a maior idiotice que um ser humano pode 

dizer, o que eu disse. Se você conhece esse país os 8.547.403 Km2, se você conhece os acessos 

que se tem pra chegar, se você souber que têm coordenadas que precisam ser criadas pra 

própria aeronáutica descer em determinados locais, se você souber que tem população nossa 

que só conhece aquele núcleo de dez pessoas, vai viver e morrer ali, não conhecem outros, 

você não fala isso. Campanha... 
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M - Campanha é uma estratégia pra você atingir o seu objetivo. É uma estratégia que você 

necessita fazer. É cansativo, este ano a gente já fez o quê? A campanha do idoso. Estamos 

agora com campanha pra mulher de rubéola, a primeira e a segunda etapa de pólio. Botamos o 

ano passado até 19 anos, a vacina de hepatite e não estamos conseguindo êxito. Só 

conseguimos 22% da meta. Porque está na rotina. Por que? Porque está na rotina? Olhe, eu 

tenho entorno de 22 mil postos a rotina, gente! Em época de campanha eu chego a quase a 150 

mil postos. Eu aumento de número de pessoas trabalhando. Esse país é muito grande. Qual é a  

saída?  
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 A saída é que o município de fortaleça, tenha condições e assuma a sua área, o seu município. 

Mas, isso não se dá do dia pra noite. Você tem municípios que não tem nem condições de ser 

município. Você tem secretários municipais que  precisam ser melhor capacitados. Nada tenho 

contra vendedor de roupa, vendedor  de alumínio, nas portas. Mas ele não está preparado pra 

ser Secretário municipal de Saúde. Mas não tem outra pessoa, é ele mesmo. É ele que tem 

maior contato com o povo. Qual é culpa dele? Nenhuma! Então, enquanto você não tiver uma 

estrutura, e a esperança é essa, você, ter um CONASEMS14 , você COSEMS, que façam 

reuniões que preparem esses secretários municipais, que tenha o seu modelo de saúde, o seu 

plano de saúde. A gente vai é um tempo. Você não pode desarticular um processo que está 

dando certo, em prol de uma teoria de dizer que isso é errado, que não tem que ser assim! E o 

povo, como é que fica? E o povo, como é que fica? Eu tenho é que manter isto funcionando e 

trabalhar pro outro ocorrer. Que é isso que o Programa de Imunização está buscando. A gente 

faz as campanhas, mas visando que a gente tem que chegar um momento em que a gente não 

precise mais ter campanhas. Até, se for necessário, faremos, mas não em substituição a uma 

rotina que tem que ser. Por que, é que digo isso? Porque hoje muitas das vacinas que nós 

conseguimos resgatar são quando a gente faz campanha. Vacina de rotina! De 86 em diante, já 

não foi mais somente pólio...  

B - Já começou... 

M - Já começou se agregar a multivacinação, pra recuperar rotinas que você não consegue no 

dia a dia de sala de vacina. 

B - Não perder aquela oportunidade de... 

M - Exatamente.  

B - ...de acertar... 

M - Exatamente.  

B - ...inserir o calendário daquela criança e cuidar a tempo.    

M - Isso. 

C - Só uma... só pra eu ver a capilaridade dos programas. Você falou... Eu fiquei 

impressionado com o...  

M - Coordenador municipal? 

C - Isso. Eu fiquei muito impressionado. 

M - Você pode chamar responsável. Eu chamo coordenador, mas é uma pessoa de referência 

para a imunização em cada município brasileiro tem.   

C - Isso eu acho fantástico! 

M - Pra gente é normal. A gente trabalha assim, entendeu? Se eu tenho... por exemplo, eu 

estava com um problema no Município de Vargem Grande. Até que é um município grande, 

de Mato Grosso. O Coordenador estadual me ligou: “Olhe, está ruim a campanha de vacinação 

lá. Pode me dar uma ajuda?” Eu: “Me dá o telefone de lá.”Liguei: “Quem é o coordenador de 

                                                 
14 Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

 



 

 

31 

 

imunizações aí?” “Ah, a enfermeira fulana.” “Chama a enfermeira.” “O que está acontecendo? 

