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O

ficialmente, o Laboratório de Tecnologia em Produtos Biológicos de Manguinhos, Bio-Manguinhos, foi criado em
dava ênfase a uma medicina curativa para as camadas mais
4 de maio de 1976, pela norma regulamentar nº 2, que instituiu
abastadas dos centros urbanos. Os órgãos de saúde que não
a nova estrutura organizacional da Fundação Oswaldo Cruz,
se ajustavam a este figurino foram atirados ao limbo — a
de acordo com o disposto em estatuto promulgado dias antes.1
Fundação Instituto Oswaldo Cruz —, para roerem as migalhas
A criação de Bio-Manguinhos é um episódio de um
do orçamento governamental.
processo mais abrangente, que compreende dois tempos: a
De 1970 a 1975, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz teve
desmontagem e a reestruturação do instituto fundado por
três presidentes: José Guilherme Lacorte e Oswaldo Cruz Filho,
Oswaldo Cruz, em conjunturas diferentes do regime militar,
que eram, também, diretores do Instituto Oswaldo Cruz, e,
obedecendo a lógicas sob muitos aspectos antagônicas. O
com o falecimento do segundo, Osvaldo Lopes da Costa, diretor
processo que iria desaguar em Bio-Manguinhos teve início em
da Escola Nacional de Saúde Pública, rebatizada de Instituto
1970, no governo de Garrastazu Médici (1969-1974), quando
Presidente Castelo Branco.
foi criada a Fundação Instituto Oswaldo Cruz (decreto-lei nº
O amálgama produzido por Rocha Lagoa juntou o já
66.624, de 22.05.1970). No governo de Ernesto Geisel (1974debilitado Instituto Oswaldo Cruz, a Escola e os Institutos de
1979), transformou-se na Fundação Oswaldo Cruz, readquiLeprologia, Fernandes Figueira e Evandro Chagas, e dois órgãos
rindo, então, prerrogativas de que já desfrutara, principalmente
do Departamento Nacional de Endemias Rurais: o Instituto
maior autonomia administrativa e financeira, e o travejamento
Nacional de Endemias Rurais e o Serviço de Produtos
institucional que mantém até hoje.
Profiláticos, que outras fontes chamam de Serviço de MediA primeira fundação foi criada logo em seguida ao episódio
camentos.
da cassação de dez dos mais importantes pesquisadores do
O Instituto Nacional de Endemias Rurais era formado por
Instituto Oswaldo Cruz,2 e não passou de uma aglutinação
centros de pesquisa que se tornaram os campi regionais da
mal planejada de diversos órgãos do Ministério da Saúde,
Fiocruz: Ageu Magalhães, em Recife; René Rachou, em Belo
contribuindo para o enfraquecimento de todos. Na época, a
Horizonte; e Gonçalo Muniz, em Salvador. Como vimos no
política de saúde, chefiada pelo ministro Francisco de Paula
capítulo dois, o Departamento Nacional de Endemias Rurais,
da Rocha Lagoa, tinha posição inteiramente subalterna entre
criado em 1956, absorveu o Serviço Nacional de Febre Amarela
as demais políticas de governo. Sua orientação privatizante
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e assumiu o combate a essa e outras “endemias”, cuidando
tanto das campanhas contra seus vetores como da produção
de fármacos e imunobiológicos.
O Serviço de Medicamentos era constituído por
estabelecimentos industriais que se encarregavam da preparação de inseticidas, raticidas e outros produtos usados no
combate aos vetores e microrganismos (Pereira, 1995, p.110).
Já funcionava no campus do Instituto Oswaldo Cruz desde
1960 e, seis anos depois, teve suas instalações ampliadas, com
a inauguração da sede, que passou a chamar-se Laboratório
Quimioterápico de Manguinhos. Em maio de 1970, foi integrado
à Fundação Instituto Oswaldo Cruz, unindo-se a seu
Departamento de Soros e Vacinas para dar origem ao Instituto
de Produção de Medicamentos (Ipromed). Com a criação da
Central de Medicamentos (CEME) , no ano seguinte, o Ipromed
foi incorporado ao Sistema Oficial de Produção e Distribuição
de Medicamentos. Em 1976, na administração de Vinícius da
Fonseca, o Ipromed desdobrou-se em Bio-Manguinhos, para
a produção de imunobiológicos, e Far-Manguinhos, para a
produção de quimioterápicos.
O funcionamento do Instituto Oswaldo Cruz não foi
alterado pelo amálgama jurídico produzido em maio de 1970.
O ambiente de perseguição política e a sangria de quadros
produzidos no auge da ditadura militar acabaram por prostrar
uma instituição cujo desempenho na área de pesquisa, ensino
e fabricação de produtos biológicos vinha já declinando
acentuadamente, desde a crise dos anos 1950.
A estrutura e o funcionamento de Manguinhos só foram
efetivamente alterados durante o governo de Ernesto Geisel.
Em novembro de 1974, poucos meses após a sua posse, o
monstrengo criado por Rocha Lagoa passou a chamar-se
Fundação Oswaldo Cruz, retirando-se o “Instituto” do nome.
A mudança denotava a intenção de transformar aquele
aglomerado de instituições, que seguiam funcionando
independentemente, num conjunto de unidades interrelacionadas. A incorporação feita em 1970 apoiara-se num
decreto-lei de 1967 (nº 200), que dispunha sobre as entidades
de administração pública, criando as chamadas fundações,

com autonomia bem maior do que os demais órgãos de governo
(Santos, 1999, p. 105).
Em tese, ao enquadrar Manguinhos nessa figura jurídica,
o governo lhe devolvia aquela prerrogativa conquistada por
Oswaldo Cruz em 1908 e suprimida trinta anos depois: o direito
de angariar e gerir rendas próprias através da prestação de
serviços e, principalmente, da comercialização dos produtos
biológicos que fabricava. O decreto de 1970 reabriu a comercialização, mas determinou que os recursos auferidos fossem
para o Fundo Nacional de Saúde. Só em 1974, ao mudar de
nome, a fundação recuperou, de fato, o poder de gerir e aplicar,
com maior autonomia, os recursos obtidos com a venda de
vacinas e outros produtos (decretos nº 74.891, de 13.11.74, e
nº 74.878, de 12.11.74). Esse regime vigorou até a Constituição
de 1988 desmanchar os dispositivos que davam às fundações
prerrogativas similares às de empresas privadas, engessando-as
financeira e administrativamente.
A princípio, Manguinhos não pôde tirar muito proveito
do status de pessoa jurídica autônoma, porque sua capacidade
de produção se reduzira drasticamente. Excetuando-se a vacina
contra a febre amarela, que continuava a ser crucial para a
saúde pública (a antivariólica deixara de ser produzida em 1972),
as outras eram tecnologicamente obsoletas, de qualidade e
eficácia duvidosas e em completa defasagem com as doenças
imunopreveníveis que estavam na agenda das organizações
internacionais de saúde. As vacinas de Manguinhos eram
manufaturadas por processos artesanais, no âmbito de pequenos
laboratórios que não atendiam nem às normas de qualidade e
segurança que vinham sendo instituídas em âmbito mundial,
nem às necessidades de consumo do país, em larga medida
determinadas por políticas que começavam a contemplar a
imunização de grandes contingentes populacionais.
Ainda não se havia introduzido em Manguinhos nenhum
dos processos modernos de fermentação desenvolvidos após
a Segunda Guerra Mundial. O Brasil importava grandes quantidades de vacina para atender às metas do Programa Nacional
de Imunizações, criado em 1973. Das sete doenças da infância
que almejava controlar, apenas a varíola, já praticamente
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erradicada, pudera ser combatida através de uma vacina
fabricada na Fundação Oswaldo Cruz.
Tal problemática tornou-se a alavanca de sua recuperação,
quando circunstâncias emergenciais vieram reforçar o reconhecimento da vulnerabilidade em que se achava o país, por
haver perdido quase completamente a autonomia na área dos
imunobiológicos.

A erradicação da varíola e a
influência da antiamarílica
Nos anos 1970, houve notáveis avanços tecnológicos na
produção de vacinas, registrando-se disseminação jamais vista
de seu uso. Datam deste período a criação, em 1974, do
Programa Ampliado de Imunizações (PAI), por iniciativa da
Organização Mundial de Saúde, e de programas nacionais de
imunização, a começar pelo brasileiro, em 1973. A
implementação, em 1977, do Fundo Rotatório da Organização
Pan-Americana de Saúde revolucionou o mercado de vacinas.
A campanha contra a varíola chegou ao fim, alcançando-se,
pela primeira vez, a erradicação de uma doença no mundo
inteiro. Aquilo que os norte-americanos tentaram fazer com a
febre amarela, pelo extermínio do inseto que julgaram ser o
único vetor da doença, foi conseguido na varíola, pela difusão
de um produto biológico que anulou as condições de
sobrevivência do vírus no hospedeiro humano.
A proposta de erradicação da varíola foi apresentada pela
primeira vez em 1950, por Fred L. Soper, num encontro da
Organização Mundial de Saúde. Um programa de vacinações
massivas chegou a ser implementado e levou à extinção da
doença na América Central e nas Caraíbas, em 1958. Mas a
idéia de dar dimensão mundial à campanha esbarrou no
ceticismo de diversos grupos que especulavam se outros vírus
desconhecidos, e talvez ainda mais perigosos, não poderiam
ocupar o nicho de onde se expulsaria o variólico. O fracasso
da tentativa de erradicação da febre amarela contribuiu para
desacreditar a idéia de que fosse possível vacinar e revacinar
mais de 80% da população mundial.

A campanha bem-sucedida levada a efeito na Costa do
Marfim, entre 1961 e 1963, fortaleceu os defensores da campanha
mundial, que acabou sendo aprovada pela Organização Mundial
de Saúde em 1965 (Darmon, 1986, pp. 410-1). Lançada,
oficialmente, em 1967, terminou dez anos depois, em outubro
de 1977, com a cura do último varioloso identificado, o somali
Ali Maow Maali. Sessenta e quatro laboratórios, entre os quais
Manguinhos, foram credenciados para fabricar os duzentos
milhões de doses anuais necessárias para o trabalho planetário.
Com ele, encerrou-se uma história quase milenar que remonta
às práticas ancestrais de inoculação do pus variólico adotado
pelas populações camponesas do Oriente, muito antes de se
ter a noção da existência de micróbios.
A campanha, antes mesmo de ser oficializada, veio recebendo adesões de diversos governos. O do Brasil assinou
convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/
OMS) em fins de 1965, tendo recebido veículos, equipamentos
e materiais para ampliar a produção da vacina antivariólica e
providenciar os meios de fazê-la chegar a todo o território
nacional. Em 13 de agosto de 1966, o decreto nº 59.152 criou
a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV). Mas para que
pudesse decolar, foi necessário fazer importantes ajustes
técnicos em sua principal arma: a vacina.

O somali Ali
Maow Maali,
último portador
de varíola com
vírus selvagem
do mundo.
Coc/Fiocruz
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Por volta de 1958, o dr. Alfredo Bica visitou o Instituto
Oswaldo Cruz como representante da Organização PanAmericana de Saúde. Estava em vigor, na época, um projeto
chamado Ponto 4, de cooperação entre o governo dos Estados
Unidos e os países da América Latina. Bica veio oferecer ajuda
técnica e financeira para que o instituto participasse mais
eficientemente da campanha que estava sendo gestada. O
Brasil já participava do combate à varíola, mas de maneira
simbólica, porque a vacina glicerinada que produzia era
precária. Durava no máximo três meses, mesmo em geladeira.
Henrique de Azevedo Penna, que dirigia o Laboratório de
Vacina Antiamarílica, indicou José Fonseca da Cunha, um de
seus mais próximos auxiliares, para modernizá-la.3 A técnica
usada no Instituto Oswaldo Cruz ainda era basicamente aquela
introduzida no Brasil pelo barão de Pedro Afonso, em fins do
século XIX. A vacina era fabricada no prédio ainda hoje
conhecido como Casa Amarela. Em fazendas do estado do Rio
e do sul de Minas Gerais, adquiriam-se vitelos de até um ano
e meio, pele branca, sem febre aftosa nem muito carrapato.
Só se usavam machos, porque as fêmeas eram mais caras e
não ofereciam tanta variação de cor. Manguinhos, que ainda
conservava muitos traços da fazenda que havia sido, possuía
diversos pastos. Recolhidos às baias existentes na Casa Amarela,
três de cada vez, os animais eram lavados diariamente com
mangueira d’água, escova e sabão grosso, fazendo-se, de manhã
e à tarde, o controle de tuberculina. Quando estavam prontos,
eram levados à sala de inoculação. Inoculavam-se seis bezerros
por semana quando a demanda de vacinas era muito alta.
Cada animal era amarrado a uma mesa. Raspava-se o pêlo
do flanco direito, até o membro genital, fazia-se a desinfecção,
primeiro com água e sabão, depois com álcool. Aí se executava
a operação que Fonseca da Cunha considerava “bárbara”: com
lixa zero, esfregava-se a perna do bezerro, que urrava de dor, até
que ficasse em carne viva. Enxugava-se a área esfolada, para
remover o sangue e, com pincel, aplicava-se o vírus que se
encontrava num frasco, em suspensão em glicerina. O animal
era envolvido num lençol esterilizado e levado para a chamada
sala de incubação. Cinco dias depois, a região inoculada estava

coberta por uma crosta dura parecida com papelão. Lavavamna e, com uma cureta, arrancavam fragmentos que eram
depositados em frascos com glicerina. Essa polpa bruta era
guardada num congelador que funcionava tão mal quanto o
da febre amarela. Ficava ali seis meses, um ano, até mais.
Como a glicerina tem ação bacteriostática, as bactérias não
se multiplicavam e morriam. Ficava só o vírus, resistente à
substância. O material então era descongelado e triturado.
Adicionava-se o diluente, faziam-se as provas de esterilidade e
potência (em coelhos), e a vacina era introduzida em tubos de
vidro finíssimos, chamados capilares, com duas doses cada.

Produção de vacina antivariólica utilizando vitelos. Após limpeza
preliminar, o momento de inoculação, quando eram amarrados a uma
mesa e tinham parte do pêlo raspado com a desinfecção da área da
pele que seria trabalhada. Lixada até ficar em carne viva, enxugava-se
o sangue e se aplicava o vírus conservado em solução de glicerina.
Mantinha-se o animal enrolado em lençol esterilizado por cinco dias.
A crosta que surgia na área que recebera o inóculo era lavada,
retirando-se os fragmentos que eram depositados em frascos com
glicerina. Essa polpa bruta, que podia ser mantida em refrigerador por
até um ano era descongelada, triturada, misturada ao diluente,
submetida a testes de esterilidade e potência e, por fim, introduzida
em capilares de vidro finíssimos, com duas doses cada. Essa técnica
precária, introduzida em fins do século XIX, foi modernizada por volta
de 1960, capacitando-se o país a participar com mais eficiência da
campanha mundial de erradicação da doença.
Coc/Fiocruz
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Com essa vacina, tão frágil, não se erradicaria a varíola
em lugar nenhum, assegura Fonseca da Cunha. Ela saía do
Instituto Oswaldo Cruz imersa em gelo, ficava no porto debaixo
de sol e calor, e no caminho sofria outros agravos, de modo
que larga proporção de vírus chegava morta ou com potência
insuficiente para imunizar indivíduos em lugares distantes do
laboratório. Em 1958, Manguinhos entregou aproximadamente
dez milhões de doses de vacina antivariólica glicerinada ao
Ministério da Saúde. No final do ano, o ministro Mário Pinotti
informou em seu relatório que puderam ser aplicados apenas
dois milhões e meio de doses. “Vê-se, então, que era uma
maneira um pouco filosófica de se fazer a erradicação. Esse
foi o motivo da vinda do representante da OPAS ao Instituto”
(Fonseca da Cunha, entrevista, 09.09.1988).

José Fonseca da Cunha, contratado pela Fundação Rockefeller em
1940 para atuar no Serviço de Estudos e Pesquisas sobre Febre
Amarela, passa a desenvolver trabalhos na Seção de Produção de
Soros e Vacinas da Divisão de Virologia a partir de 1950, com a
incorporação do laboratório de febre amarela ao IOC. Em 1968 foi
nomeado diretor-substituto do IOC e, no ano seguinte, ocupou o
cargo de chefe de gabinete do ministro da Saúde, Francisco de Paula
da Rocha Lagoa. Recebeu bolsas de estudo da OMS e da OPAS para o
aprimoramento tecnológico da vacina antivariólica, e foi o
responsável pela modernização deste laboratório em Manguinhos.
De 1978 a 1984 exerceu a função de coordenador de Produção de
Vacinas Virais e de Apoio Tecnológico de Bio-Manguinhos. 1987
Vídeo Vacinas/Vídeo Saúde/Fiocruz.

A organização já mantinha, desde o começo dos anos
1950, um convênio com o ministério mediante o qual o Laboratório de Febre Amarela do IOC fornecia vacinas aos países
americanos, obtendo em troca materiais, equipamentos e
serviços, “não devendo essa contribuição exceder anualmente
a importância de cinco mil dólares”.4 Os dados mostram que o
laboratório manteve o compromisso assumido. Dos 1.409.100
doses fornecidas em 1950, 495.000, ou seja, mais de um terço
foram destinados a países latino-americanos, sobressaindo a
Bolívia com 240.000 doses. Em 1951, o SNFA absorveu 84,5%
dos 1.771.500 doses fornecidas pelo laboratório, que enviou
275.500 a diversos países sul-americanos e até mesmo à Turquia
(2.000), Islândia (500) e Portugal (25.000). Em 1952, quando
houve aquele salto extraordinário da produção a que nos
referimos no capítulo dois, quase 94% dos 10.104.000 doses
fornecidas foram utilizadas pelo Serviço Nacional de Febre
Amarela. Esse patamar foi mantido em 1953, tendo sido
fornecidos até 14 de dezembro 10.566.400 doses, grande parte
das quais para consumo interno. Dos países latino-americanos,
a Guatemala foi o que recebeu maior quantidade de vacinas
(150.000 doses), seguida pelo Peru (140.000) e, bem abaixo,
Argentina (70.000).5
O Laboratório de Vacina Antiamarílica não recebia dinheiro, somente equipamentos e materiais que não se achavam
no Brasil, com uma agilidade que seria inconcebível se
dependesse da burocracia federal. Segundo Fonseca da Cunha,
naquela época a indústria nacional não conseguia fabricar
sequer os frascos de vacina, que eram importados dos Estados
Unidos. O laboratório da antivariólica passou a desfrutar das
mesmas vantagens que o da vacina antiamarílica.
A Campanha de Erradicação da Varíola só foi possível porque a
Repartição Sanitária Pan-Americana entrou na jogada. O Instituto
Oswaldo Cruz não teria condições jamais de bancá-la, nem o
ministério. Foram milhares de dólares em equipamentos,
treinamento de pessoal, seringas, agulhas, pistolas, animais para
a produção de vacinas. Foi uma coisa fantástica! Até hoje tem
coisas guardadas aqui. Eu tinha direito, vamos dizer, a dez mil
dólares. Então, com minhas necessidades já arroladas, pegava os
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catálogos e ‘quero dez agulhas, vinte seringas, tantos pedaços
de borracha...’ e mandava para Washington. No fim de três, quatro
meses, vinham os caixotes com aquilo tudo, sem nenhuma falha
(Fonseca da Cunha, entrevista, 03.09.1987).

Quando Fonseca da Cunha assumiu a direção do
Laboratório de Vacina Antivariólica, Henrique Penna, o grande
artífice das inovações tecnológicas implementadas no da
antiamarílica, já tinha iniciado experiências visando a produzir
aquela outra vacina por meio de técnica similar. T. M Rivers já
fazia vacina em ovos embrionados nos Estados Unidos. Produzia
lesões bonitas no braço das pessoas, mas não conferia boa
imunidade. Só depois se descobriu que o vírus não podia ser

Desenho demonstrativo das
diversas técnicas de inoculação
em embrião de galinha utilizadas
para produção de diferentes
vacinas. As técnicas de
inoculação na cavidade aniótica e
no saco vitelino foram
respectivamente a primeira e a
segunda empregadas na vacina
antiamarílica. A inoculação na
membrana cório-alantóide diz
respeito à vacina antivariólica e a
técnica de inoculação na
cavidade alantóica foi empregada
no desenvolvimento de várias
vacinas, dentre elas, a de
influenza.
Rio de Janeiro, RJ, 1956.
Desenho: Renée
LAFA/Biomanguinhos/Fiocruz

submetido a mais de cinco passagens em ovos embrionados.
Por volta de 1955, Penna iniciou o cultivo do vírus variólico na
membrana cório-alantóide de ovos embrionados, sem cometer
o mesmo erro. Tentou usar o vírus cultivado em vitelo, mas não
deu certo. Teve de pedir amostras de vírus vacínico dos Estados
Unidos, através da Organização Pan-Americana de Saúde.
A membrana cório-alantóide funciona como se fosse a
placenta do embrião. Depois de introduzir nela o vírus,
fechavam-se os furos feitos para a inoculação e se levavam os
ovos para estufa. Ao fim de cinco dias, eram abertos para a
coleta das membranas que apresentavam lesões — isto é,
pústulas repletas de vírus — similares às que se obtinham na
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pele do vitelo. As membranas infectadas eram reunidas em
grupos, trituradas, submetidas às provas bacteriológicas e de
potência.
Por algum tempo, Penna trabalhou no Pavilhão da Peste
(atual Pavilhão do Relógio). Entre as primeiras experiências e
o início da produção decorreram cerca de três anos, porque
tinha pesadas obrigações com relação à febre amarela. Não
havia ainda nenhum laboratório fazendo aquilo de forma
eficiente e em escala compatível com as necessidades de
vacinação.
Graças ao apoio do dr. J. Austin Kerr, um dos diretores do
Laboratório de Febre Amarela na época em que pertencera à
Fundação Rockefeller, e que se achava agora à frente da OPAS,
Fonseca da Cunha obteve uma bolsa da OMS para visitar os
institutos estrangeiros que produziam vacina antivariólica. Em
abril de 1959, iniciou o périplo pela Venezuela, Peru, Colômbia,
Panamá e Estados Unidos. Lá visitou os laboratórios de Austin,
Texas, que já fazia vacina em ovos embrionados, mas vacina
glicerinada, sem liofilização; e Michigan, grande centro produtor
de vacina em vitelos. Esteve em Toronto, onde também se
produzia vacina em vitelos, não liofilizada. Na Inglaterra,
passou duas semanas no Instituto Richter, um dos raros
produtores de vacina liofilizada, mas em pele de carneiro.
Certo dia, uma das técnicas do laboratório perguntou-lhe se
queria ver a inoculação do vírus em ovos embrionados.
Ela me levou para uma sala e me mostrou uma caixa de charuto,
com um buraco, onde havia uma lâmpada de duzentas velas.
Cobriu-nos com seu sobretudo, e ficamos ali, como dois retratistas,
ela me mostrando a posição do embrião dentro do ovo, a
membrana cório-alantóide. Achei aquilo uma brincadeira. Porque
nós, na febre amarela, já tínhamos ovoscópio semiautomático.
Lembro-me bem de uma coisa: ela usava um perfume chamado
Bond Street, que estava em moda. Isso eu nunca mais esqueci.
Debaixo daquele sobretudo, quase não enxerguei os embriões...

Depois da estada em Londres, Fonseca da Cunha visitou
importante laboratório de controle em Copenhague, o
Seruminstitut, e os institutos de Munique, Buenos Aires e
Montevidéu. Em sua opinião, o laboratório de vacina em vitelo

mais bem montado que conheceu foi o da Argentina. Ao
regressar, fez drásticas mudanças no laboratório de Manguinhos, aproveitando as lições adquiridas na viagem.
As obras foram custeadas pela Campanha Nacional de
Erradicação da Varíola, que depois passou a se chamar só
Campanha de Erradicação da Varíola. Através do convênio
com a OPAS/OMS, o laboratório recebeu em 1962 seu primeiro
liofilizador, muito mais moderno do que aquele em uso na
febre amarela.
Por exigência da Organização Mundial de Saúde, a
preparação da vacina antivariólica passou a ser feita com
vitelas, o que encareceu seu preço. O ambiente em que eram
tratadas foi ajustado a padrões mais rigorosos de assepsia.
Depois da preparação prévia nas baias, as três novilhas eram
colocadas sobre as mesas, mas em posição diferente: os machos
só podiam ser inoculados no flanco direito porque urinavam
para frente; as fêmeas podiam ser inoculadas no flanco, no
abdômen todo e na parte interna dos membros posteriores.
Os operadores, vestindo, agora, roupas esterilizadas, raspavam
o pêlo dos animais e os lavavam até vinte vezes. Depois de
vaporizarem o pulmão com substância bactericida, faziam uma
última lavagem com água destilada e esterilizada, e só então
escarificavam a pele dos animais com agulhas semelhantes às
de vitrola, confeccionadas pelo habilidoso mecânico Johann
Schindler, o mesmo que fabricava ou adaptava os aparelhos
projetados por Penna no laboratório de vacina antiamarílica.
A pele era riscada de maneira que não sangrasse, para não
prejudicar a replicação do vírus. Tampouco se cruzavam as
estrias para que não houvesse desprendimento da crosta
vacínica. Depois de semeado o vírus com glicerina, os animais
eram protegidos por aventais esterilizados. Um homem ficava
de plantão para não deixar que se deitassem sobre as pernas.
Na colheita da polpa vacínica, os operadores usavam luvas
importadas dos Estados Unidos, que tinham uma superfície
áspera nas palmas das mãos. A casca ia soltando e, no final de
14 ou 15 lavagens, a pele do animal estava recoberta de vesículas
ao longo das estrias onde o vírus se fixara. O animal era
anestesiado com barbitúrico e, quando dormia profundamente,
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introduzia-se uma cânula na sua jugular para que sangrasse
até a morte. A área inoculada permanecia recoberta com
compressas embebidas em substância bacteriostática, retirando-se a polpa só quando o animal estivesse morto e depois
de nova lavagem com água destilada e esterilizada. Além de
padronizar a cepa de vírus usada nos laboratórios filiados à
campanha (cepa Lister), a Organização Mundial da Saúde
exigia que a vacina contivesse, no máximo, mil bactérias por
centímetro cúbico, número que foi reduzido para quinhentas
bactérias por centímetro cúbico6.
Na mesma época em que era modernizada a fabricação
da vacina em vitelos, a linha de produção alternativa, em ovos
embrionados, começou a operar, a pleno vapor, sob a direção
do dr. Antônio Sotero Cabral. Em fins de 1959, ele recebeu de
Henrique Penna, então chefe da Divisão de Vírus, a
incumbência de continuar o trabalho que havia iniciado.
Durante o ano de 1960, enquanto se reformava o terceiro
andar do Pavilhão Rockefeller, Cabral fazia os últimos ajustes
técnicos para elevar o título da vacina acima do mínimo exigido
pela OMS, reduzir a mortalidade de embriões e as
contaminações atribuídas, como na febre amarela, a
microrganismos alojados nas cascas dos ovos. Durante aquele
ano, Cabral ainda permaneceu no Pavilhão do Relógio,
juntamente com o dr. Hanna Doany, da OPAS, e sua assistente,
dra. Laura Queiroga, que cultivavam os vírus por ele trazidos
em escala ainda reduzida. “Uma chocadeira moderna,
presenteada pela OPAS, foi de relevante ajuda” (“Relatório
das atividades do laboratório da vacina antivariólica em embrião
de pinto”, 1960).
Em meados da década de 1960, já se inoculavam dois mil
ovos por semana, o que dava produção equivalente à de dez
vitelos. Segundo Fonseca da Cunha, que era o responsável
pelos dois laboratórios, o Canadá, os Estados Unidos e até a
Inglaterra estavam engatinhando nessa técnica, que
Manguinhos implementara graças à experiência adquirida com
a febre amarela.
Os dois processos coexistiram até o fim da campanha de
erradicação da varíola. A vacina produzida em ovos era mais

simples, limpa e barata do que aquela feita em vitelos, mas a
imunidade conferida por esta parecia ser mais confiável. Os
anos 1960 foram uma época difícil no Rio de Janeiro. Houve
grandes enchentes. A cidade sofria constantes e prolongados
cortes de energia elétrica, e o instituto, por incrível que pareça,
não tinha gerador. A polpa de vacina produzida em vitelos
resistia a essas agruras, ao passo que as membranas infectadas
com vírus vacínico se perdiam.
A campanha estava se iniciando. Para avalizar a erradicação da varíola com vacina produzida localmente, a
Organização Pan-Americana de Saúde exigiu um teste de
campo, que foi feito no território do Amapá, em 1965. De
Atlanta vieram três epidemiologistas e dois estatísticos. A
eles se juntaram um médico da Fundação SESP, o secretário
de Saúde do Pará e Fonseca da Cunha. O programa de
vacinação que planejaram tinha em mira comparar o desempenho da vacina brasileira em vitelo, a vacina brasileira em
ovo e a norte-americana em vitelo. A experiência mostrou
que as duas vacinas brasileiras eram tão boas quanto a norteamericana.
O Instituto Oswaldo Cruz produziu cerca de duzentos
milhões de doses em nove anos. “Foi um trabalho muito pesado,
muito duro.” Em 1962, na gestão de Joaquim Travassos da
Rosa (fevereiro de 1961 a junho de 1964), a produção foi de
nove milhões de doses . Em 1966, quintuplicou: passou para
42 milhões de doses. Em 1968, os laboratórios de vacina em
vitelo e em ovos forneceram 25.261.000 de doses para a
Campanha de Erradicação da Varíola, e 435.000 para outros
países (“Relatório de atividades dos laboratórios de vacina
antivariólica”, 1968). Na administração de Rocha Lagoa (julho
de 1964 a dezembro de 1969), a produção de vacinas no
Instituto Oswaldo Cruz foi muito alta, porque se alcançou o
pico da campanha. A antiamarílica também foi muito solicitada,
porque a produção colombiana enfrentou uma série de
problemas decorrentes da fusão do Instituto Finlay com o
Instituto de Higiene Samper Martínez e o Parque de Vacunación,
para formar o atual Instituto Nacional de Salud (Groot, 1999,
p.271).
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Produção de vacina antivariólica em vitelos e em ovo 1968-1969
1968
Estoque de vacina, em 01.01
Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

1969
doses
19
6 710
7 951
14 680

000
400
000
400

65
16 051
16 196
32 313

000
900
200
100

78
14 818
12 881
27 778

836
200
000
036

5
7 944
11 266
19 215

164
100
200
464

Vacina produzida durante o ano
Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

Fornecimento de vacina para o exterior
Bolívia
Equador
Peru
Nicarágua

doses
5 164
7 944 100
11 266 200
19 215 464

Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

81 608
17 428 550
19 866 200
37 376 358

Vacina fornecida durante o ano

Estoque de vacina, em 31.12
Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada
Vacina produzida durante o ano

Vacina fornecida durante o ano
Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

Estoque de vacina, em 01.01

Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada

75 951
23 378 550
28 639 200
28 639 200

Estoque de vacina, em 31.12

doses
100
250
50
35
435

000
000
000
000
000

Vitelo glicerinada
Vitelo liofilizada
Ovo liofilizada
Fornecimento de vacina para o exterior
Bolívia
Equador
Paraguai
Honduras
Guatemala
Rep. Dominicana

22 300
3 036 700
7 903 300
10 962 300
doses
200 000
200 000
100 000
80 000
50 000
50000
680 000

Fonte: Relatório anual de atividades dos laboratórios de vacina antivariólica, 1968; Relatório de atividades dos laboratórios de vacina antivariólica, jan.-nov. 1969; Relatório de atividades dos
laboratórios de vacina antivariólica, dez. 1969. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

A varíola foi extinta no Brasil em 1971, mas a produção
de vacina em vitelo prosseguiu até 1972, quando foi
interrompida. Com a erradicação da doença no mundo inteiro,
os laboratórios que possuíam cepas do vírus foram obrigados
a destruí-las. Somente dois ou três, controlados pela
Organização Mundial da Saúde, possuem ainda amostras do

vírus variólico virulento. Quando se encerrou a campanha em
1971, revacinações continuaram a ser feitas em algumas regiões,
mas em ritmo mais lento. Mario Machado de Lemos, exsecretário de Saúde do estado de São Paulo, foi empossado
ministro da Saúde do governo Emílio Garrastazu Médici em
junho de 1972, em substituição a Rocha Lagoa. Nos acordes
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finais da campanha, decidiu usar exclusivamente a vacina
produzida pelo Butantã, em pêlo de carneiro, não obstante
Manguinhos tivesse cerca de oito milhões de doses estocadas,
prontas para uso.7

Certificado de erradicação da varíola garantindo o controle absoluto
da doença no mundo inteiro. Documento assinado em Genebra, Suíça,
em 9 de dezembro de 1979. Contém, entre outras, a assinatura de
Bichat de Almeida Rodrigues, membro da comissão global de
erradicação da varíola.
Coc/Fiocruz

Contando com o respaldo das organizações PanAmericana e Mundial de Saúde, a campanha conseguiu formar
vasta rede de apoio, envolvendo órgãos de comunicação,
autoridades federais, estaduais e municipais, políticos de vários
partidos, líderes religiosos e sindicais e outros formadores de
opinião. A eliminação do último caso no continente, em 1971,
robusteceu a confiança no potencial dos programas de
imunização para combater outras doenças.
Já em 1968, um dos líderes da campanha, João Baptista
Risi, externava a expectativa de que seus resultados pudessem
“estimular tarefas semelhantes de imunização em massa, para
eliminar outras enfermidades transmissíveis, já excluídas em
vários países .... Bastante proveitoso seria para as crianças
brasileiras, e certamente honroso para o nosso país, se ao
completar a fase de ataque da campanha de erradicação da
varíola já estivesse em curso um trabalho de imunização global,
arquitetado nas linhas de um vigoroso programa nacional de
imunização” (Risi, 1968, p. 51).
Naquele ano, enquanto os movimentos estudantis
convulsionavam as capitais americanas, a Organização PanAmericana de Saúde (OPAS) promovia em Montevidéu um
seminário sobre métodos de administração de programas de
vacinação, do qual participaram representantes de 25 países
do continente. Um dos objetivos do seminário era analisar as
razões pelas quais se vinham alcançando resultados tão parcos
nos programas implementados em muitos desses países. Na
avaliação dos especialistas, havia conhecimento científico e
recursos técnicos eficientes para a prevenção de uma série de
doenças, mas elas continuavam a ocorrer devido, principalmente, à precariedade do planejamento e à ausência de
uma sólida decisão política de parte dos governos, o que se
traduzia em definição pouco precisa de metas, organização
inadequada e acentuada descontinuidade das iniciativas. Entre
os problemas assinalados figurava, também, o emprego de
vacinas de má qualidade, fabricadas por processos obsoletos,
precariamente inativadas, conservadas e distribuídas (OPAS,
1969).8
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Equipe de vacinação durante a erradicação da varíola, atuando nas
estradas. Para obter maior alcance de vacinação, as equipes não se
restringiram a atuar nos postos. Percorreram casa a casa, as vias de
Mapa apresentando a incidência de varíola em países endêmicos. 1959.

transporte e outros pontos importantes. Maranhão, 1969.

Coc/Fiocruz

Coc/Fiocruz

Cartaz publicitário
divulgando a
recompensa de mil
dólares para a primeira
pessoa que
apresentasse um caso
comprovado de varíola
resultante de
transmissão humana e
confirmado por testes
laboratoriais. A
validade da proposta
se estenderia até que a
erradicação global
Mapa apresentando áreas de erradicação da varíola entre os anos de 1973 e 1979.

fosse confirmada.

Coc/Fiocruz

Coc/Fiocruz
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Utilizando uma estratégia de mobilização popular, que depois se
tornaria muito comum em campanhas de vacinação, a presença de
pessoas ilustres nos eventos foi bem explorada na época.
Frei Damião participa da campanha, vendo-se na imagem à direita um
de seus dirigentes, dr. Alyrio Macedo, da Fundação SESP, à porta do
gabinete do presidente Costa e Silva. Brasília, 1967.
Coc/Fiocruz

Concentração popular em São Luís, Maranhão, durante a campanha de
Instrumentos antigos de variolização e de

vacinação contra a varíola. A campanha mobilizava grande número de

vacinação contra a varíola.

pessoas nos eventos que promovia nas datas de vacinação em cada

Coc/Fiocruz

cidade. Estendiam-se até a noite, para atender um número maior de
pessoas retidas durante o horário de trabalho. Década de 1960.
Coc/Fiocruz
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O Programa Nacional de Imunizações
Durante os governos

Em 18 de setembro de 1973, foi criado no Brasil o Programa
Nacional de Imunizações (PNI). Seu objetivo era promover o
controle do sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche
e poliomielite, e manter erradicada a varíola no país. Elaborado
por técnicos do Departamento Nacional de Profilaxia e Controle
de Doenças do Ministério da Saúde, e da Central de Medicamentos,9 vinculada então diretamente à Presidência da
República, o programa teria de implantar diversas estruturas e
rotinas para conseguir “vacinar 85% da população de 0 a 4
anos”. Seria preciso estender as vacinações às áreas rurais;
aperfeiçoar a vigilância epidemiológica em todo o território
nacional, capacitar laboratórios oficiais para a respaldarem com
diagnósticos; instituir pelo menos um laboratório nacional de
referência para o controle de qualidade das vacinas; racionalizar
sua aquisição e distribuição e uniformizar as técnicas usadas
para administrá-las; e, ainda, promover a educação em saúde
para aumentar a receptividade da população aos programas de
vacinação (Ministério da Saúde, 1973, pp.183, 48).
As doenças contempladas pelo PNI apresentavam diferenças quanto à incidência e também no tocante ao grau de
cobertura já alcançado por imunizações levadas a efeito
anteriormente. A isso se somavam peculiaridades regionais
que facilitavam ou dificultavam a realização do programa —
abrangência geográfica e populacional do “armamento institucional de saúde”, nível cultural das populações, dificuldade
de acesso etc. (ibidem, p. 51). Por isso, era necessário adotar
estratégias diferenciadas.
A vacinação antivariólica prosseguiria, tendo em vista a
manutenção dos níveis imunitários alcançados na fase de ataque
(acima de 80% da população). A vacinação contra a poliomielite
seguiria a metodologia testada no Espírito Santo pela equipe
do Plano Nacional de Controle de Poliomielite, doravante
incorporado ao PNI.10 Sua fase de ataque deveria encerrar-se
em dezembro de 1973, e se iniciaria, então, a fase de manutenção
dos níveis imunitários, aplicando-se os reforços anuais conforme
recomendava a metodologia de uso da vacina tipo Sabin.

militares, agências
oficiais de
propaganda foram
encarregadas de
produzir mensagens
favoráveis ao governo
em variados
suportes, inclusive
filmes veiculados
obrigatoriamente em
cinemas e redes de
televisão. Além das
mensagens de cunho
ufanista sobre o
regime e o país,
foram realizadas as
campanhas de
utilidade pública para
transmitir, de forma

Narrador: — A vacinação infantil se tornou
obrigatória no Brasil.
Dr. Prevenildo: — É preciso que...
Alguém:— Psiu...

Dr. Prevenildo:—...os pais
vacinem seus filhos com as
seguintes vacinas
obrigatórias...

Dr. Prevenildo: — Enfermeira, o pessoal da
vila já chegou para a vacinação?

Enfermeira: — Já, doutor, estão
todos aqui! Desde o Cuca, a
Manuela e o Maneco, até o
Sujismundinho... Mas que cara
é essa, Sujismundinho? Você
está com medo?

pedagógica, noções
que contribuíssem
para o
desenvolvimento de
padrões mais
“civilizados” de
comportamento. No
governo Médici,
foram criados dois
personagens
marcantes: o
Sujismundo, para a
campanha de limpeza
urbana, e o dr.
Prevenildo, para a
saúde pública.
Aproveitados pelo
governo Geisel,
devido à boa
aceitação pública,
tratavam de questões
comuns de forma
acessível, como se
pode notar na
seqüência de um
filme sobre a
importância da
vacinação.
1972-1973.
Filme Vacinação/
Arquivo Nacional
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Dr. Prevenildo: — ...contra a paralisia infantil; a
vacina tríplice que protege contra tétano,
coqueluche e crupe; a BCG contra tuberculose;
a que protege da varíola e o sarampo...
Alguém: — Psiu...
Dr. Prevenildo:—...a vacinação da criança é
que realmente protege contra as doenças...
Alguém: — Psiu...
Dr. Prevenildo: — Mas afinal, quem é que
está...