Porque vocês não estão? O que é que está havendo?” “Ah...” Hoje, ela, por acaso, a 

coordenadora estadual me ligou. Eu disse: “Como é que está a...” “Ah, nem te preocupa. Já 

alcançaram, botaram um pacse? na rua, fizeram. Está tudo bem!” “Ok! Ok!” Essa é uma coisa, 

que você está atenta.    

B - Está atenta e... 

M - Tudo. Quer dizer, você tem que manter esse coordenador estadual, sabendo que ele conta 

com alguém, aqui...   

B - Que ele está ligado, né?  

M - A qualquer hora, qualquer hora. Na Internet a gente... são... qualquer coisa... teve um caso 

agora no Ceará de tétano neonatal. Me chegou anteontem uma mensagem da minha 

coordenadora dizendo: “Estou com vergonha de te dizer, em Croatá, eu acho, um caso de 

tétano neonatal e um acidental, uma criança de 10 anos.” Sei que lá. Eu peguei a mensagem 

dela, botei pro Brasil inteiro, pros coordenadores dizendo: “É inadmissível, eu tenho vergonha 

disso que está acontecendo.”Né? Eu estava em 2001 com a questão da febre amarela, numa 

estrada lá pra dentro de Divinópolis, quando um caminhão estava parado trocando... Aliás, o 

pessoal colocou essa imagem no...       

C - Está aqui.  

M - Essa imagem aqui, né? Aonde é que está?  

C - Não é isso aqui? 

M - É. Encontrei... É. Me dá aí. Encontrei um caminhão parado, um caminhão parado, 

batemos a foto desse caminhão... desse caminhão eu acho que tem essa imagem aqui, se não 

tiver tem uma desse dia. Batemos a foto do caminhão e descobri, conversando com essa 

pessoa... (mostrando fotos) 

C - (inaudível) uma no final. 

M - ...que esse caminhão tinha vindo de São Paulo, com o sobrinho... o moço, o sobrinho e um 

ajudante. E estava passando em Minas Gerais e ia pra Pernambuco. E saiu de São Paulo sem 

ser vacinado. Peguei essa foto, coloquei na rede pra todo mundo, dizendo: “Que vergonha isso 

está acontecendo.”Está aqui. “Por conta disso...” – essa é uma estudante de medi.... 

enfermagem que a gente pegou pra ajudar. Está vendo? – “...por conta disso” – eu estou aqui – 

“...por conta disso eu paramos nos postos e tal.” Por conta disso São Paulo desencadeou (risos) 

uma campanha de vacinação dos caminhoneiros, né? E isso aqui foi pro Brasil inteiro, 

mostrando que era uma vergonha isso está acontecendo, que não podia acontecer...  

B - E alerta aquele que está...  

M - E aí alerta! 

B - ...achando que está tudo bem... 

M - Tem alguma... é assim, um estado me manda uma coisa... A menina de Tocantins, mandou 

um modelo de um documento que ela fez – que aí eles estão também fazendo isso com os 

municípios deles. Eu faço com eles, eles começam a fazer com os municípios. – Ele... morreu 
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uma criança de tétano neonatal em Tocantins, essa senhora passou em dois pré-natais e não 

fizeram a vacinação. O médico não indicou, não perguntou também. E aí ela fez um... um 

informezinho, passou pros municípios todos dela, falando sobre aquilo e tal e mandou pra 

mim. Eu pequei esse informe e mandei pra Conselho Federal de Medicina – feito por ela - 

mandei pra FEBRASP, mandei um para (Inaudível) pro Edson, mandei pro Lincon, da 

Sociedade de Pediatria dizendo: “É vergonhoso nossos colegas estarem fazendo isso. Temos 

que tomar uma atitude em relação a isso.”E depois passei pro Brasil inteiro. (risos) E Brasil 

inteiro são os coordenadores, administrações, o pessoal da FUNASA 15 , os assessores de 

imunizações. Criamos uma página de Educação Continuada aí. Tudo o que sai no IMMWR 

que é de imunização, a gente simplesmente traduz, e coloca pras pessoas estarem lendo e se 

atualizando, que é a socialização do conhecimento, né? Manter o pessoal com conhecimento... 