Sujismundo: — Olá, dr. Prevenildo! Só queria
lhe dizer que já regularizei minha caderneta de
vacinação e o Sujismundinho Terceiro, que fez
um ano, tomou todas as vacinas necessárias!

Sujismundo: — Ele está protegido e agora já
posso receber o salário família, inclusive os
meses que ficaram em atraso!

Dr. Prevenildo: — Muito bem, Sujismundo!
Todos estão vacinados e protegidos contra
as doenças.
Narrador: — Vacine seu filho antes dele
completar um ano de vida.

Sujismundinho: — Eu não, enfermeira, mas
papai sim. Ele não quer ser vacinado.
Sujismundo pai: — É isso mesmo, eu não
quero tomar espetadas inúteis! Afinal, eu
não estou doente!

Dr. Prevenildo: — Pois é por estar sadio que
você precisa se vacinar. A vacina é um
preparado que protege contra as doenças.
Quando seu filho recebe uma dose de
vacina, o líquido estimula as defesas
naturais do organismo, tornando-as muito
mais fortes para combater os germens
causadores das doenças.
Sujismundo pai: — Poxa... é isso que a
vacina faz?

Dr. Prevenildo:— Isso mesmo! E é por causa de
atitudes como a sua que muitos brasileiros
morrem ou ficam incapazes. A vacinação é
necessária... e afinal não dói nada... e você
não vai bancar o medroso perto das crianças,
não é, Sujismundo?
Sujismundo pai: —É claro!

Narrador: — Atenção! A partir de primeiro de
julho a vacinação é obrigatória no Brasil. Se
o seu filho não for vacinado até completar
um ano, perderá o direito ao salário família
até o momento que o senhor o vacine e
apresente o atestado instituído por lei. O
Brasil é feito por nós.
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As características da vacina contra o sarampo, eficaz em
dose única e capaz de conferir imunidade duradoura,
justificavam a imunização do grupo prioritário de suscetíveis
no menor prazo possível. A vacinação dos suscetíveis à
tuberculose, até os quatro anos de idade, ficaria restrita aos
grupos que tivessem facilidade de acesso aos serviços de saúde,
devido às limitações da rede de unidades no país e às exigências
de aplicação do BCG intradérmico, que dependia de pessoal
com treinamento diferenciado.11
Para a difteria, a coqueluche e o tétano, o programa
adotaria a estratégia de incremento gradativo da cobertura de
suscetíveis do grupo etário de três meses a quatro anos com a
vacina tríplice — a DPT, isto é, difteria, pertússis (coqueluche)
e tétano. Esta vacina exigia três doses, injetadas com intervalo
mínimo de trinta dias, e provocava reações locais e sistêmicas
que, embora clinicamente irrelevantes, tinham impacto
desfavorável na população, fazendo decair o retorno dos
vacinados para a segunda e terceira doses. Isso inviabilizava a
vacinação em massa naquele momento (Ministério da Saúde,
1973, pp. 51 e 67).
Devido à complexidade e magnitude, o programa seria
implementado progressivamente, a começar pela instituição
da Coordenação Nacional,12 que hierarquizaria os estados a
serem trabalhados segundo critérios epidemiológicos, operacionais e financeiros. Teriam prioridade as populações urbanas,
atuando-se sobre as rurais posteriormente, quando os serviços
estivessem melhor estruturados. A rede escolar era considerada
essencial para conferir maior alcance e capilaridade ao
programa. Laboratórios nacionais seriam equipados e
capacitados para executar o controle de qualidade e a titulação
das vacinas, assim como a confirmação de diagnósticos (ibidem,
p.159).
Segundo o documento inaugural do PNI, sua coordenação
nacional contaria com recursos iniciais da ordem de CR$
28.919.700,00, e até 1979, o dispêndio acumulado se elevaria
a cerca de Cr$ 215.111.800,00. Não eram contabilizados os
recursos aplicados nas coordenações estaduais e locais pelos
respectivos estados, nem aqueles destinados à capacitação de

laboratórios nacionais, que dependeriam de projetos
específicos. O financiamento e a aquisição de vacinas bem
como o controle de sua distribuição ficariam sob a responsabilidade da CEME.
O programa brasileiro surgiu um ano antes do Programa
Ampliado de Imunizações (PAI), aprovado pela Assembléia
Mundial de Saúde em maio de 1974, tendo por finalidade
expandir o uso, aprimorar a tecnologia e incentivar a produção
de imunizantes no mundo inteiro. Baseando-se em estudos
sobre a incidência de doenças transmissíveis e sobre o custo e
qualidade das vacinas existentes, estabeleceu três objetivos a
serem alcançados a médio e longo prazos: reduzir a morbidade
e mortalidade de um grupo de seis doenças imunopreveníveis,
por meio da vacinação de todas as crianças até 1990; induzir
os serviços nacionais de saúde a implementarem programas
de vacinação; e incentivar a busca em âmbito nacional e
regional da auto-suficiência tanto na produção como no
controle de qualidade das vacinas utilizadas, sobretudo das
quatro que eram necessárias para atingir os alvos selecionados
— a vacina contra o sarampo; a DPT contra difteria, pertússis
(coqueluche) e tétano; BCG contra a tuberculose e a vacina
Sabin contra a poliomielite.13
Nas Américas, o programa foi reforçado por iniciativas da
Organização Pan-Americana de Saúde e de governos que já
vinham discutindo formas de ampliar a cobertura vacinal. A
proliferação de governos militares na região tornava essa forma
de intervenção contra as doenças transmissíveis mais vantajosa
do que as reformas sociais propugnadas pelos sanitaristas,
que se achavam, majoritariamente, na oposição.
Uma das mais importantes iniciativas em prol das
imunizações em massa no continente foi a criação, em 1977,
do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde.
Com recursos da própria OPAS e doações do Unicef, dos Países
Baixos e dos Estados Unidos, o fundo entrou em operação em
1979, atendendo, a princípio, às necessidades dos países mais
pobres, com pequenos territórios e populações, cujas compras
de imunizantes atingiam volumes bem inferiores às de países
como Argentina, México e Brasil. Ao promover a licitação
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conjunta para a aquisição desses imunizantes, elevando o
volume de compras e, conseqüentemente, a concorrência entre
os fornecedores, o Fundo Rotatório obteve não apenas uma
drástica redução de preços como também um salto na
qualidade dos produtos fornecidos. O sistema criava obstáculos
aos lucros extraodinários que a corrupção auferia nesse
mercado, ao fornecer parâmetros de custo e qualidade e ao
retirar da esfera local a responsabilidade pelas licitações. Outra
vantagem: os países membros reembolsavam o fundo somente
sessenta dias após a compra e em moeda local.

Em 1976, o Ministério da Saúde cogitou fazer suas compras
através do Fundo Rotatório. Akira Homma, que exercia, então,
a Superintendência de Bio-Manguinhos, argumentou que essa
decisão prejudicaria os laboratórios públicos nacionais. Eles
não conseguiriam competir com os grandes produtores, que
podiam baixar o preço de venda para a OPAS e Unicef em
virtude da escala de produção muito elevada e de uma política
diferenciada de preços, que os levava a cobrar caro pelos
mesmos produtos aos governos dos países desenvolvidos.
Por exemplo, a vacina contra a poliomielite é vendida ao fundo a
nove centavos de dólar a dose; nos países desenvolvidos, a três
ou cinco dólares; a DTP custa 15 centavos. O governo norteamericano compra essa vacina para o seu programa oficial por
dez dólares a dose. Os laboratórios têm lucros altos neste mercado,
e assim colocam seus produtos a um custo marginal nas licitações
do Unicef e no Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana
de Saúde. Para eles é importante ter economia de escala. Se
fossem produzir apenas para os países ricos, teriam um décimo
da capacidade de produção e o custo operacional seria muito
grande (Akira Homma, entrevista, 07.0.3.01, fita 3, lado A).

Os percentuais de cobertura vacinal para as doenças
selecionadas pelo PAI, que oscilavam entre 12% e 31%, em
1978, subiram para 80% a 90% em 1995.14 A redução da incidência
dessas doenças no continente levou à reformulação das metas
do programa, que passaram a ser a erradicação da poliomielite,
do sarampo e do tétano neonatal (Macedo, 1997, p.45).

Outros aspectos da conjuntura

Cartaz publicitário alusivo aos vinte anos do Programa Nacional de
Imunizações/PNI (1973-1993), criado para promover o controle de
doenças como sarampo, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche e
poliomielite, além de manter erradicada a varíola do país. Um ano
depois é criado o Programa Ampliado de Imunizações/PAI, pela
Assembléia Mundial de Saúde, com a finalidade de expandir o uso,
aprimorar a tecnologia e incentivar a produção de vacinas no mundo
inteiro.
Coc/Fiocruz

Os anos 1970 foram importantes para a saúde no Brasil
por outras razões. As reformas institucionais realizadas pelos
governos militares nessa área estabeleceram crescente
afastamento entre a assistência médica individual, sob a
jurisdição da estrutura previdenciária — de início, o INPS/
Inamps, depois o Ministério da Previdência e Assistência Social,
criado em 1974, no governo Geisel — e a atenção à saúde
coletiva, sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Em
termos financeiros, a divisão se traduziu em forte desnível
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em favor da medicina curativa, levada a cabo pela estrutura
privada conveniada à Previdência Social, em franco crescimento
desde a década anterior.
Com a criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS), em 1974, as empresas médicas passaram a contar
com nova fonte de financiamento para construir e ampliar
suas instalações e comprar equipamentos. Administrado pela
Caixa Econômica Federal e constituído, principalmente, com
recursos da Loteria Esportiva, o FAS desembolsou para a saúde,
até 1979, cerca de sete bilhões de cruzeiros, dos quais 70%
para hospitais particulares no eixo Rio — São Paulo (Cordeiro,
1982, p.87). A drenagem de recursos públicos para capitalizar
empresas de medicina privada transformou a saúde num
negócio dos mais lucrativos, tanto que o número de hospitais
particulares (não contabilizados os filantrópicos) cresceu mais
de 200% entre 1964 e 1974, passando de 944 para 2.121
estabelecimentos.
A contrapartida desse processo foi o decréscimo da
participação direta do Estado no atendimento à população e
a conseqüente degradação dos serviços públicos. Para se ter
apenas um indicador, as internações nos hospitais da
Previdência Social caíram dos já reduzidos 4,2% do total de
internações, em 1970, para 2,6%, em 1976, ao passo que os
hospitais particulares passaram a responder por 98% do serviço
(Cordeiro, 1982, p.86). Carente de recursos, mal estruturado e
preso a lógicas e prioridades de outros setores, o Ministério da
Saúde tinha limitada capacidade para enfrentar os problemas
que eram de sua competência. Em 1973, no auge do “milagre”,
sua participação no orçamento da União era de apenas 1%,
enquanto o Ministério dos Transportes e as Forças Armadas
abocanhavam 12% e 18%, respectivamente (Almeida e Pêgo,
1982, pp.75, 67-9).
Em junho de 1972, Mário Machado de Lemos assumiu a
pasta da Saúde em substituição a Rocha Lagoa, que se demitiu
por pressão do próprio governo, após ter o Tribunal de Contas
da União (TCU) detectado irregularidades na utilização das
verbas do ministério. Em documento enviado ao presidente
da República, em 8 de novembro de 1973, Lemos pediu que

Participação do Ministério da Saúde nas despesas gerais da
União — Brasil
Anos

Percentual (%)

Anos

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1,11
1,41
1,19
1,03
0,94
1,13
1,58
1,80

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Percentual (%)
1,81
1,82
1,38
1,39
1,56
1,11
1,48

Fonte: Balanços gerais da União (até 1982) e orçamentos da União (até 1984).
Apud Médici. “Financiamento da saúde”. Boletin de La Oficina Sanitaria
Panamericana, v. 103, nº 6, dez. 1987.

fossem canalizados recursos da Loteria Esportiva para sua
pasta também, a fim de que pudesse fazer face à “constante
ampliação dos encargos do setor público em decorrência das
profundas transformações resultantes do processo de desenvolvimento”. Por debaixo dessa linguagem ‘neutra’, estavam
os indicadores de saúde a acusar a degradação das condições
de vida da população, posta à margem dos benefícios da
industrialização e do crescimento econômico, mesmo na região
mais ‘desenvolvida’ do país, o município de São Paulo — onde
se acabava de medir o significativo aumento da mortalidade
infantil entre 1968 e 1973.15
Consciente desses indicadores, o sucessor de Mário
Machado de Lemos traçou um quadro sombrio da situação
sanitária do país, ao assumir a pasta no governo Geisel.
Constata Paulo de Almeida Machado:
nas grandes cidades existe uma deterioração crescente da saúde.
Assim, a mortalidade infantil em São Paulo é hoje mais elevada
do que em 1962. O Ministério da Saúde, dominando eficazmente
as técnicas preventivas para áreas menos desenvolvidas, não se
aparelhou para a era industrial. É inegável o despreparo dos
órgãos de saúde para enfrentar a problemática dos grandes
centros industrializados”.16

A década de 1970 se iniciou com o recrudescimento do
regime militar, e entre as ações repressivas perpetradas naquele
período sombrio inclui-se a já referida cassação de cientistas
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na recém-criada Fundação Instituto Oswaldo Cruz. O
crescimento econômico ganhou forte impulso, e no chamado
“milagre brasileiro”, o Produto Interno Bruto cresceu a taxas
superiores a 10% ao ano, permitindo que o governo Médici
(1969-1974) projetasse uma imagem de eficiência
administrativa, apesar da truculência de seus órgãos de
segurança.
Segundo Eli Diniz,
a ideologia do Brasil grande potência, valorizando o crescimento
econômico como a chave para a afirmação nacional e o aumento
do prestígio do país no sistema mundial, era o elemento
legitimador do projeto de modernização autoritária que então se
implementava. ... o clima de euforia dominante entre as classes
média e alta, bem como entre vários setores do empresariado,
obscurecia a percepção da rigidez do sistema político (Diniz in
D’Araújo et al., 1994, p. 206).

A conjuntura internacional era favorável aos investimentos
estrangeiros e ao crescimento das exportações, e as atividades
expandiam-se tanto na área de bens de consumo duráveis,
quanto nas obras de infra-estrutura, notadamente nos setores
de energia, transportes e comunicação. A política econômica
combinava financiamento externo, concessão de subsídios e
incentivos fiscais ao capital estrangeiro e ao grande capital
nacional, com arrocho salarial e repressão a lideranças políticas
e sindicais. A “democratização do capital” na Bolsa de Valores
permitiu que parte das camadas médias urbanas participasse
da euforia desenvolvimentista, alimentando a especulação
imobiliária, a indústria automobilística e a produção de
supérfluos.
O lema de Delfim Netto, ministro do Planejamento de Médici
e principal artífice do ‘milagre’, era “esperar o bolo crescer para
depois dividir”. O que se observou foi intensa concentração de
riquezas, crescimento do setor público e das empresas estatais
e a substituição da agricultura familiar e de subsistência por
grandes projetos agroindustriais, em geral voltados para a
exportação. A intensificação do êxodo rural levou vastos
contingentes de trabalhadores rurais às periferias miseráveis
das grandes cidades, ou aos canteiros de obras e projetos de

colonização que se expandiam à sombra da política de expansão
da fronteira interna na Amazônia e no Centro-Oeste.

O governo Geisel
Quando começou o governo Geisel, já eram perceptíveis
as dificuldades que iriam atingir a economia brasileira na
segunda metade da década de 1970: expansão descontrolada
da dívida externa, queda do crescimento do setor industrial,
índices inflacionários crescentes, passando de 20% para 30%,
em 1975, e chegando a 76,8%, em 1979 (Baer, 1988, p. 118).
O governo elaborou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)17 com o objetivo de reorientar a estratégia
de desenvolvimento, através, sobretudo, de medidas que
fortalecessem a área científica e tecnológica, e promovessem
a transferência para o país de tecnologia e não apenas de
capitais estrangeiros. A coordenação do II PND ficou a cargo
do ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Veloso, cuja
pasta foi transformada em Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (Seplan), em maio de 1974,
estreitando a ligação de seu titular com Geisel.
Economista, ex-chefe do Instituto de Planejamento
Econômico e Social (IPEA), um dos artífices do I Plano Nacional
de Desenvolvimento, Reis Veloso deparou-se com crescentes
dificuldades para executar as metas do II PND ao longo do
governo Geisel, já que não foi atingida a expansão econômica
projetada por efeito da crise do petróleo e do aumento
considerável da dívida externa.
Ainda como candidato à presidência da República, numa
visita ao Mato Grosso e ao Amazonas, Geisel conheceu o
trabalho do especialista em medicina sanitária Paulo de Almeida
Machado, na época diretor do Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA). Ao compor seu ministério, convidou-o
para comandar a pasta da Saúde que, em 1º de maio de 1974,
teve as partes “ricas” de seu organograma transferidas para o
Ministério da Previdência e Assistência Social (D’Araújo e Castro
[orgs.], 1977, p. 265). Logo no primeiro mês à frente daquela
pasta, defrontou-se com um surto de leishmaniose no Rio de
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Janeiro, uma ameaça de cólera e a denúncia de venda no
Brasil de remédios proibidos nos Estados Unidos. O
recrudescimento da epidemia de meningite forçou-o a adotar
medidas emergenciais para atender ao número crescente de
doentes e barrar a expansão da doença para as áreas rurais.

Epidemia de meningite
Desde 1972, vinham se sucedendo em São Paulo e no Rio
de Janeiro casos de meningite provocados pela bactéria do
tipo C. Em fevereiro de 1974, o Instituto Adolfo Lutz detectou
três casos do tipo A na capital paulista. A ocorrência simultânea
das duas bactérias desencadeou um surto de grandes
proporções. Somente em julho de 1974, morreram 210 pessoas
na cidade de São Paulo. Apesar das tentativas feitas pelo
governo militar de abafar a verdadeira magnitude do problema,
as estatísticas oficiais registraram 2.575 mortes em hospitais
paulistas durante aquele ano. Com o recrudescimento da
epidemia no segundo semestre, chegou a 14 a média de óbitos
por dia, e 24.458 pessoas deram entrada nos hospitais de
isolamento do país, perfazendo uma média de 163 novos casos
por dia. A taxa de mortalidade de 10% foi considerada “uma
das maiores já registradas em todo o mundo” (Jornal do Brasil,
26.07.1974; O Globo, 30.12.1974).
Na cidade do Rio de Janeiro ocorreram 304 mortes (417
segundo outra fonte), e mais de 1.500 internações, entre 1º de
janeiro e 29 de dezembro de 1974.18 Estes dados diziam respeito
apenas às ocorrências registradas nos hospitais. Em outubro,
as autoridades sanitárias locais começaram a aplicar 150 mil
doses de Meningovax-C cedidas pelo Ministério da Saúde. A
doença tomou formas assustadoras nas duas cidades, com
hemorragias fulminantes e necroses que requeriam a amputação de membros.19 Nas altas esferas instalou-se o pânico: a
aproximação do Carnaval afigurava-se perigosíssima, pois a
bactéria da meningite (Neisseria meningitidis), embora
golpeasse principalmente os pobres e mal nutridos, atingia
também, com força, as camadas mais abastadas. Para deter a
epidemia, a única solução era vacinar (Mérieux, 1988, p. 158).

Já se tinha esboçado uma campanha em dezembro de
1972, quando cerca de setenta mil crianças foram imunizadas
na cidade de São Paulo contra a meningite tipo C. O Instituto
Adolfo Lutz, considerado, então, pelas organizações PanAmericana e Mundial de Saúde, o único laboratório brasileiro
em condições de diagnosticar com segurança a doença,
supervisionou a vacinação e passou a treinar técnicos de outros
estados.
Em 1974, o ministro Paulo de Almeida Machado decidiu
vacinar toda a população brasileira, meta que nem a campanha
contra a varíola tinha alcançado. Pleiteou recursos ao ministro
do Planejamento, que incumbiu um técnico de sua pasta,
Vinícius da Fonseca, de examinar o assunto. “Eu era o homem
da Saúde, e ele me passou o abacaxi. Eram oitenta milhões de
doses de vacina a ser compradas, ... a gente gastou com isso
um absurdo: quarenta milhões de dólares!”.20
Em 19 de dezembro, Geisel aprovou o Programa Nacional
de Combate à Meningite, apresentado pelos Ministérios da
Saúde, Previdência e Assistência Social e Planejamento. A
vacinação de toda a população, “sem limitações de grupos
etários e com validade para os tipos A e C do meningococo”,
entre janeiro e outubro de 1975, consumiria recursos da ordem
de cem milhões de cruzeiros com a importação, armazenagem
e transporte das vacinas, e com o deslocamento das equipes
e equipamentos para aplicá-las (Jornal do Brasil, 20.12.1974).
Os Estados Unidos tinham vacina contra o tipo C. O Instituto
Mérieux, na França, era o único no mundo que produzia a
vacina de que precisávamos, mas numa escala que ficava muito
aquém do volume necessário para imunizar tanta gente em
tão pouco tempo. O próprio Charles Mérieux admite que foi
“uma tremenda aposta” a decisão de atender àquela demanda.
Charles e o filho, Alain, que assumira a direção do Instituto
Mérieux, iniciaram imediatamente a construção de novos
prédios em Marcy-l’Étoile, já que tal escala de produção era
inviável na planta existente. Estavam em agosto, mês em que
as fábricas francesas trabalhavam a meio pano, com parte do
contingente em férias. Os empregados foram chamados de
volta às pressas, adquiriram-se novos equipamentos e em
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reuniões febris ajustaram-se os incontáveis detalhes do projeto.
Em cem dias a nova fábrica decolou. Três meses depois,
estavam prontos cinqüenta milhões de doses.
Em janeiro de 1975, Mérieux (1988, pp. 158-9) deu sinal
verde ao ministro brasileiro para que acionasse a complexa
logística daquela operação de guerra contra a meningite. Não
bastava ter as vacinas. Era preciso recrutar vacinadores

Balões de vidro com
cubas de aço na
fábrica do Instituto
Mérieux, na França.
Os fermentadores de
mil litros permitiram
a produção de
grande quantidade
de vacina contra a
meningite para o
Brasil. Estes
equipamentos eram
bem mais
sofisticados do que
os transferidos para
Bio-Manguinhos.
Laffont, 1988.

voluntários, montar a rede de refrigeração para armazenar as
vacinas, pôr em movimento os meios de transporte que as
levariam a pontos estratégicos previamente equipados. Do
bom funcionamento destes e de mil outros detalhes dependeria
o sucesso do empreendimento. Em março de 1975, iniciou-se
a ponte aérea entre as usinas Mérieux e o Brasil.
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Na realidade, as vacinações começaram antes. Na cidade
de São Paulo, entre 13 de agosto e fins de novembro de 1974,
dois milhões de crianças foram vacinadas nas escolas contra
os tipos A e C. Na mesma época, a Secretaria de Saúde do Rio
de Janeiro encomendou, por conta própria, um milhão de
doses de vacinas do tipo A ao Laboratório Mérieux, e em três
meses, vacinou quase 1.200.000 pessoas nas comunidades onde
o surto era mais intenso, e em escolas, hospitais, penitenciárias
e quartéis.21
Segundo Charles Mérieux, quando começou a campanha
nacional, setecentas equipes vacinaram dez milhões de pessoas
em apenas cinco dias em São Paulo. “Vacina-se nas ruas, nas
casas, em toda parte. Centenas de voluntários ... com essas

novas seringas sem agulha (que evitam a um só tempo as
manipulações e os riscos de contágio), vacinam, se posso dizer
assim, à tour de bras [com toda força]. ... homens, mulheres e
crianças”. Para que as vacinas, envolvidas em neve carbônica,
não degelassem no transporte, retiravam-se as janelas de antigos
DC3 que sobrevoavam as copas das árvores até os confins da
Amazônia. Em nove meses, o país inteiro foi imunizado. “A
eficácia da organização montada pelos brasileiros é
extraordinária!” — declararia Mérieux (pp. 159-60).
A epidemia cedeu, mas em 1978 novo surto ocorreria no
estado do Rio de Janeiro, com 329 mortes até setembro (Jornal
do Brasil, 22.10.1978). Àquela altura, as vacinas já estavam
sendo fabricadas por Bio-Manguinhos.

Vacinação na
cidade do
Rio de Janeiro
em 24 de janeiro
de 1975.
Foto: L. Carlos
Coc/Fiocruz
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O ministro da Saúde,
Paulo de Almeida
Machado, durante a
campanha de
vacinação contra a
meningite,
realizada pela
Superintendência de
Campanhas do
Ministério da Saúde/
SUCAM. Nessa época,
como anteriormente
na campanha de
erradicação da varíola,
foi amplamente
utilizado o dispositivo
da pistola para
vacinação,
operacionalmente
mais fácil e indicado
para os momentos de
surtos epidêmicos. Na
pistola era acoplado o
frasco de vacina e
regulada previamente
a quantidade correta
de cada dose a ser
ministrada. O uso da
pistola foi depois
considerado pouco
seguro, por
apresentar risco de
contaminação e pela
Fila para vacinação contra meningite no Centro

difícil precisão da

da cidade de São Paulo, em 22 de abril de 1975.

regulagem da dose.

Foto: Waldo

Entre 1974 e 1979.

Agência O Globo

Ministério da Saúde
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A recuperação de Manguinhos
Em 5 de agosto de 1975, quando ainda se vacinava em
todo o país para debelar a meningite, o presidente Ernesto
Geisel compareceu à abertura da V Conferência Nacional de
Saúde para anunciar: “a recuperação da Fundação Oswaldo
Cruz, instituição de prestígio internacional, representa, ao
mesmo tempo, precondição e conseqüência de um programa
de articulação entre Política de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico e Política Nacional de Saúde, com vistas à indispensável modernização do aparelho produtor de serviços de
saúde” (Santos, 1999, p. 113).
A recuperação de Manguinhos tinha em mira, em primeiro
lugar, a modernização da produção de vacinas por meio da
transferência de tecnologias que permitissem ao governo, senão
atingir a auto-suficiência, pelo menos ampliar sua capacidade
de imunizar a população com recursos biológicos próprios.
Havia, é claro, outras motivações por trás da iniciativa. A
explosão populacional das grandes cidades, com seus imensos
cinturões de miséria, e os megaprojetos de desenvolvimento
implementados pelos governos militares — estradas,
hidrelétricas, projetos de colonização etc. — haviam criado
problemas sanitários que o Ministério da Saúde e sua principal
instituição de pesquisa eram incapazes de enfrentar.
Não era um fato isolado, no governo Geisel, a recuperação
de Manguinhos. Estava relacionada às diretrizes do II Plano
Nacional de Desenvolvimento. Assim, a instituição ia ressurgir
do limbo onde se achava por força de uma crise sanitária
episódica, a meningite, e de uma política de governo que
pretendia realizar investimentos em ciência e tecnologia — em
transferência de tecnologia —, principalmente tendo em mira a
expressão que se tornou leitmotiv do governo Geisel:
“crescimento econômico auto-sustentável” (ibidem, p. 112).
Da Secretaria de Planejamento da Presidência da República
proveio o técnico escolhido para comandar o soerguimento
da Fiocruz. Formado em Ciências Sociais e Jurídicas, Vinícius
da Fonseca era um dos quadros mais qualificados do Instituto
de Planejamento e Economia Aplicada (IPEA), da Seplan.

Assessor especial de Reis Velloso, estava em perfeita sintonia
com o pensamento tecnocrático e a noção de racionalidade
administrativa e econômica imperantes no governo Geisel. Já
fazia a ligação entre as áreas de planejamento e saúde na crise
da meningite, mas é dele próprio a ressalva, feita em entrevista
à Casa de Oswaldo Cruz: a recuperação de Manguinhos não
dependeu desse fato episódico. Em sua opinião, “o Brasil nunca
tinha tido uma política de ciência e tecnologia tão explícita,
tão bem montada”. Nos governos militares anteriores,
prevalecera a exaltação do “lado exclusivamente militar da
potência nacional”. Vinícius da Fonseca considerava-se
membro de um grupo que se achava no governo, mas pensava
diferente: “isso era muito bonito para parada militar, mas
precisava consolidar uma estrutura de produção interna que
não se baseava apenas no aumento da capitalização. Tinha
de ter domínio tecnológico”(Fonseca, entrevista, fita 5).
Paulo de Almeida Machado parece ter tido participação
decisiva na inclusão da Fiocruz entre as prioridades tecnológicas do governo Geisel. Segundo Vinícius da Fonseca, se
não fosse ele, a Fiocruz não teria sido contemplada, ou, pelo
menos, não naquele momento. Reis Velloso, o personagem
chave do governo Geisel, priorizava outras áreas: “definitivamente não era a saúde ... Ele dava prioridade aos projetos
de desenvolvimento tecnológico de alto nível, coisas como
energia nuclear, que era a menina dos olhos dele, áreas de
ponta, metalurgia, por exemplo, mecânica avançada, energia
de modo geral. Uma visão mais ou menos como a de Lênin, no
início do governo da União Soviética. Indústria de base” (idem).
Nesse molde foi vazado o II Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, durante o ano de 1974,
sob a coordenação da Secretaria de Planejamento. O Conselho
Nacional de Pesquisas, que estava vinculado à presidência da
República, e que tinha atuação relativamente fraca, foi atrelado
a Velloso, que lhe deu poder de fogo muito maior. Os recursos
para financiar grande parte das metas do II PBDCT, inclusive
aquelas concernentes a Manguinhos, vieram do orçamento da
União, de um item específico para ciência e tecnologia, através
principalmente de agências como a Financiadora de Estudos e
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Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico (BNDE).
Na proposta apresentada por Paulo de Almeida Machado
ao II PBDCT, em dezembro de 1974, a recuperação da Fiocruz
era considerada a mola mestra do desenvolvimento na área
da saúde. O documento atribuía a decadência daquele e de
outros institutos de pesquisa aos baixos salários, à má estrutura
administrativa, à obsolescência da base técnica e à ausência
de coordenação com as universidades. Para superar a crise,
seria preciso atuar em várias frentes. No tocante ao capital
humano, incrementar salários, incentivar a dedicação exclusiva
e o tempo integral, atrair pesquisadores jovens. Seria preciso,
também, investir na modernização das instalações e
equipamentos e na flexibilização administrativa.
A reestruturação de Manguinhos requeriria, ainda, um
novo programa de pesquisas que rompesse dois aspectos da
dinâmica de trabalho reinante na instituição: a lógica nuclear
de cientistas isolados em seus laboratórios teria de ser
substituída por um programa sistêmico, com equipes
multidisciplinares; a “disputa estéril entre pesquisa pura e
aplicada” teria de dar lugar a um programa que privilegiasse
as grandes endemias e, sobretudo, aquelas doenças que vinham
se propagando nas áreas de penetração recente, como os
projetos de colonização na Amazônia e em regiões de cerrado:
malária, esquistossomose, doença de Chagas, leishmaniose,
pênfigo foliáceo, oncocercose, febre amarela e outras
arboviroses (Santos, 1999, pp. 113-4).
A política de ciência e tecnologia na área de saúde teria
de fortalecer os estudos sobre a ecologia e epidemiologia
dessas doenças, o controle de seus vetores e reservatórios,
cuidando, também, da produção de vacinas e quimioterápicos
para enfrentá-las. De acordo com Santos (idem, pp. 115-6), o
plano do Ministério da Saúde atribuía à Fiocruz a responsabilidade por todos os projetos de pesquisa básica em
microbiologia, zoologia e bioquímica, e por 22 dos 27 projetos
de pesquisa aplicada ao desenvolvimento de vacinas, às
doenças de áreas de penetração e, ainda, às micoses, doenças
degenerativas e materno-infantis. Do total de recursos

previstos, aproximadamente 80% proviriam do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico gerido
pela Finep.
A versão final do II PBDCT, publicada em 1976, incorporou
a proposta de Almeida Machado, com algumas modificações
(Ministério da Saúde/Secretaria Geral, 1976). A estreita ligação
de Vinícius da Fonseca22 com Reis Velloso facilitaria a afluência
de recursos para a modernização da Fiocruz, reforçando não
apenas sua inclusão na política nacional de ciência e tecnologia
como a “autonomia de atos e decisões” do presidente da
instituição frente ao Ministério da Saúde.
A posse ocorreu em Brasília, em 21 de agosto de 1975, e
a solenidade de transmissão do cargo, em Manguinhos, no dia
26 de agosto, durante reunião do Conselho de Administração.
Vinícius da Fonseca anunciou as linhas gerais do novo estatuto
da Fiocruz23 na presença dos diretores de suas unidades, e do
próprio ministro da Saúde, que, dias antes, na cerimônia de
Brasília, qualificara a instituição de “cadáver insepulto”.

Os sinais da decadência
A nomeação de um economista para chefiá-la rompeu a
tradição de se delegar seu comando a médicos-cientistas, de
preferência oriundos da própria instituição. Vinícius da
Fonseca ascendia apenas ao segundo escalão do governo,
mas em sua posse houve nada menos que quatro ministros,
os presidentes do CNPq, da Finep, do BNDES e outras
autoridades. A V Conferência Nacional de Saúde, inaugurada
dias depois, pela primeira vez contou com a presença de um
presidente da República e serviu para propagar o novo papel
que o governo reservava a Manguinhos. Fonseca fez questão
de que houvesse pompa nas cerimônias de posse: “para poder
me impor, porque a instituição havia caído a um ponto tal
que, sem isso, não tinha como.” A da Fiocruz foi “um comício,
uma coisa enorme .... muita gente sem entender o que era
aquilo.” De fato, para o pessoal de Manguinhos, que já vivera
longo tempo sob o tacão de Rocha Lagoa, aquele era apenas
mais um interventor do regime militar.
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A falta de apoio era total. ... nem era indiferença, era, digamos
assim, hesitação, reticência e preconceito. ... havia um grupo muito
grande ligado aos cassados. ... o “Massacre de Manguinhos” foi
uma coisa extremamente paroquial ... Não estou querendo dizer

pesquisador. As demais salas estavam vazias, o que dava ao
prédio — ao símbolo de Manguinhos — um aspecto de total
desolação.

que os cientistas que foram cassados fossem inexpressivos. Quero
dizer é que não houve repercussão, porque Manguinhos já tinha
perdido sua função social. Eu quis legitimar Manguinhos de novo.
Isso foi o que eu quis, e o ministro também” (Vinícius da Fonseca,

Interior do

entrevista, fita 7).

Unidade Sanitária

Antes de assumir o cargo, Fonseca visitou a instituição em
companhia do diretor do IOC, Dr. Genard Nóbrega, um
conterrâneo da Paraíba. “Vi o horror que era aquilo! É
indescritível como pôde ter chegado àquele ponto”. Uma das
primeiras coisas que Genard lhe mostrou foi o local onde se
fazia o tráfico de drogas, uma casinha onde residira antigo
funcionário já falecido. O terreno de cerca de 750 mil metros
quadrados não era cercado. Ficava exposto à passagem dos
transeuntes e às incursões de moradores da região, sobretudo
da favela que se desenvolvera ao redor de um conjunto popular
construído nas imediações, durante o governo de Getúlio
Vargas. Muita gente, inclusive, já se instalara em terrenos da
antiga fazenda de Manguinhos. Padarias de Bonsucesso
retiravam lenha de lá. As ligações internas eram precárias:
para ir do castelo mourisco à Escola Nacional de Saúde Pública,
era preciso contornar a instituição. O capim colonião se
alastrara, e em épocas de seca havia constantes incêndios.
Transitar pelo campus se tornara arriscado: 34 roubos e assaltos
foram registrados entre janeiro e setembro de 1975. “Quartos
de motel” foram improvisados numa garagem abandonada, e
quem os descobriu foi o próprio ministro da Saúde, que possuía
um gabinete no prédio do ministério situado na outra margem
da avenida Brasil (hoje conhecido como ‘Expansão’). “Ele chegou
lá uma noite e me disse que foi um rebuliço, corre-corre... O
hotel estava sendo utilizado, com luz vermelha e tudo”.
A Casa de Chá, o antigo biotério e outros prédios estavam
em estado ruinoso. O Pavilhão Mourisco era ocupado por
Genard da Nóbrega, diretor do IOC; pela biblioteca, preservada a duras penas por Maria Bustamante e um ou outro

laboratório da
Germano Sinval na
época do inventário
realizado na gestão
de Vinícius
Fonseca dos
problemas de
infra-estrutura
decorrentes da
crise pela qual
passara o Instituto
Oswaldo Cruz,
entre as décadas
de 1950 e 1970.
COC/Fiocruz

Visita a Manguinhos
do ministro da Saúde,
Paulo de Almeida
Machado, que, junto
com o presidente da
instituição, Vinícius
Fonseca, percorre as
instalações do

campus, verificando o
estado precário em
que se encontrava a
recém-criada Fiocruz.
Rio de Janeiro, RJ, 17,
18 e 19 de janeiro de
1977.
COC/Fiocruz

Na Casa Amarela, que sediara a fabricação da vacina
antivariólica, havia “três a quatro metros por dentro da terra
só de material velho de vacina... Meu filho um dia foi lá e se
cortou”. (Vinícius se havia instalado com a família num prédio
próximo chamado Residência Oficial). “Foi um negócio
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horrível! O menino ficou parecendo um monstro. Ficou
vacinado pelo resto da vida — me disse o dr. Potsch. ‘Esse daí
não vai mais morrer de doença infecciosa’”.
Segundo Fonseca, trabalhar em Manguinhos era algo
“desprezível”, porque se ganhava muito pouco. “Todos os
pesquisadores, quando cheguei lá, trabalhavam quatro horas
por dia. Não havia tempo integral, porque não dava. A não
ser para os que tinham recursos do CNPq, mas não eram
muitos, porque o CNPq também desprezava a instituição. Ela
tinha chegado a esse nível tremendo de decadência, de
prostração”.
A princípio, naquela instituição feita de instituições
descozidas, com a cellula mater reduzida a tamanho abandono,
a figura do presidente, apesar da pompa que cercara sua
investidura, era inteiramente sem sentido. Nos primeiros meses,
sem ter sequer um gabinete, limitava-se a perambular pelo
campus, muitas vezes sem ser reconhecido. “Descobri que
podia arranjar umas duas ou três salas no Pavilhão Rockefeller.
Tomei emprestado um ramal de telefone, não sei de quem, e
comecei a estudar o que era Manguinhos”.

A produção de fármacos e vacinas
Como vimos, as poucas vacinas que a Fundação Instituto
Oswaldo Cruz produzia estavam sob a jurisdição de uma
unidade criada em 1970, o Instituto de Produção de
Medicamentos (Ipromed). No começo de 1974, era chefiado
por Henrique de Azevedo Penna e possuía 291 funcionários
— 179 efetivos e 112 celetistas — grande parte dos quais
oriundos do DNRu. Quando transferidos para a fundação,
foram enquadrados em funções que muitas vezes nada tinham
a ver com o que faziam. Do total de funcionários do Ipromed,
147 exerciam atividades técnicas especializadas.
A vacina contra o herpes, feita por Estácio Monteiro, a
vacina contra a gripe, de Guilherme Lacorte, a anticolérica, a
antipertússis, a antidiftérica e a antitetânica eram manufaturadas por alguns poucos pesquisadores, rotineiramente,
em laboratórios espalhados por diferentes prédios do antigo

Instituto Oswaldo Cruz. Não constituíam propriamente uma
unidade produtora de imunobiológicos. As únicas vacinas
produzidas em escala ‘industrial’ eram a antiamarílica e a
antivariólica, a primeira no Pavilhão Henrique Aragão,
especialmente construído para ela, a segunda, na Casa Amarela
e em salas do Pavilhão Rockefeller.
Contas Convênios do Ipromed/Fiocruz
exercício 1973/74, em cruzeiros
Convênio

Recursos
liberados

CEME

Empenhados
até jan. 74

Saldo

9.669.464,36

8.353.138,58

1.316.325,78

Fundo Nacional
de Saúde – cólera

400.000,00

254.777,25

145.222,75

Fundo Nacional
de Saúde –
febre amarela

250.000,00

232.505,30

17.494,70

Fundo Nacional
de Saúde – varíola

208.254,00

159.526,73

48.727,27

Fundo Nacional
de Saúde

138.556,00

104.038,99

34.517,01

OPAS

52.644,27

29.489,20

23.155,07

R.S.P.D.A.