B - É a capacitação no... constante, no dia a dia, né?    

M - Exatamente. Educação continuada. Eu tenho muito material. É aquele que entrou aqui, o 

doutor Edson! Você viu que eu disse: “Edson, você...” é um médico, da FUNASA é e ele 

quem traduz todo esse material. Tudo o que imunização. Washington me mandou um sobre 

influenza, aí eu passei pra ele: “Será que a gente tem esse?” Aí, ele me respondeu: “Ó, esse eu 

não tinha, a gente já está fazendo a fazendo agora...”  

B - É impressionante. (um telefone toca) 

M - (Respondendo a algum chamamento) Quem? Eu acho que é a entrevista... 

B - É acho que a gente pode... né?  

C - É.  

B - Eu só tinha uma questãozinha. Você faz uma e...  

C - Na verdade eu quero te entrevistar mais. Não hoje, mas eu queria deixar marcada alguma 

coisa. Porque, pro projeto eu preciso entrar mais nesses meandros, porque, pra idéia chegar a 

uma coisa semelhante, preciso entrar mais nesses meandros da distribuição, do Fundo 

Rotatório. Tem uma série de coisas que a gente não tocou e aí não sei... quando você tiver um 

tempo, um mês, dois meses.   

M - Tá, está bom.  

B - Pra você falar. 

M - Tá, está bom.  

B - Ficou o pedido aqui gravado, você não... agora, vai... ele usou uma arma infalível pra te 

conquistar. A única coisa que eu queria te pedir pra você fechar falando, assim, é da relação do 

grupo... do grupo do PNI, do grupo da imunização, com a coisa específica das doenças, por 

exemplo, pro exemplo, o GT-Pólio, a questão da vigilância.     

M - Hum, hum.  

B - Como é que se dá, como é que é essa relação, o que tem de troca de parceria conjunta? É 

isso. É essa a questão.    

                                                 
15 Fundação Nacional de Saúde. 
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M - Olhe, o GT-Pólio, ele já... já num tem mais pólio, né? Então, não tem mais essa... essa... 

como é que eu te digo? O GT-Pólio, por não existir mais a poliomielite no nosso país, né? Nós 

estamos trabalhando muito, é na manutenção de altas e homogêneas coberturas em todo o país, 

né? Então, hoje é esse nosso trabalho. Enquanto, o GT-Pólio, está, e é o que tem que estar 

fazendo, uma vigilância muito boa, pra estar vendo se existe alguma suspeita, se encontra 

um... uma paralisia flácida. E aí se tem uma paralisia flácida, a gente de imediato, como a 

gente fez o ano passado, desce a município, verifica como é que está a cobertura vacinal, faz 

um levantamento da área. Enfim, isso a gente está... nesse sentido a gente tem... 

B - Tem essa parceria, esse tramite...   

M - Tem. Eu acho que a parceria nossa... nós somos CENEPI16, nós somos FUNASA, né? Nós 

somos CENEPI, nós somos FUNASA.  

 Agora, é que o PNI sente uma responsabilidade muito grande. Você imagina o que é uma 

doença imunoprevinível, erradicada, retornar ao país, por não ter a cobertura adequada? A 

responsabilidade é muito maior agora. Quer dizer, nós conseguimos erradicar a doença. O 

grande desafio, com a globalização que nós vivemos, é manter essa erradicação mantida, né?  

B – Tá jóia! A gente queria agradecer muito a sua disponibilidade, a gente sabendo de sua 

agenda... 

M - (risos) 

C - No dia do aniversário. 

B - Ainda mais no dia do aniversário. 

 

 

 

 

                                                 
16 Centro Nacional de Epidemiologia. 