11.930,00

2.000,00

9.930,00

10.730.848,63

9.135.476,05

1.595.372,58

Total

Fonte: Memorando 02/74 de 07.01.1974; 3 fls. Pasta Ipromed/Caixa Avulsos.
LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Além dos convênios relativos às vacinas antiamarílica e
antivariólica, a Organização Pan-Americana de Saúde celebrara
recentemente outro, beneficiando a produção de vacina antirábica para uso humano e o controle de inocuidade, esterilidade
e potência de vacinas produzidas em laboratórios sulamericanos.
A Central de Medicamentos também tinha acordo com a
Fiocruz, envolvendo o fornecimento de medicamentos
produzidos no Ipromed. A linha de quimioterápicos era muito
mais diversificada do que a dos imunobiológicos, como se
pode ver nas tabelas I e II. As informações aí contidas constam
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de documentos fornecidos em janeiro de 1974 por Oswaldo
Cruz Filho, diretor da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, ao
secretário geral do Ministério da Saúde, Aldo Villas Bôas, não
só para subsidiar a elaboração do II P.N.D, como para
fundamentar pedido de financiamento externo destinado à
modernização de Manguinhos. Segundo Villas Bôas, estaria
tramitando empréstimo de cinco milhões de dólares junto ao
Banco de Paris e dos Países Baixos.
Tabela I - Relação dos produtos fornecidas à
CEME a partir de 1973
Produtos
Sulfona, 100 mg
Aspiceme adulto, 500 mg
Sulfaguanidina, 500 mg
Aspiceme infantil, 100 mg
Malcato Metil Ergovina, 0,125 mg
Furazolidona, 200 mg
Furzemida, 40 mg
Furantoína, 50 mg
Difenox, 2,5 mg
Metoclopramida, 10 mg (Nausean)
Reserpina, 0,25 mg
Imipramina, 25 mg
Pentobarbital, 100 mg
Thiabendazol, 500 mg
Pirimetamina, 25 mg

Quantidade anual
Comprimidos
48.227.085
20.145.600
11.244.000
9.628.800
7.075.000
5.964.000
4.483.400
3 776 200
2.961.200
2.667.200
2.565.000
1.554.800
1.163.500
765.000
609.300
122.830.085

Glicofer, 200 mg
Clorpromazina, 10 mg
Cloranfenicol, 250 mg
Hioscina, 10 mg
Metil-Ergovina, 0,25 mg
Vitamina A, 50.0000 UI
Total

Drágeas
20.088.000
17.687.000
11.760.000
11.181.000
4.376.800
1.248.500
66.341.300

Tetracloretileno, 500 mg

Cápsulas
8.160.000

Xarope de Iodeto de Potássio a 2%
Metoclopramida, gotas
Sulfacetamida sódica, colírio a 15%
Xarope de Thiabendazol
Total
Fonte: Ofício circular s/nº, de 03.01.1973.
Pasta CEME/Caixa Avulsos. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Frascos (líquido)
3.460.320
748.000
364.900
164.880
4.738.100

Tabela II – Preços de fármacos e vacinas produzidos pelo
Ipromed/Fiocruz em 1973
Especificação

Quantidade Preço

FÁRMACOS
comprimidos/unid.

Cr$

Anagripe
Adipato de Piperazina, 600 mg
Filariosan (Dietilcarmabazina
50 mg c/ anti-histamínico),
Sulfametoxipiridazina, 50mg
Thiabendazol
Vitamina B1, 100 mg
Vitamina C, 250 mg
Hepatox (antitóxico)
Complexo B
Gliconato Ferroso, 200 mg
Vitamina A, 10.000 UI
Tetracloretileno

250
500
1000

4,2
15
50

500
200
500
500
200
500
1000
500
500

50
40
20
18
25
40
18
10
16

Frasco ml
Xarope Piperazina (Citrato)
Xarope Gliconato Ferroso
Colizin colírio
Xarope Tossil

ml
60
60
15
60

0,5
0,5
0,25
0,5

Bisnaga de 3,5 g
Pomada oftálmica antibiótica

200

90

VACINAS
Febre amarela
Varíola liofilizada
Diluente
Varíola glicerinada
Tifóidica
Colérica
Pertússis
Pertússis diftérica
Toxóide diftérico
Toxóide tetânico
Vacina anti-rábica

Embalagem

saco plástico

frasco

DOSES
200
100 c/ diluente
200
50ml
2
6
13
33
6
6
6
6
6
10

26
12
20
2
0,25
2,5
4
8
3,5
3
4,5
3
3
10

Fonte: Memorando 02/74 de 07.01.1974; 3 fls.
Pasta Ipromed/Caixa Avulsos. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

ampola
tubos
frasco
frasco
tubo capilar
frasco de 9 ml
frasco de 20 ml
frasco de 50 ml
frasco de 9 ml
frasco de 9 ml
frasco de 9 ml
frasco de 9 ml
frasco de 9 ml
frasco de 10 ml
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Organograma do Instituto de Produção de Medicamentos/
IPROMED

De acordo com Vinícius da Fonseca, “o Brasil importava
quantidades fabulosas de vacinas... O Brasil não fabricava
nada! Eu achava que era importante a gente ter uma unidade
de vacinas, a partir daquilo que a gente sabia fazer melhor do
que os outros, que era vacina de febre amarela” (Fonseca,
entrevista, fita 8). De fato, com a desativação progressiva da
antivariólica, o Laboratório de Febre Amarela era o único que
tinha produção suficiente para atender às necessidades do
Ministério da Saúde, honrar o compromisso com a OPAS e

ainda exportar para a África e a Europa. Esse laboratório passou
a ser o núcleo da unidade de produção imaginada por Fonseca,
“mas esse núcleo se baseava num processo produtivo antiquado,
e o objetivo maior não era produzir febre amarela, era sair para
outros tipos de vacina” (idem, fita 7).
Seu plano era aproveitar a crise da meningite para
arregimentar os recursos e aliados necessários à implantação
de um núcleo de produção baseado em tecnologia mais
moderna. Sérgio Gil Marques dos Santos mostra que, antes
mesmo de sua posse como presidente da Fiocruz, apresentou
ao ministro da Saúde, em 10 de julho de 1975, em papel
timbrado da Seplan, os termos de um acordo de cooperação
com o Instituto Mérieux visando à instalação em Manguinhos
de uma Unidade Piloto de Vacina Antimeningocócica, que
começaria produzindo trezentas mil doses. Os franceses
comprometiam-se a formar pessoal para assumir a operação
da unidade; posteriormente, seria montada uma unidade
industrial moderna para o processamento de outros produtos
biológicos, inclusive o fracionamento de sangue. Seria constituída como empresa de capital misto, convertendo-se os
equipamentos já doados ou adquiridos em capital acionário
da Fiocruz. Sua participação no empreendimento seria
assegurada por recursos financeiros da ordem de dez milhões
de cruzeiros, já aprovados pela Seplan.24
O dinheiro ganho com a gigantesca encomenda feita pelo
Brasil foi apenas um dos argumentos usados pelo presidente
da Fiocruz para convencer Charles Mérieux a doar ao país o
necessário para que obtivesse auto-suficiência na produção
da antimeningocócica, e o domínio de uma tecnologia de
fermentação que poderia servir à produção de outras vacinas
bacterianas. (A tecnologia era moderna, mas os equipamentos
eram muito inferiores àqueles que instalou em Marcy-l’Étoile
para produzir as vacinas antimeningocócicas encomendadas
pelo Brasil). O “velho” Mérieux encontrava-se, então, à frente
da Fundação Marcel Mérieux. Segundo Fonseca, era “um
homem de pensamento idealista, um visionário”, que idolatrava
o pai, fundador da empresa e ex-integrante do Instituto Pasteur.
De fato, na autobiografia de Charles Mérieux alternam-se
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continuamente três motivos: a exaltação à iniciativa e ao espírito
empreendedor do cientista-empresário, que enfrenta as
adversidades com ousadia e inovação; a valorização do caráter
familiar e localista da empresa, que passa de pai para filho, e
que tira sua força não apenas do sangue como da terra —
mais a província (Lyon) do que o país (França); e ainda, a
elegia ao caráter humanitário, generoso, intrinsecamente
contrário ao espírito de propriedade e lucro, da ciência de
Pasteur, entre cujos apóstolos figurava o pai.
Os planos de Fonseca foram favorecidos por essa componente
subjetiva, e também pelo fato de ser o Brasil um aliado importante
para os planos de Charles Mérieux. Suas tentativas de fincar pé
na América Latina, enfrentando a supremacia norte-americana,
tinham começado nos anos 1950, quando iniciara a exportação
de vacina contra a febre aftosa para a Colômbia. Mérieux via o
Brasil como país economicamente dominado pelos Estados
Unidos, mas também como “área que poderia conquistar
cientificamente, conquistar intelectualmente” (idem, fita 10).
A sagacidade empresarial, o antiamericanismo e a
concepção idealista de ajuda ao Terceiro Mundo o levaram a
fundar, na França, um Instituto da Infância, do qual o presidente
da Fiocruz participaria, ao lado de representantes do Irã, do
Canadá francês e de outros países francófonos: “Queria formar
um grupo capaz de enfrentar — um pouco quixotesco! — as
grandes multinacionais de vacina” (idem, fita 9).
Os projetos de Mérieux e Fonseca só fazem sentido à luz
de processos de natureza mais global, que ocorriam no âmbito
da biotecnologia. Tais mudanças tiveram grande impacto sobre
as estratégias e formas de organização das empresas e instituições públicas do setor químico, farmacêutico e biológico, e
sobre as políticas de prevenção de doenças adotadas pelos
Estados nacionais e pelas agências internacionais de saúde
(ver a esse respeito Gadelha, 1990).
O Instituto Pasteur de Paris, que servira de modelo a
Oswaldo Cruz para organizar Manguinhos, no início do século,
também buscava parcerias com a indústria privada. Lá, o
modelo endógeno e artesanal de produção de imunobiológicos
se esgotara em fins da década de 1960. Realizaram-se, então,

investimentos em equipamentos e instalações mais modernas,
o que permitiu elevar a produção e comercialização de seus
produtos. Em 1971, os dirigentes da instituição, que vinham
sendo pressionados pelo Estado francês a incrementar sua escala
de operações, optaram pela criação de uma sociedade anônima
— o Instituto Pasteur Produção (IPP), que entrou em funcionamento no começo de 1973. As relações entre os Institutos
Pasteur e Pasteur Produção passaram a ser regidas por um
contrato que estabelecia o pagamento, ao primeiro, de 8% do
volume de negócios, por conta da utilização da marca “Pasteur”
e pela licença de uso de tecnologias; além de um percentual,
revisto anualmente, destinado às atividades de pesquisa, sob a
forma de instalações e equipamentos.
Os negócios aumentaram, o capital elevou-se, mas “os
freqüentes dispêndios do instituto — mesmo levando-se em
conta a eventual contribuição do Estado — e o registro de
prejuízos financeiros significativos nos primeiros anos de
funcionamento e, principalmente, a necessária ampliação dos
padrões de competitividade para garantir a penetração no
mercado internacional motivaram a decisão de se estabelecerem associações com outros empreendimentos industriais
de maior porte” (Santos, 1999, p. 67).
Em fins de 1976, foi consumada a associação com a Sanofi,
subsidiária farmacêutica da Elf-Aquitaine, empresa estatal
francesa do setor petroquímico. As negociações envolveram,
inclusive, o desmembramento do Instituto Pasteur Produção
em dois segmentos: um, relativo a vacinas e o outro, a reagentes
de diagnóstico, já que havia diferenças operacionais e de
mercado entre ambos. Em 1985, o primeiro associou-se ao
Instituto Mérieux. Criaram-se, então, duas empresas: a Pasteur
Vaccins, cujo capital era repartido entre o Instituto Mérieux
(51%), o Instituto Pasteur (45%) e o Instituto Pasteur de Lille
(4%); e a Diagnostic Pasteur, composta por Sanofi (51%),
Instituto Pasteur (45%) e Instituto Pasteur de Lille (4%).25 Para
Carlos Gadelha, este é o caso mais marcante de um processo
mais geral de adequação das instituições de pesquisa “aos
paradigmas advindos do desenvolvimento das novas
biotecnologias” ( Gadelha, jul. 1999, p. 168).
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O fermento agia também no âmbito dos laboratórios
privados, e na época em que se associou ao Instituto Pasteur
e à Fundação Oswaldo Cruz, Mérieux não era apenas Mérieux.
Em 1967, vendera 51% de suas ações à Rhône-Poulenc, uma
das mais poderosas indústrias francesas do ramo químico e
farmacêutico — que, como outras empresas farmacêuticas,
começara a se aproximar da biotecnologia através do estreitamento de relações com institutos de pesquisa. Seu parque
industrial compreendia, então, duas unidades próximas: a
fábrica de vacinas situada em Marcy-l’Étoile, com mais de
setecentos trabalhadores, e o Institut Français de la Fièvre
Aphteuse (I.F.F.A.), na vizinha Lyon.
Primeiro produtor mundial dessa vacina veterinária, e
também primeiro laboratório a empreender a cultura de vírus
em escala industrial, o I.F.F.A. produzia somente para o mercado
francês vinte milhões de doses, abastecendo-se em vinte
matadouros europeus da matéria-prima utilizada na fabricação
da vacina: quatrocentas mil línguas de boi, que representavam
12 toneladas de tecidos vivos, os quais requeriam quatrocentos
mil litros de meio de cultura. A febre aftosa e outras vacinas
veterinárias perfaziam 19% das vendas do grupo. A pólio e as
vacinas para a infância, as gamaglobulinas e os soros
terapêuticos (tétano, coqueluche etc.), fabricados em Marcyl’Étoile, correspondiam a 35% e 33%, respectivamente (Mérieux,
1988, p. 148).26
Ao fechar o negócio com a Rhône-Poulenc, Charles Mérieux,
então com sessenta anos de idade, transferiu a presidência do
instituto ao filho, Alain Mérieux, e criou a Fundação Marcel
Mérieux, para realizar os grandes projetos com que sonhava.
Por exemplo, uma universidade internacional de medicina
preventiva, onde fossem ensinadas a epidemiologia e matérias
como ‘hospitologia’ e ‘vacinologia’. Queria transformar a região
do Ródano-Alpes numa pequena Dinamarca da medicina
preventiva, “conservando sua independência dos países do Leste
e dos países anglo-saxãos”(ibidem, 1988, p.150).
Em 9 de outubro 1975, dois meses após a sua posse,
Vinícius da Fonseca firmou com Charles um “contrato de
doação de equipamentos e prestação gratuita de assistência

técnica” entre as Fundações Mérieux e Oswaldo Cruz, visando
à instalação da unidade piloto de vacinas antimeningocócicas
bivalentes. A unidade poderia produzir outras vacinas
bacterianas, incluindo o contrato a formação de pessoal para
cuidar da fabricação dessas vacinas e do controle de sua
qualidade.

Inauguração da usina piloto para a fabricação da vacina contra a
meningite na Fundação Oswaldo Cruz, com a presença de Charles
Mérieux e membros da equipe de Bio-Manguinhos ao lado da máquina
de fermentação.
Rio de Janeiro, RJ, 14 de junho de 1976.
Coleção Rui Porto

Era a primeira vez que uma instituição estrangeira doava
ao governo brasileiro uma unidade industrial completa,
“gratuitamente”. Esta não era, porém, a primeira unidade
industrial do grupo francês no Brasil. Já existia em Paulínia,
interior de São Paulo, o Instituto Veterinário Rhodia-Mérieux,
uma enorme fábrica vinculada à Rhône-Poulenc, onde se
produzia a vacina contra a febre aftosa e outros imunizantes
de uso veterinário.
A usina piloto que ia ser implantada em Manguinhos
constituiria um degrau para se alcançar um “conjunto industrial
definitivo para a fabricação de vacinas e fracionamento de
sangue”, comprometendo-se a Fiocruz a providenciar com a
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Seplan estudo de viabilidade e projeto de uma sociedade de
economia mista em que teria o capital majoritário, e Mérieux,
o minoritário. Os dez milhões de cruzeiros mencionados por
Fonseca no documento de agosto de 1975 figuravam como
contrapartida nacional, oriunda de um Fundo para o Desenvolvimento da Produção de Imunizantes.
A usina piloto foi inaugurada em junho de 1976, com a
presença de Mérieux e de autoridades brasileiras, inclusive o
presidente Ernesto Geisel, que visitava a Fundação Oswaldo
Cruz pela segunda vez.

Inauguração da Usina Piloto de Meningite em 14 de junho de 1976.
Da esquerda para a direita: o chefe da Casa Civil, general Hugo de
Abreu, o governador do estado do Rio de Janeiro, Faria Lima,
o presidente Ernesto Geisel, o ministro da Saúde, Paulo de Almeida
Machado, o ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, João Paulo dos Reis Velloso, e
Charles Mérieux.
Filme Brasil Hoje nº 157/Arquivo Nacional

Inauguração da usina piloto para a fabricação da vacina
antimeningocócica pelo presidente da República, Ernesto Geisel, com
a presença de Charles Mérieux no começo da revitalização da Fiocruz.
Resultado de um acordo de cooperação entre o governo brasileiro e o
Instituto Mérieux, a usina piloto facultaria ao país a auto-suficiência
na produção dessa vacina e o domínio de uma tecnologia de
fermentação que serviria à produção de outras vacinas bacterianas.
Segundo o ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado,
representava um salto de cem anos na tecnologia de vacinas.
Comparar o porte e a sofisticação desse fermentador com os que
Mérieux instalou na França para produzir as vacinas encomendadas
pelo Brasil (Foto página 327)
Rio de Janeiro, RJ, 14 de julho de 1976.
Filme Brasil Hoje nº 157/Arquivo Nacional

Durante aquele ano tinha começado, de fato, a reestruturação da Fiocruz. Em abril, fora promulgado o novo estatuto,
integrando-a ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, como instituição de “pesquisa, capacitação de
recursos humanos, desenvolvimento de tecnologias de produção
e elaboração de produtos profiláticos e terapêuticos,
planejamento em saúde e atividades laboratoriais especializadas
(decreto nº 77.481). A regulamentação, aprovada em 4 de maio,
criara uma estrutura organizacional nova, na qual o Ipromed
dava lugar a Bio-Manguinhos e a Far-Manguinhos.
Na área químico-farmacêutica, sob a jurisdição desta última,
o plano era fabricar medicamentos de interesse para a saúde
pública mas não atraentes para a indústria privada, introduzindo-se segmentos novos de produção, como o das sínteses
orgânicas. A intenção manifestada nos documentos inaugurais
da reestruturação da Fiocruz era estabelecer joint-ventures
com empresas nacionais do setor farmacêutico e implantar,
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Visita do presidente da
República, Ernesto Geisel,
ao campus de
Manguinhos, em
cerimônia comemorativa
do programa de
recuperação da Fiocruz,
em 02.12.1977, ocasião
em que foi inaugurado o
Centro de Microscopia
Eletrônica.
A partir de convênio
firmado com o Instituto
de Medicina Tropical de
Hamburgo, Alemanha, foi
doado um microscópio
eletrônico ao
Departamento de
Parasitologia, para auxiliar
nos estudos da doença de
Chagas. Vieram dois
técnicos alemães para
trabalhar durante dois
anos nas pesquisas
desenvolvidas pela
Fiocruz. Foram
inaugurados na mesma
data os prédios Adolfo
Lutz, Gomes de Faria e
Carlos Chagas,
recentemente restaurados
dentro do programa
prioritário de recuperação
da Fiocruz. Presentes à
cerimômia, Vinícius
Fonseca, presidente da
Fiocruz, o ministro da
Saúde, Paulo de Almeida
Machado, o governador
do estado do Rio de
Janeiro, Faria Lima, entre
outras autoridades.
Coc/Fiocruz

tanto em Bio-Manguinhos como em Far-Manguinhos, centros
de pesquisa tecnológica, neste último caso, voltados para o
desenvolvimento de medicamentos usando a fauna e flora
nativas.
Segundo Marques dos Santos (1999, pp.135-6), “toda a
estrutura produtiva da Fiocruz estava sendo concebida tendo
em vista sua conversão em empresa pública, para posterior
associação com laboratórios privados nacionais ou estrangeiros”.
A divisão das unidades de medicamentos e vacinas — à semelhança do que ocorrera com o Instituto Pasteur — foi feita para
facilitar a negociação com os laboratórios de cada área.
Negociações chegaram a ser entabuladas com o Laboratório
Tostes, visando à produção de algumas linhas de medicamentos.
A Usina Piloto de Vacina Antimeningocócica representou
o primeiro salto de qualidade no desempenho da Fiocruz como
produtora de imunizantes.27 “A idéia era transformar aquilo
em uma unidade de aprendizagem de novas tecnologias, manter
uma pequena produção do que fosse necessário para prevenir
a meningite e partir para outros tipos de vacina” (Fonseca, fita
10). Os equipamentos e, sobretudo, o know-how adquiridos
viabilizariam esse passo, ao menos na área das vacinas
bacterianas.
Com relação às virais, a questão era mais complicada.
Mérieux julgava conveniente operar em Paulínia. A
modernização da produção nesta vertente requeria o
fortalecimento da virologia, uma área de pesquisa que não
chegara a se constituir adequadamente em Manguinhos, já
que suas linhas de pesquisa sempre estiveram orientadas muito
mais para as doenças parasitárias. O presidente da Fiocruz
propôs a Hermann Schatzmayr, o único com formação consistente na área, que assumisse a direção de Bio-Manguinhos
e implantasse a vacina contra o sarampo e, em seguida, outras
vacinas virais.
Schatzmayr, que já trabalhara na produção da antivariólica
em ovos embrionados, assumiu em 16 de junho de 1976 a
chefia de uma coordenação especial, incumbida de planejar a
organização de Bio-Manguinhos, mas não quis permanecer à
frente da nova unidade. Sugeriu o nome de Akira Homma,
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veterinário brasileiro que trabalhava numa divisão da Bayer,
na Alemanha. No final de 1976, este assumiu a direção de BioManguinhos (Santos, 1999, p. 149).
A instalação da unidade prolongou-se até 1977. Em
outubro daquele ano, ainda no âmbito da cooperação
francesa, foi criado o Centro de Virologia Médica, vinculado
ao Instituto Oswaldo Cruz. Além de desenvolver um programa
prioritário de pesquisa voltado para as doenças virais, o centro
deveria funcionar como laboratório de referência para
diagnóstico dessa classe de doenças, como suporte de um
curso de pós-graduação em virologia médica e, ainda, como
criador de know-how para o desenvolvimento de imunizantes
e kits para diagnóstico.28 Através de convênio firmado em 31
de novembro de 1977, a Fundação Mérieux ofereceu estágios
em outros países, duzentos mil dólares para a aquisição de
equipamentos e o pagamento de salário a um especialista
contratado no exterior. Com esses recursos, Schatzmayr, o
diretor do centro, trouxe um virologista brasileiro que há
muito tempo trabalhava em Londres, Gelli Pereira, e a mulher,
virologista também.
Vinícius da Fonseca atribui a generosidade do parceiro
francês ao interesse em que houvesse “dentro da Fundação
Oswaldo Cruz, ou seja, no Brasil, um núcleo com o nome dele,
com a tecnologia dele, que fixasse a imagem Mérieux na
América do Sul”. E, de fato, os documentos mostram que o
investimento na Fiocruz era parte de um plano mais ambicioso
de expansão das atividades produtivas no Brasil, com a sócia
Rhône-Poulenc, e de alargamento, no continente, do mercado
para as vacinas francesas ou, até mesmo, franco-brasileiras,
tanto as veterinárias como as humanas.
Em 31 de agosto de 1976, recém-inaugurada a usina
piloto, Fonseca e Mérieux elaboraram a proposta de uma
empresa franco-brasileira de vacinas, que teria como presidente
e vice-presidente os diretores das fundações Oswaldo Cruz e
Mérieux. O capital de dez milhões de dólares seria majoritariamente nacional, participando a Fiocruz com 59%, as
agências brasileiras de fomento (CNPq, Finep, BNDE, FSESP
etc.) com 1% e Mérieux, com os restantes 40%. A empresa

fabricaria vacinas e plasma para atender às “encomendas
globais” do governo brasileiro e de países da ALALC (Santos,
1999, p. 149).

Gelli Pereira, virologista, no laboratório do quinto andar do
Pavilhão Rocha Lima. Década de 1980.
Coc/Fiocruz

A produção da vacina contra a meningite ia bem, e se
poderia passar às de difteria e coqueluche, bastando para isso
instalar novos fermentadores na Fiocruz. Para iniciar a
produção da antitetânica, seria preciso encontrar lugar
adequado para um fermentador de grande porte. O centro
piloto de plasma seria alojado num espaço complementar ao
Pavilhão Rockefeller.
“Discutimos muito quais seriam as prioritárias” — relembra
Vinícius da Fonseca. “Para o Ministério da Saúde, a prioridade
era sarampo”, o que convinha a Mérieux: havia dois ou três
tipos de vacina contra o sarampo, e ele queria que o governo
brasileiro adotasse a que fabricava. Tinha em mira, também, a
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exportação para o Brasil e outros países da América do Sul da
vacina contra a poliomielite desenvolvida no Instituto Mérieux,
usando a técnica de Salk, o que implicava em desalojar Sabin,
que tinha total domínio sobre o mercado brasileiro.

Visita de Albert Sabin à Fundação Oswaldo Cruz. Da esquerda
para a direita: Armir Nobrega, Guilardo Martins Alves, Albert Sabin,
Aloysio de Salles Fonseca, Herman Schatzmayr, Akira Homma.
Rio de Janeiro, RJ, entre 1979 e 1984.
Coc/Fiocruz

As negociações entre as Fundações Oswaldo Cruz e
Mérieux se entrecruzaram, por algum tempo, com as negociações deste com o Instituto Pasteur. Seu diretor, François
Gros, veio à Fiocruz em fins de 1977 para retomar conversações
entabuladas por ocasião da visita à França, no começo daquele
ano, de Vinícius da Fonseca. Estivera com Gros e com Hardy,
o diretor do Instituto Pasteur Produção S. A., que teriam
manifestado vivo interesse na produção de vacinas e outros
produtos através de entidade mista, sob controle acionário

brasileiro e com a participação de Mérieux. A empresa francobrasileira que vinha sendo projetada passou a se chamar
Groupe d’Action Cruz — Mérieux — Pasteur pour la Production
de Vaccins au Brésil. Em carta ao ministro Paulo de Almeida
Machado,29 Mérieux propôs que o grupo produzisse a vacina
contra o sarampo a partir de vírus congelado da cepa Schwarz,
importado da França, e uma tetravacina combinando difteria,
tétano, coqueluche e poliomielite. O Brasil deixaria, então, de
usar a vacina Sabin, bivalente, recomendada pela OMS, e
adotaria a Salk, feita com vírus inativado, que Mérieux julgava
melhor adaptada às condições de clima e nutrição dos
brasileiros.
Em 1978, intensificaram-se as negociações visando à
transferência de tecnologia para a produção da vacina contra
o sarampo. Em maio, Reis Velloso encaminhou a Geisel pedido
de CR$ 16.700.000,00 para custear a instalação dos processos
de formulação, envasamento, liofilização e controle de
qualidade da vacina. Foi aprovado no mesmo dia pelo
presidente. O acordo previa o fornecimento de concentrado
viral (o chamado bulk) em volume suficiente para que
Manguinhos produzisse cinco milhões de doses, o que significaria
uma economia de divisas de quinhentos mil dólares por ano. O
programa de assistência técnica e de treinamento de pessoal
(que chegou a acontecer) tornaria a Fiocruz apta a dominar
quase todo o ciclo de produção da vacina em, no máximo, dois
anos.30 Em 19 de agosto de 1978, foi firmada “carta-contrato”
entre a Fiocruz e o Instituto Mérieux, envolvendo o fornecimento,
por este, de 1.500 litros de suspensão viral da vacina contra o
sarampo. O pagamento ao Instituto Rhodia-Mérieux seria feito
em cruzeiros; no Brasil, portanto, sem remessa de fundos ao
exterior, por preço equivalente a 5.280 francos o litro (conforme
o câmbio do dia). O contrato previa, ainda, o gasto de 50.500
francos com a aquisição dos equipamentos necessários à
fabricação da vacina, pagáveis igualmente em cruzeiros.
Apesar de a operação ter sido autorizada pelo ministro
da Saúde e pelo presidente da República, a Consultoria Jurídica
do Ministério emitiu parecer contrário, obrigando Vinícius da
Fonseca a firmar nova versão em 11 de outubro, que contem-
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plava apenas os primeiros 650 litros de preparado viral, ficando
os demais à mercê de termos aditivos. Um seria firmado em 19
de novembro de 1979. Nova carta-contrato, de aquisição de
mais 4.800 litros, seria assinada em 10 de junho de 1980,
seguindo-se outra referente a 1.500 litros, em 6 de abril de 1981.

Carlos Médicis Morel, médico e doutor em Ciências Naturais
(Biofísica), transferiu-se para a Fiocruz em 1978 e implantou na
instituição o Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, que
dirigiu por muitos anos. Foi diretor do IOC, vice-presidente de
Pesquisa e, de 1993 a 1997, exerceu a presidência da Fiocruz. 1987.
Vídeo Vacinas/VídeoSaúde/Fiocruz

Em fins de 1978, paralelamente à implementação desses
contratos, foi elaborado o anteprojeto da Unidade Industrial de
Produção de Vacinas e Reativos para Diagnóstico, e do
Laboratório de Desenvolvimento de Produção de Reativos para
Diagnóstico, tendo em mira o início da produção da vacina
contra o sarampo, o aumento da produção da antimeningocócica,
a melhoria da produção da vacina contra a febre amarela, a
introdução de novas técnicas fermentativas aplicáveis às vacinas
contra o cólera e a febre tifóide, e a produção de vacinas virais,
inclusive contra a poliomielite.

Mais uma vez, imaginou-se que essas unidades seriam o
embrião de uma empresa privada, a Bio-Manguinhos S. A., de
capital misto integralizado pela Fiocruz, pelo BNDE-FIBASA e,
possivelmente, o grupo Pasteur-Mérieux.31 Mas a idéia
permaneceu no papel. O malogro se deveu a uma complexa
conjunção de fatores. O presidente da Fiocruz contava com o
apoio de Reis Velloso, obtendo por intermédio deste o respaldo
do BNDE. Segundo Fonseca, o ministro Almeida Machado
também era favorável à idéia. O grupo de Paulínia daria o
apoio tecnológico. Manguinhos seria a base de operações,
inclusive — a julgar pelo depoimento de Fonseca — para “uma
parte da produção de vacinas veterinárias”. Mas no decorrer de
1978, as negociações começaram a ratear. “O Mérieux estava
de acordo, mas o mais importante não era ele, era a Rhône
Poulenc.” Esta e, por conseqüência, o pessoal de Paulínia
recuaram, por motivos que Fonseca não explica muito bem. A
preocupação com a mudança de governo em 1979 parece ter
sido importante, mas além disso houve divergências com relação
ao controle da empresa. A discussão sobre como ela iria funcionar
e quem a presidiria foi complicada: “a fundação teria o controle,
e eles não deixaram. Depois eu abdiquei do controle total e
aceitei que tivéssemos 30%, mas não tinha dinheiro para bancar
30%. Acho que avaliamos demais nosso prestígio. Blefei nesse
particular, e eles recusaram. Joguei pôquer, porque achava que
tinha alguns trunfos muito bons”. Um desses trunfos era o Instituto
Pasteur: “era muito importante nesse negócio, porque estava
namorando com a Rhône Poulenc para fazer a junção com
Mérieux, que acabou fazendo” (Fonseca, fita 9).
A empresa que Fonseca e os franceses arquitetavam iria,
aos poucos, absorver, ou senão interligar, outros produtores
nacionais de vacinas. “Manguinhos ia ser o coordenador da
holding” (idem). Essa idéia — que Sérgio Gil Marques dos
Santos considera, com razão, como o embrião do futuro
Programa Nacional de Auto-Suficiência em Imunobiológicos
— foi proposta inicialmente por Charles Mérieux, em dezembro
de 1975. Em documento enviado ao ministro da Saúde e ao
presidente da Fiocruz,32 sugeriu uma “federação de laboratórios
produtores,” para contornar as dificuldades que então se

343

apresentavam tanto na associação Pasteur — Mérieux como
na Mérieux — Fiocruz. Esta poderia se associar ao Instituto
Vital Brazil, para ampliar a produção da antimeningocócica e
outras vacinas em prazo mais curto. A Biolab, empresa privada
que se instalava no Rio, participaria do empreendimento. Em
São Paulo, Manguinhos se aliaria ao Butantã e à Brasvacin,
que projetava uma planta industrial em Campinas, nas
proximidades do Instituto Veterinário Rhodia-Mérieux. A
Brasvacin (Laboratório Brasileiro de Vacinas S/A) era uma
empresa de capital misto, que estava sendo criada pelos
governos federal e paulista e uma empresa pública canadense,
a Connaught Laboratories. Foi legalmente constituída em 1976,
mas a fábrica de vacinas humanas e veterinárias, cristais de
insulina e plasma humano não chegou a ser implantada,
extinguindo-se a empresa em 1980.33
Segundo Mérieux, a federação de produtores brasileiros
se ligaria àquela que se achava em formação na França, Canadá
e Irã, e que iria, de fato, dar origem, no final de 1977, à Union
Internationale pour la Promotion de la Médecine Preventive,
integrando os institutos Pasteur e Mérieux, o Centre
International de l’Enfance, dois organismos canadenses,
Universidade de Montréal e Instituto Armand Frappier, e a
Fundação Iraniana de Medicina Social.
Num programa de televisão de que o presidente da Fiocruz
participou, perguntaram-lhe se estava pretendendo criar a
“Biobrás”, segundo o modelo das outras estatais que os
governos militares vinham semeando. Ao expor suas idéias
para o futuro da instituição, às vésperas de deixá-la, Fonseca
reiterou sua convicção de que a sociedade anônima BioManguinhos S. A., “que sucederia .... a unidade técnica do
mesmo nome”, era a melhor forma de tornar a Fiocruz “cada
vez mais autônoma do ponto de vista econômico-financeiro”.
Bio-Manguinhos não chegou a se transformar em empresa de
capital misto, por força de outros fatores além daqueles
mencionados acima.Vinícius da Fonseca (fita 10) refere-se aos
concorrentes internacionais, que teriam começado a se
mobilizar. Cita especificamente Sabin, que era casado com
uma brasileira, e que contaria com forte lobby local contra a

vacina do adversário Salk, produzida por Mérieux. Outros
fatores que pesaram foram a oposição de funcionários no
Ministério da Saúde, que não viam com bons olhos tamanha
autonomia de Bio-Manguinhos; a hostilidade de correntes
nacionalistas, inclusive dentro do governo, que não aceitavam
a parceria com o capital estrangeiro; e a oposição, na própria
Fiocruz, de cientistas que julgavam exagerada a ênfase nas
vacinas em comparação com a importância atribuída a áreas
tradicionais de pesquisa, que Vinícius da Fonseca efetivamente
deixou no limbo.

Acordo com o Japão: a vacina contra o
sarampo
Em março de 1979, teve início o governo do general João
Batista Figueiredo (1979-84), que iria se caracterizar pela
combinação de crise econômica crônica, desagregação do regime
autoritário e intensificação da abertura política iniciada por
Geisel, em cujo governo vieram se adensando os sinais de
esgotamento do ciclo de prosperidade que ficara conhecido
como “milagre econômico”. Em agosto, Delfim Netto substituiu
Mario Henrique Simonsen na pasta do Planejamento, ainda
prestigiado por ter sido o autor desse “milagre”. Porém, a situação
havia mudado nos planos interno e externo. As taxas de juros
internacionais continuaram subindo, comprometendo a obtenção
de novos empréstimos. A experiência de crescimento com
controle da inflação durou pouco. A expansão da moeda foi
limitada; cortaram-se os investimentos nas empresas estatais,
as taxas de juros internos subiram, paralisando os investimentos
privados. O retorno de Delfim Netto ao comando da política
econômica combinado à elevação dos preços do petróleo e à
política recessiva iria transformar os anos 1980 na chamada
“década perdida”. Foram lançados o III PND e o III Plano Básico
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), mas os
resultados não se compararam àqueles obtidos durante o
governo Geisel. Segundo Boris Fausto (1999, p. 502),
pela primeira vez desde 1947, quando os indicadores do PIB
começaram a ser estabelecidos, o resultado em 1981 foi negativo,
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assinalando queda de 3,1%. Nos três anos seguintes, o PIB teve
um declínio médio de 1,6%. Os setores mais atingidos foram as

Voltei com a missão de reintroduzi-lo, porque só assim podíamos
ter voz e voto e ajuda para pesquisa. Fui ao ministro da Saúde,

indústrias de bens de consumo durável, como por exemplo, os
eletrodomésticos, e de bens de capital, concentradas nas áreas

que era o Arcoverde e ... ele disse: ‘nós não temos esse recurso
... vá ao Itamaraty’. Resultado: fiz uns apertos aqui no orçamento

mais urbanizadas do país. O desemprego nestas áreas tornou-se
um problema sério. Calcula-se que o declínio da renda foi mais

da fundação e consegui os vinte mil dólares. Na assembléia
seguinte, que era anual, já fui disposto a falar grosso. (Guilardo

grave do que o ocorrido nos anos seguintes à crise de 1929.

Alves, entrevista, 29.03.2001).

A pasta da Saúde foi chefiada nesse período por Waldir
Mendes Arcoverde, ex-presidente do Instituto Nacional da
Previdência Social (INPS), em seguida à curta gestão de Mário
Augusto de Castro Lima. Médico sanitarista, com passagem
pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, Arcoverde
anunciou em sua posse que pretendia interiorizar as ações
básicas de saúde e ampliar as redes de saneamento básico e o
programa nacional de imunizações.
Quando Figueiredo assumiu a presidência da República,
Vinícius da Fonseca deixou a Fiocruz. Seu sucessor, Guilardo
Martins Alves, vice-presidente de Recursos Humanos, procurou
manter e ampliar o programa de reestruturação física e de
repovoamento intelectual iniciado em 1975. A recuperação
técnica e científica como também a maior organicidade administrativa traduziram-se, nessa gestão, em aumento expressivo
do número de entidades nacionais e estrangeiras interessadas
em programas conjuntos com a Fiocruz nas áreas de pesquisa,
capacitação de recursos humanos e desenvolvimento tecnológico.34
Guilardo Alves, que já trabalhara na Organização dos
Estados Americanos (OEA), conseguiu ampliar as alianças da
Fiocruz entre as agências internacionais e elevou seu orçamento
graças à rede de apoios no Congresso Nacional. O Brasil voltou
a ser membro da Organização Mundial de Saúde, graças à
doação de vinte mil dólares pagos pela Fiocruz (Informativo
Fiocruz, ano IV, nº 46, dez. 1981).
Tudo começou em Genebra, numa Assembléia Geral da OMS,
em 1980. Fui convidado, mas quando começou a reunião, pedi a
palavra e o secretário me disse: ‘Ah, doutor, não vai ser possível
falar, porque o Brasil hoje não é membro da OMS’. O país
interrompera sua contribuição; cortara as relações com a OMS.

Começou então a ser negociada a entrada do Brasil no
programa Tropical Disease Research da OMS, através de
pesquisas realizadas no IOC por Carlos Médicis Morel. Guilardo
Alves implantou também o Departamento de Imunologia,
orçado em quinhentos mil dólares, integralmente doados pela
OMS. Para dirigi-lo, foi convidado Bernardo Castro Galvão,
que fazia doutorado em Genebra.
A autonomia na produção da vacina contra o sarampo
continuou a ser uma prioridade na administração de Guilardo
Martins Alves. A intenção de Bio-Manguinhos era dominar a
tecnologia de todo o ciclo de produção. A tentativa de fazê-lo
com a ajuda de Mérieux fracassou em virtude, principalmente,
de sua resistência em transferir toda a tecnologia. Interessavalhe a venda do concentrado viral para ser liofilizado e envasado
em Bio-Manguinhos. A rede de alianças assumiria, então, outro
desenho, envolvendo o Ministério das Minas e Energia, o interesse
dos japoneses pelos recursos minerais brasileiros e, last but not
least, a presença de um nissei, Akira Homma, à frente de BioManguinhos e, em seguida, do Programa de Auto-Suficiência
Nacional em Imunobiológicos, no Ministério da Saúde.
Em 1979, enquanto ainda transcorriam as negociações
com os franceses, Homma começou a buscar novos parceiros.
Escreveu para Shunjo Chiba, um virologista que havia
conhecido durante o pós-doutorado em Houston, Texas, em
1969-71, e por intermédio dele chegou a Konosuke Fukai, do
Instituto de Pesquisas Microbianas da Universidade de Osaka,
o conhecido Biken. Outro professor dessa universidade, Akira
Igarashai, especialista em virologia de insetos, estava chegando
ao Brasil, e foi incumbido de fazer o reconhecimento do terreno,
ver o que era a Fundação Oswaldo Cruz. Seu relatório foi
favorável, e então Fukai concordou em vir à frente de uma
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equipe, para discutir a cooperação técnica entre as duas
instituições. 35 Os entendimentos foram facilitados pela
existência de um acordo de cooperação entre Brasil e Japão,
celebrado no governo Geisel pelo ministro das Minas e Energia,
Shigeaki Ueki, envolvendo a exploração e exportação das
imensas jazidas de ferro e outros minérios em Carajás, no norte

Em 1980, Brasil e Japão assinaram um acordo de cooperação técnica
para a transferência de tecnologia, visando à produção, pelo Brasil,
das vacinas contra o sarampo e a poliomielite. Cientistas brasileiros
estagiaram no Japão, enquanto a Fundação Oswaldo Cruz recebia a
visita de peritos japoneses, que acompanharam todo o processo de
desenvolvimento das vacinas. Na imagem, grupo de peritos japoneses
com membros da equipe de Bio-Manguinhos em visita ao laboratório
de poliomielite, na seção onde se processavam a formulação e o
envasamento da vacina, no segundo andar do Pavilhão Rocha Lima.
Da esquerda para a direita: Terumasa Otsuka, Shinobu Abe,
Luis Antônio da Cunha, Margareth Rose Martins, Yutaka Doi,
Maria da Luz Fernandes Leal, Akira Homma, Ishikawa, Hishasiki Okada.
Rio de Janeiro, RJ, 1982.
Ccs/Fiocruz

do Pará. Embora o titular daquela pasta (Cesar Cals, no governo
Figueiredo) não tenha estabelecido nenhum contato com a
Fiocruz, o Itamaraty ajudou a obter concessões do governo
japonês, que beneficiaram Bio-Manguinhos. O acordo com o
Japão foi firmado em 1980 e se prolongou até 1984. O governo
japonês investiu cerca de cinco milhões de dólares, forneceu
os equipamentos e treinou aproximadamente trinta tecnologistas de Bio-Manguinhos. “Foi um convênio de cooperação
de pai para filho”, explica a dra. Maria da Luz Fernandes Leal,
uma dentre estes tecnologistas, atual vice-diretora da unidade.
“Eles não venderam a tecnologia. Nós a ganhamos junto com
a cepa do vírus vacinal” (entrevista, 04.02.2001, fita 1, lado A).
Akira Homma confirma: “Os brasileiros tiveram realmente
acesso à tecnologia, etapa por etapa, tudo de ponta. Aliás,
nós tivemos aqui equipamentos superiores aos que existiam
lá. As instalações deles estavam operando há anos e as nossas
eram novas em folha. Eles forneceram equipamentos modernos,
linhas automáticas de lavagem, esterilização e envase,
equipamento de liofilização de porte industrial” (entrevista,
05.03.2001, fita 1, lado A).
Concluída a primeira fase do acordo, pretendeu-se renová-lo
por mais cinco anos, mas isso não foi possível. Bio-Manguinhos
conseguiu, internamente, os recursos para completar a
instalação do laboratório de vacinas contra o sarampo, no
segundo andar do Pavilhão Rocha Lima.36 “Ainda que tenha
sido adaptado, ficou muito bom, mas sempre falamos que era
uma solução provisória. Tínhamos de partir para um laboratório
definitivo. Esse aqui era só para demonstrar a viabilidade de
uma atividade dessa natureza na Fundação Oswaldo Cruz.
Mas o laboratório definitivo não saiu ainda” (idem).
O término do acordo com os japoneses parece ter sido
determinado por injunções de política e comércio internacional
que envolviam o Itamaraty. “Chegou um momento em que o
Itamaraty suspendeu tudo. Tinha gente deles aqui, acompanhando isso, e disseram: ‘Acabou!’ E não tivemos mais vantagens,
também, porque o governo japonês cataloga os países segundo
seu desenvolvimento econômico, e o Brasil estava entre os países
em desenvolvimento intermediário, pré-industrial” (idem).
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Abertura dos ovos SPF, utilizando maçarico a acetileno. A partir daí, a
produção da vacina ocorre numa área de proteção biológica, onde os
funcionários usam roupas dotadas de sistema de filtragem de ar
individual de maneira a impedir a contaminação do meio ambiente, de
acordo com as orientações estabelecidas pela Good Manufacturing
Practice/GMP. Rio de Janeiro, RJ, 2000.
Foto: Wilson Alves de Paula
Bio-Manguinhos/Fiocruz

A primeira etapa da produção da vacina contra o sarampo é a
incubação de ovos SPF (special pathogenic free). Uma incubadora (na
imagem, uma antiga máquina, ainda utilizada) provê artificialmente a
temperatura e umidade requeridas para a incubação dos ovos, etapa
que se estende por 11 dias, ao fim dos quais os ovos são observados
com auxílio de um aparelho chamado ovoscópio. Os que apresentam
boas condições para a produção da vacina são limpos com solução de

A partir da retirada de embriões dos ovos, o processo de fabricação

álcool a 70%, assegurando a sua assepsia.

da vacina ocorre numa área provida de fluxo laminar, com esterilidade

Foto: Wilson Alves de Paula

controlada, de maneira a garantir a não contaminação do produto.

Bio-Manguinhos/Fiocruz

Após a retirada dos embriões, realizam-se a lavagem e a dissecação,
eliminando-se a cabeça e os órgãos internos.
Foto: Wilson Alves de Paula
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Posteriormente,
trinta embriões são
reunidos numa
placa de petri e
submetidos a
lavagem com
solução de PBS.
Em seguida, os
trinta embriões são
triturados
manualmente,
transformando-se
numa pasta.
Foto: Wilson Alves
de Paula
Bio-Manguinhos/
Fiocruz

O vírus vacinal de sarampo é introduzido nas garrafas para reproduzir-se nas células por
cinco dias, quando ocorre uma nova troca de meio, submetendo a cultura de tecidos a mais 48
horas de desenvolvimento viral. Depois que o vírus atacou as células (efeito citopático/
citopatogênico), faz-se a coleta da suspensão viral. Durante as três etapas, produção de células,
inoculação e troca de meio, as garrafas são mantidas em movimento numa espécie de estante
rotatória (roller). Ocorrido o efeito citopático, as garrafas com células e vírus replicado são
congeladas a 45ºC e imediatamente descongeladas em banho termoestático, para um rompimento
da membrana celular, permitindo a liberação do vírus no meio de cultura.
Foto: Wilson Alves de Paula
Bio-Manguinhos/Fiocruz

Os embriões triturados formam um concentrado de células
que é depositado em garrafas cilíndricas mantidas a 37ºC

O produto final: vacina

por um período de dois dias, ocorrendo a formação de

formulada ou bulk de

uma monocamada de células (mono-layer). Inocula-se

sarampo.

então o vírus de sarampo nessa cultura.

Foto: Wilson Alves de Paula

Foto: Wilson Alves de Paula

Bio-Manguinhos/Fiocruz

Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Apesar disso, a nacionalização das vacinas contra a
meningite e o sarampo foi notícia nos principais jornais do
país e reforçou o prestígio da Fiocruz. A unificação das
atividades de produção de imunobiológicos numa unidade
com independência relativa foi uma inovação e contribuiu
para diferenciá-las de outras vertentes institucionais — pesquisa
e ensino, sobretudo — que se repovoavam e expandiam por
vias próprias (Gadelha, Temporão e Giraffa, 1997, p. 28).
A partir de 1983, os principais produtos de BioManguinhos seriam a vacina contra o sarampo, a antiamarílica
e um terceiro imunizante que também foi contemplada pelo
acordo com o Japão. A transferência de tecnologia da vacina
contra a poliomielite envolveu o Japan Poliomielite Research
Institute, em Tóquio. Essa organização semiprivada era o
resultado da fusão de três ou quatro laboratórios produtores,
que se juntaram para alcançar a escala de produção de vacina
contra pólio, oral e inativada, requerida pelo governo japonês.
Um dos ‘catalisadores’ da transferência desta tecnologia
foi Maria da Luz Fernandes Leal. Ao formar-se pela faculdade
de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
trabalhou com marcadores genéticos para poliovírus no
Departamento de Virologia daquela universidade. Logo após
ingressar na Fiocruz, em 1981, esteve três meses no Japão
estagiando em todas as áreas de produção e controle de
qualidade da vacina oral atenuada contra a poliomielite. Ao
regressar ao Brasil, a pedido do Ministério da Saúde, organizou
o controle de qualidade das vacinas importadas, no Departamento de Virologia da Fiocruz, chefiado por Herman
Schatzmayr. Esta rotina logo seria absorvida pelo Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), de
que falaremos adiante.
Bio-Manguinhos passou a produzir a vacina contra a
poliomielite a partir do concentrado viral (bulk) importado. A
internalização de todo o ciclo produtivo mostrou-se técnica e
economicamente inviável na época. A cooperação com os
japoneses foi importante para a implantação do controle de
qualidade e para capacitar o pessoal que iria assumir a
execução do processo a partir da etapa de formulação da

Vacina contra
sarampo
produzida pela
Fiocruz.
Coc/Fiocruz

Expedição de vacinas contra o sarampo, atividade final de uma linha
de montagem que tinha início na máquina de rotulagem e embalagem
dos frascos, acondicionamento num berço de plástico, cobertura do
berço com papel alumínio formando um blister, que era então
empacotado em grupos de cinco unidades em cada caixa. Essa linha
de montagem era realizada no andar térreo do Pavilhão Rocha Lima,
até ser transferida para a Planta Industrial. Rio de Janeiro, RJ, 1994.
Foto: Jorge Carvalho Cruz
Ccs/Fiocruz
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vacina. Ainda que parcial, esse esforço de nacionalização
contribuiu para o controle da doença no Brasil. Em 1986, apesar
das campanhas nacionais de imunização contra a poliomielite
e da alta cobertura vacinal alcançada, persistiam os casos de
poliomielite de tipo 3 no Nordeste. Verificou-se que a vacina
importada apresentava os tipos no limite da potência mínima
recomendada internacionalmente, às vezes até um pouco
abaixo dele. O Ministério da Saúde solicitou, então, a BioManguinhos uma formulação especial para as imunizações no
Nordeste. Fizeram-se experiências com uma vacina com
potência normal, outra monovalente para o tipo 3 e a vacina

Reportagem sobre a
Fundação Oswaldo
Cruz e suas várias
frentes de atuação,
com ênfase na
produção de
imunobiológicos e
no esforço para
dotar o país de
auto-suficiência
com relação às
vacinas contra o
sarampo e a
poliomielite.
Abril de 1983.
Foto: Gil Pinheiro
“Manguinhos: onde
o Brasil vence as
bactérias”,

Manchete ,
02.04.83, p. 29-34.

com tipo 3 potencializado, que se revelou a mais eficiente. Os
grandes laboratórios internacionais tinham pedido seis meses
para fornecer a quantidade de vacinas potencializadas de que
o Brasil necessitava. Bio-Manguinhos conseguiu colocá-la em
campo em vinte dias. “Nenhum laboratório internacional iria
parar sua linha de produção para fabricar o quantitativo de
que o Brasil necessitava. Os produtores trabalham na faixa de
cem milhões de doses, não iam interromper para uma coisinha
de nada!”37 A formulação desenvolvida em Bio-Manguinhos
foi adotada pela OPAS na América Latina e, recentemente, a
OMS passou a recomendá-la a todos os países do mundo.
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A produção da vacina é feita a partir de concentrado viral
importado da Divisão de Produtos Biológicos da SmithKline
Beecham. A doença está erradicada no Brasil, mas o PNI ainda
vacina para manter os níveis de imunidade adquiridos. Apesar
de não atender integralmente à demanda nacional, a capacidade de formular e controlar a vacina tem se revelado essencial
para o país. Os grandes laboratórios internacionais são os
principais fornecedores da OMS, que intensificou o programa
de erradicação do vírus selvagem da poliomielite e “simplesmente comprou toda a produção de vacina do mundo. Ano
passado foi problemático conseguir vacina para tocar as

Exame de cultura de células e de seu desenvolvimento em frascos,
procedimento para o teste de potência da vacina contra a poliomielite,
realizado no quarto andar do Pavilhão Rocha Lima. Década de 1980.
Ccs/Fiocruz

Máquina na qual foi pela primeira vez envasada a vacina contra a
poliomielite, situada, na época, no laboratório do segundo andar do
Pavilhão Rocha Lima. Rio de Janeiro, RJ, 1983.

Bisnagas plásticas utilizadas a partir de 1993, contendo, cada

Foto: Gil Pinheiro

unidade, 25 doses de vacina contra a poliomielite.

“Manguinhos: onde o Brasil vence as bactérias”, Manchete,

Foto: Paulo Rodino

02.04.83, pp.29-34.

Ccs/Fiocruz
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campanhas deste ano” (Maria da Luz Fernandes Leal, entrevista,
04.02.2001, fita 1, lado A). No Brasil, só Bio-Manguinhos produz
a vacina contra a poliomielite (tipo Sabin), atendendo a 50%
da demanda nacional.

Os dias nacionais de vacinação e a
erradicação da poliomielite
Quando foi criado o Programa Nacional de Imunizações,
em 1973, seus arquitetos elaboraram projeções muito otimistas
sobre os quantitativos populacionais que seriam atingidos no
período 1973-79, mas a cobertura cresceu lentamente entre
1975, ano em que foi de fato instituído o PNI, e 1980, quando
se inauguraram os dias nacionais de vacinação.
Em maio de 1979, uma comissão interministerial38 analisou
os problemas enfrentados pelo programa e teceu fortes críticas
à forma como vinha sendo conduzido: falta de clareza e decisão
política do governo e de entrosamanto entre os ministérios da
Saúde e da Previdência e Assistência Social; insuficiente e
inadequada distribuição de recursos; ausência, enfim, de
planejamento e controle das inúmeras atividades e estruturas
que eram necessárias para levar a cabo o programa num
território de dimensões tão grandes. A comissão recomendava
o fortalecimento da Coordenação Nacional, ressaltando a
necessidade de comando unificado dos programas de imunização e vigilância epidemiológica; flexibilidade administrativa
para agilizar as ações; e quadro de pessoal definido, com regime
de tempo integral e remuneração compatível (Comissão
Interministerial, julho de 1979).
A estrutura verticalizada não podia transgredir o pacto
federativo, mas o programa precisava ter unidade de ação, e
isso requeria independência em relação às ingerências políticas
observadas nos estados. As Coordenações Estaduais deveriam
ser instituídas através de convênios com cláusulas que
permitissem à Coordenação Nacional interferir quando fosse
necessário remover “eventuais entraves ao desenvolvimento
local do PNI” (idem). Havia problemas tanto na produção e
no controle de qualidade dos imunubiológicos quanto na

vigilância das doenças. No tocante à produção, era essencial
modernizar os laboratórios nacionais para que aumentassem
sua capacidade de produção e aperfeiçoassem o controle da
qualidade dos produtos que fabricavam. Os consultores
recomendavam a contratação o mais rápido possível de
laboratórios estrangeiros para analisar as vacinas em uso, até
que o país adquirisse estrutura tecnicamente confiável para o
exercício desta atribuição.
A situação do programa começou a mudar em 1980, com
a instituição dos Dias Nacionais de Vacinação para combater
a poliomielite. Descrita no Brasil no início do século, a doença
se tornou um problema de saúde pública a partir da década
de 1930, quando aumentou o número de vítimas nas zonas
urbanas, mas só em 1968 foi incluída no rol das doenças
notificáveis ao Ministério da Saúde.
As pesquisas visando à criação de uma vacina contra a
doença trilharam dois caminhos. A obtenção de um imunizante
a partir de vírus mortos (inativados) que, apesar de serem
inofensivos, pudessem ser reconhecidos como ameaça pelas
defesas do organismo, ativando a produção de anticorpos e
da memória imunológica. Ou a preparação de uma vacina
similar às da varíola e febre amarela, com vírus vivos que
tivessem seu potencial patogênico atenuado, de maneira a
induzir a resposta imunológica sem causar danos ao indivíduo
vacinado. Na primeira metade da década de 1950, surgiram
quase que simultaneamente as duas vacinas atualmente em
uso: a Salk, elaborada com vírus inativados; a Sabin, feita com
vírus atenuados.
A imunização contra a poliomielite no Brasil começou em
1961, com a vacina Sabin (imunizaram-se trinta mil crianças em
Santo André (SP), mas de forma assistemática, sem acarretar
aumento consistente da cobertura vacinal. A ocorrência de
repetidos surtos levou o Ministério da Saúde a criar, em 1971, o
já referido Plano Nacional de Controle da Poliomielite, cuja
implementação foi precedida de um projeto piloto, executado
no estado do Espírito Santo, para avaliar a resposta sorológica à
vacina e introduzir metodologia adequada a campanhas estaduais
realizadas num só dia (Ministério da Saúde, 1993, p. 12).
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O plano previa três grandes vacinações por ano nas zonas
urbanas, em crianças de três meses a quatro anos de idade, o
que de fato se fez na maioria dos estados brasileiros,
propiciando significativa redução dos casos notificados.
Incorporado ao PNI em 1974, teve sua estratégia de execução
modificada, abandonando-se a idéia de vacinação em massa,
que foi substituída pela vacinação de rotina nos postos da
rede básica de saúde. Em 1975, foram notificados 3.600 casos
de poliomielite, a mais elevada incidência até então registrada.
Durante os quatro anos seguintes, houve surtos em quase
todos os estados. A eclosão, em fins de 1979, de uma epidemia
no Sul do país, com 3.205 casos notificados, deixou claro que
era preciso corrigir os rumos do combate à doença.
O aperfeiçoamento da análise clínica e laboratorial de
casos que passaram a ser registrados mais eficientemente
permitiu caracterizar melhor o problema: a poliomielite era
predominantemente uma doença da primeira infância, causada
por poliovírus do tipo 1 (87% dos casos), que afetava indivíduos
não vacinados (76%) residentes em zonas urbanas (74%) (Risi
Júnior, OPAS, nº 484).
Há alguns anos, sabia-se que o vírus atenuado presente na
vacina oral se multiplicava rapidamente depois de ser introduzido
no organismo, aparecendo nas fezes 24 a 48 horas após a
ingestão da vacina. A eliminação se prolongava por até sessenta
dias, com o auge entre o sétimo e o décimo quarto dias. Também
se sabia que o vírus não proliferava em indivíduos imunizados
por infecção natural ou por vacinas preparadas com vírus
atenuados. O mesmo não acontecia com os indivíduos
imunizados com vírus inativados (vacina Salk): eles podiam
abrigar, multiplicar e transmitir o vírus selvagem da poliomielite,
ainda que não fossem afetados por ele. Ou seja, diferentemente
da vacina Salk, a Sabin permitia espalhar no ambiente vírus
inofensivos ao homem que seriam absorvidos por pessoas não
vacinadas, produzindo nelas uma espécie de imunidade natural.
Com base nesses conhecimentos, foi elaborada a nova
estratégia de combate à doença que deu origem aos “Dias
Nacionais de Vacinação”.39 Consistia em aplicar a vacina oral
trivalente no país inteiro, num único dia, em todas as crianças

até quatro anos, independentemente de vacinação anterior —
de maneira a deter a circulação do vírus selvagem, que seria
suplantado pelo do vírus vacinal atenuado nos corpos dos
hospedeiros humanos e no ambiente contaminado pelas fezes
dos vacinados. Haveria duas vacinações nacionais consecutivas, com ampla mobilização da opinião pública e de
voluntários, que não teriam dificuldade em aplicar a vacina
por via oral. Os dias de vacinação seriam em junho e agosto,
meses não muito quentes (não prejudiciais ao vírus vivo),
evitando-se as férias escolares em julho. Escolheu-se o sábado
para facilitar a adesão de voluntários, a movimentação das
pessoas e o transporte de materiais. Estabeleceu-se o intervalo
de oito semanas entre os dias de vacinação, para dar tempo
ao vírus atenuado para circular (ibidem).
O programa levou à criação de quase 92 mil postos de
vacinação, na maioria improvisados em escolas, e envolveu
320 mil trabalhadores, em grande parte voluntários. Na primeira
campanha, em 14 de junho e 16 de agosto de 1980, foram

O presidente da Fiocruz, Guilardo Martins Alves, e o diretor
geral da Universidade de Osaka, Konosuke Fukai, apresentam a vacina
brasileira contra o sarampo. Rio de Janeiro, RJ,
15 de agosto de 1984.
Foto: Fernando Seixas
Agência O Globo
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distribuídos cerca de 65 milhões de doses de vacinas,
imunizando-se quase vinte milhões de crianças. O número de
casos notificados despencou de 1.290, naquele ano, para 122
em 1981, declinando para 69 em 1982 e apenas 45 no ano
seguinte. A partir de 1984, as ocorrências voltaram a aumentar,
principalmente no Nordeste40. Foram atribuídos à crise
econômica, à queda da cobertura vacinal e, também, à maior
sensibilidade da vigilância epidemiológica, que, de julho e
outubro de 1985, fez profunda revisão dos dados disponíveis,
e do desempenho do sistema de notificação de casos em
diversos estados. A queda da cobertura em 1984-85 foi

O ministro da
Saúde Waldyr
Arcoverde abre
campanha
nacional de
vacinação contra
a poliomielite.
Em 17 de junho
de 1984.
Foto: Jamil Bittar
Agência O Globo

conseqüência da tentativa de aplicar simultaneamente as
vacinas contra a poliomielite, sarampo e DPT nos “Dias
Nacionais de Vacinação”, empreendimento que exigia melhor
preparação e maior volume de recursos para funcionar
adequadamente.
As autoridades sanitárias temeram que, com a poliomielite,
ocorresse retrocesso similar ao da febre amarela, que ressurgia
nas manchetes de todos os jornais com a reinfestação das
cidades brasileiras pelo Aedes aegypti, pondo a perder todo o
investimento realizado nos anos 1930-50.
Na Organização Pan-Americana de Saúde, dois brasileiros,
seu diretor, Carlyle Guerra de Macedo, e Ciro Quadros traçaram
novos planos para a poliomielite nas Américas. Como muitos
outros técnicos que trabalharam na erradicação mundial da
varíola, acalentavam o sonho de erradicar esta doença também.
O exemplo de Cuba e de países do Leste europeu, que tinham
livrado suas populações da pólio, e a capacidade de organização
revelada pelos brasileiros nos dias nacionais de vacinação
mostravam que era possível atingir aquela meta. Procuraram
inicialmente Donald Henderson, o papa da erradicação da varíola.
“No way”, foi sua resposta, segundo revelou Quadros em
depoimento a pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz, em
março de 2001. Henderson achava que a vacina não era
suficientemente estável para um programa daquela envergadura.
Macedo assumiu a direção geral da OPAS em 1983. No
segundo semestre de 1984, o diretor do Unicef apresentou-lhe
o projeto que aquela agência tencionava desenvolver com a
OMS, o UCI, Universal Challenge Immunization, cuja meta
seria alcançar 90% de cobertura vacinal em todos os países do
mundo até 1990. “Unicef só falava em vacina, o que era muito
bom. Eles queriam que a OPAS se comprometesse com essa
meta nas Américas, para dar exemplo a outros países do
mundo, já que o continente estava melhor estruturado para
isso. Respondi: dá para fazer se tiver uma ‘doença bandeira’,
capaz de mobilizar todo mundo. Ele então perguntou: ‘que
doença é essa?’ A pólio, respondi prontamente”.
Para ter certeza de que o empreendimento era viável,
Ciro Quadros convocou um punhado de especialistas para
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um brain storm em Washington: Henderson de novo, Risi, o
principal arquiteto das campanhas brasileiras, o mexicano Jesus
Kumate, que depois foi ministro, Bill Paton, do CDC... Todos
apoiaram a idéia (Quadros, entrevista, Casa de Oswaldo Cruz,
2001). Ela foi bem recebida pelos dirigentes da campanha
brasileira, que atravessava um momento difícil, tendo afrouxado
o ritmo de trabalho por falta de um objetivo que orientasse o
esforço de vacinação. Amparada pela Organização PanAmericana de Saúde e outras agências internacionais, a
campanha passou a perseguir a erradicação da doença a partir
de 1986, estabelecendo novo planejamento e cronograma, de
modo a alcançar esta meta até 1990 (Ministério da Saúde,
1986, p. 9). Os Dias Nacionais de Vacinação voltaram a ser
dedicados exclusivamente à pólio. A vigilância epidemiológica
foi reforçada, instituindo-se a busca ativa de casos mediante
visitas à rede de saúde pública e privada existente no país, e
a revisão de prontuários médicos que pudessem encobrir
etiologia por poliovírus. Os estudos realizados então revelaram
a necessidade de duas modificações importantes na condução
da campanha no Nordeste do Brasil, e o predomínio do
poliovírus tipo 3 requereu a já mencionada reformulação da
vacina por Bio-Manguinhos, de maneira a incrementar o
componente P3 no concentrado viral. O Dia Nordestino de
Vacinação foi deslocado para abril, devido ao comportamento
da doença e à época das chuvas na região (que passou a
contar com três dias de vacinação em massa).
Em 1989, ampliou-se para o município inteiro o raio de
ação das medidas de bloqueio, antes restritas à vizinhança dos
locais onde ocorriam os casos, e se iniciou uma varredura mais
fina, com vacinação casa a casa em 335 municípios de 18 unidades
da federação. Os números de casos declinaram continuamente
até a completa erradicação da doença naquele ano, registrandose o último caso na cidade paraibana de Sousa. Em 12 de
dezembro de 1994, o Brasil recebeu da Organização Mundial
de Saúde o certificado de eliminação do poliovírus “selvagem”
(o último caso no continente ocorrera em 1991, no Peru).
A Campanha de Erradicação da Poliomielite nas Américas
foi acusada por muitos médicos e sanitaristas de desviar a
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promovido pela
Fundação Oswaldo
Cruz no dia nacional
de vacinação,
chamado Fiocruz pra

você. Aberto a toda a
comunidade, envolve
uma série de
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fabricação de vacinas
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Bio-Manguinhos.
Rio de Janeiro, RJ,
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atenção e os recursos da saúde pública para ações restritas
que convinham a políticos, oligarcas e governos militares,
prejudicando a atenção primária à saúde, que se via esvaziada,
incapaz de assumir a luta pela melhoria integral da qualidade
de vida das populações. As campanhas de vacinação eram
repudiadas por seu viés autoritário, pela excessiva verticalidade
e centralização, supondo-se que esmagassem as iniciativas
locais e a participação das comunidades nos programas de
saúde. Ciro Quadros, atual diretor da Divisão de Vacinas e
Imunizações da OPAS, vê a questão de outro modo:
[Não se] consegue fazer nenhum programa de saúde eficiente,
se não tiver uma direção que vá do nível central ao local. Não se
consegue fazer nada desse tipo de uma maneira totalmente

Certificado conferido pela OPAS, declarando erradicada a poliomielite
nas Américas e assegurando que a transmissão do vírus selvagem desta
doença fora interrompida na região, inclusive no Brasil. O documento é
assinado em 29 de setembro de 1994 por Carlyle Guerra de Macedo,
diretor da OPAS.
Coc/Fiocruz

descentralizada. Se você descentraliza as decisões para cinco mil
municípios no Brasil, um dirá que a varíola não é prioridade,
aqui a febre amarela é, no outro não é. Tem que haver certo
nível de centralização de algumas políticas nacionais, se não, não
existe nação. Esse debate entre horizontal e vertical, que vem
por mais de 150 anos, em minha opinião é irrelevante. Você tem
que usar diferentes metodologias de trabalho, de acordo com o
problema que quer enfrentar. Para alguns, vai descentralizar
totalmente e vai funcionar, outros não. Se você descentraliza,
por exemplo, a compra de medicamentos ou vacinas vira um
[caos] ... É por isso que a gente conseguiu erradicar a varíola, a
pólio. Agora, com a erradicação do sarampo, já num ambiente
descentralizado, está sendo extremamente difícil, porque a
vigilância não está funcionando bem .... a inteligência epidemiológica tem que ser centralizada também (entrevista, Casa de
Oswaldo Cruz, 2001).

No auge das controvérsias com os defensores de uma
medicina social avessa a qualquer verticalidade, a OPAS patrocinou uma investigação independente, com intelectuais
tradicionalmente hostis aos programas de imunização, para
analisar seu impacto nas Américas. A comissão foi presidida
por Carl Taylor, da Escola de Higiene e Saúde Pública da
Universidade de Johns Hopkins, um dos redatores da
declaração de Alma Ata, que consagrara o slogan “saúde para
todos”. Reagindo à excessiva atenção à alta tecnologia, a conferência internacional promovida pela OMS e o Unicef naquela
cidade asiática da União Soviética, em 1978, enfatizou a
importância da atenção primária à saúde, preventiva e curativa,
com ênfase na participação comunitária e na colaboração com
outros setores como habitação, educação etc. A declaração de
Alma Ata estabelecia, entre outras coisas, que a principal meta
dos governos e organismos internacionais nas próximas
décadas devia ser a obtenção por todos os povos do mundo,
no ano 2000, de uma condição de saúde que lhes permitisse
ter uma vida econômica e socialmente produtiva (Bynum e
Porter, 1993, pp. 1429-31).
De 1992 a 1995, a Comissão Taylor investigou “o impacto
do Programa Ampliado de Imunização e a iniciativa de
erradicação da poliomielite nos sistemas de saúde das Américas”,
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e chegou a conclusões que surpreenderam seus próprios
autores.41 Aqueles programas tinham contribuído “positivamente
para o fortalecimento geral dos sistemas de saúde nas Américas”,
disseminando entre “políticos, trabalhadores da saúde e pessoas
da comunidade a cultura da prevenção”. O estudo mostrou
que a mobilização social produzida pelas campanhas havia
melhorado não apenas a relação entre comunidades e serviços
de saúde, como a gestão desses serviços. Os impactos negativos
foram poucos, sobressaindo a excessiva focalização nas
vacinações, em prejuízo de outras atividades que, em alguns
casos, sofreram grandes cortes. As conclusões e recomendações
finais do relatório eram bastante favoráveis à iniciativa da OPAS.
“Vê-se claramente que o Programa Ampliado de Imunização e a
campanha de erradicação da poliomielite utilizaram, com sucesso,
uma série de estratégias que ... beneficiaram outros programas e
serviços de saúde em geral. O mais importante talvez tenha sido
aumentar a sensibilização para as vacinas (uma cultura de
imunização) e maior comunicação entre o pessoal dos serviços
de saúde e as comunidades, diminuindo a desconfiança e
construindo pontes de comunicação. Mas o PAI/Pólio também
foi útil pelo seu efeito demonstrativo, que incentiva outros
programas a adotar suas estratégias ... junto aos meios de
comunicação, sistemas de informações, vigilância epidemiológica,
avaliação, etc.” (Taylor, 1995, p. 18).

O controle de qualidade
A dinamização dos programas massivos de imunização
aumentou muito o consumo de vacinas e exigiu o
aperfeiçoamento dos mecanismos destinados a garantir sua
qualidade. A vulnerabilidade dessa vertente dos programas
revelou-se em maio de 1981, quando tiveram de ser adiados
os dias nacionais de vacinação previstos para julho e agosto,
por se ter constatado a contaminação da vacina importada
pela CEME da Iugoslávia. Análises realizadas na Fiocruz
identificaram a proliferação do fungo penicillium SP que,
apesar de não ser nocivo ao homem, confirmava a existência
de falhas na preparação da vacina. Técnicos da Fiocruz e do

Inspeção e revisão de diluentes para vacinas, quando se verifica se há
partículas ou corpos estranhos no interior dos frascos. Realizadas
automaticamente, detectam e rejeitam frascos com problemas. Até a
aquisição da máquina de revisão, esta atividade era realizada
manualmente, com a inspeção por controle visual peça a peça.
Inicialmente instalada na Central de Envase e Liofilização, no Pavilhão
Rockefeller, a máquina funciona hoje na Planta Industrial, no Centro
de Processamento Final/CPFI. Rio de Janeiro, 1994.
Foto: Jorge Carvalho
Ccs/Fiocruz
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Checagem de frascos utilizados na produção de diluentes da vacina de
febre amarela em cinqüenta doses, operação realizada no andar térreo
do Pavilhão Rockefeller.
Rio de Janeiro, RJ, 1994.
Foto: Jorge Carvalho
Ccs/Fiocruz

Butantã estiveram no Laboratório Torlak, em Belgrado, e
constataram defeitos na máquina de envasamento que poderiam
explicar a contaminação do produto (Informativo Fiocruz, ano
IV, nº 52, jun. 1982).
As autoridades brasileiras optaram por rejeitar os 26
milhões de doses já estocadas no Brasil e cancelar o recebimento
de mais 54 milhões de doses encomendadas ao laboratório
iugoslavo, providenciando novas aquisições em outros
laboratórios (O Estado de S. Paulo, 29.05.1981). Além da
Iugoslávia, apenas a Bélgica e União Soviética tinham condições de fornecer o volume de vacinas necessário à realização
da campanha brasileira. O episódio levou os dirigentes do
Ministério da Saúde e dos órgãos implicados no programa a se
mobilizarem para criar um sistema nacional mais eficiente de
controle da qualidade dos imunobiológicos utilizados pelo
governo. Em 30 de maio de 1981, o Secretário Nacional de
Ações Básicas de Saúde, João Baptista Risi Júnior, declarou a
O Estado de S. Paulo que o ministério ia definir quais eram os
laboratórios aptos a realizar esse tipo de análise. Até lá, qualquer
vacina importada pelo Brasil teria de passar pelo crivo do
Centro Nacional de Referência para Enteroviroses, chefiado por
Hermann Schatzmayr na Fundação Oswaldo Cruz.
Oficialmente, cabia à Vigilância Sanitária fazer o controle
e registro de drogas, alimentos, vacinas e outros produtos que
pudessem causar danos à saúde, através do Laboratório Central
de Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos (LCCDMA).42
Localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, não tinha a
menor condição para executar os exames e testes que eram
requeridos. Foi então incorporado à Fiocruz, em 1978, e seus
parcos recursos humanos e materiais foram alojados, provisoriamente, em Bio-Manguinhos, até que ficassem prontas as
novas instalações do Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde, que iam ser levantadas no campus da
instituição.
Os recursos de 390 milhões de cruzeiros fornecidos a Vinícius
da Fonseca pela Caixa Econômica Federal destinavam-se,
também, à construção do Centro Hospitalar de Manguinhos e à
modernização de outras unidades. O episódio da contaminação
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da vacina antipólio, em 1981, certamente contribuiu para que
fossem aceleradas as obras do INCQS, que foi inaugurado em 4
de setembro de 1981, com a presença do presidente da
República, João Batista de Figueiredo. O INCQS começou a
funcionar com oitenta funcionários, dos quais 33 com nível
superior.43 Era o maior laboratório no gênero da América Latina
e passou, em 1983, a centralizar o controle de qualidade das
vacinas destinadas ao Programa Nacional de Imunizações.
Concomitantemente, um grupo de trabalho coordenado
pelos secretários nacionais de Ações Básicas de Saúde e de
Vigilância Sanitária, e composto por representantes de diversas
instituições, inclusive OPAS, visitava os laboratórios produtores
de vacinas para conhecer sua capacidade instalada e seus
produtos. Foram estabelecidos os fluxos de controle de
qualidade para cada uma das vacinas nacionais ou importadas,
a começar pelas vacinas contra a poliomielite e a raiva, depois
sarampo e DPT. Foram identificados, também, os laboratórios
internacionais onde poderiam ser treinados os técnicos que
iam cuidar dessa atividade (Bermudez, 1992, pp. 88-9).

O presidente
da República,
João Batista
Figueiredo, com o
presidente da
Fiocruz, Guilardo
Martins Alves e
(atrás dele) o vicepresidente Enos
Vital Brazil,
durante
inauguração do
pavilhão
construído para
abrigar mais uma
unidade da
Fundação
Oswaldo Cruz, o
Instituto Nacional
de Controle de
Qualidade em
Saúde/INCQS.
Rio de Janeiro,
RJ, 4 de setembro
de 1981.
Ccs/Fiocruz
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O Programa de Auto-Suficiência
Nacional de Imunobiológicos
A fragilidade do país no campo da produção de
imunobiológicos foi explicitada pelo fechamento de uma
empresa multinacional, em conseqüência da implantação do
sistema de fiscalização que descrevemos. Em junho de 1983,
foram reprovadas amostras da vacina DPT produzidas pela
Syntex do Brasil.44 Esta multinacional, com sede nos Estados
Unidos e filial no México, havia comprado o Laboratório
Pinheiros, um dos mais importantes laboratórios privados
paulistas, e produzia, entre outras coisas, soros antiofídios e
DTP. O Ministério da Saúde suspendeu a comercialização desta
vacina até que fossem sanadas as irregularidades apontadas
pelos laudos técnicos. Em represália, a Syntex desativou sua
área de produção de imunobiológicos, que atendia a quase
80% da demanda nacional de soros antiofídicos. Os Institutos
Butantã, Vital Brazil e a Fundação Ezequiel Dias, tradicionais
produtores, encontravam-se em condições tão precárias que
só davam conta de 20% da demanda.
Como se sabe, estes soros são preparados a partir de venenos
de espécies que ocorrem somente em certas áreas geográficas,
o que os torna específicos a essas espécies, portanto
insubstituíveis por produtos similares elaborados a partir de
outros venenos. Os soros desapareceram das prateleiras dos
hospitais e postos de saúde. A imprensa começou a relatar
óbitos e amputações provocados por acidentes com animais
peçonhentos. Na década de 1970, ocorriam cerca de setenta mil
por ano, envolvendo trabalhadores rurais, crianças,
excursionistas etc., tanto no trabalho como em atividades
domésticas e de lazer (Ministério da Saúde, 1987, p. 2).
O fechamento de outros laboratórios produtores de vacinas
— Latex, Rapnec, IPB, RS, Funed — agravou o desabastecimento de toxóide tetânico, vacina anti-rábica e BCG.
Segundo Gadelha e Temporão (1999, p. 27), “a maior rigidez
das especificações e do controle de qualidade não estimulava
a entrada de produtores privados, uma vez que o setor
apresentava baixo dinamismo econômico mesmo nos países

desenvolvidos, ainda mais se comparado com o setor
farmacêutico, que tradicionalmente é bastante lucrativo”. A
formação de monopsônios como o Fundo Rotatório da OPAS,
as licitações do Unicef ou as compras centralizadas do governo
brasileiro desestimulavam ainda mais os investimentos dos
grandes laboratórios internacionais na produção local de vacinas.
Um fator suplementar de desestímulo à produção de
imunobiológicos foram os processos milionários movidos contra
os laboratórios, nos países desenvolvidos, por vítimas de
acidentes pós-vacinais, o que motivou, inclusive, o governo norteamericano a instituir, nos anos 1980, um fundo federal destinado
a socorrer os produtores condenados a pagar indenizações que
poderiam levá-los à ruína. No Japão chegou a ser proibida a
aplicação de vacinas múltiplas que poderiam prejudicar
investigações eventualmente requeridas pelos efeitos adversos
de alguma das vacinas. Esta tendência está se modificando com
o desenvolvimento de novas biotecnologias que possibilitam a
fabricação de vacinas com maior valor agregado e, possivelmente, mais seguras. “Os grandes laboratórios não estão
interessados em organizar aqui, localmente, uma produção. Eles
estão concentrando cada vez mais a atividade a nível central, e
exportando. Queriam mesmo que fôssemos apenas envasadores”
(Entrevista, Akira Homma, 05.03.2001, fita 1, lado A).
Em 1º de agosto de 1985, o Gabinete Civil da Presidência
da República pediu ao Ministério da Saúde informações sobre
a extensão da crise e sugestões de como solucioná-la. Ao
mesmo tempo, a Secretaria de Planejamento liberava cerca de
vinte bilhões de cruzeiros para a recuperação das plantas de
produção de soros antiofídicos do Instituto Butantã e da
Fundação Ezequiel Dias (Bermudez, 1992, p. 91). O ministério
propôs que o governo investisse num parque industrial capaz
de tornar o país independente da importação de soros e vacinas
até o ano de 1990. Foi assim que surgiu o Programa de AutoSuficiência Nacional em Imunobiológicos. Em linhas gerais, era
um plano de investimento na modernização dos laboratórios
nacionais que produziam os imunobiológicos utilizados em
programas e serviços públicos de imunização. Argumentou-se
que era uma questão de segurança nacional. A saúde de grandes
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contingentes populacionais não podia ficar à mercê das
flutuações do mercado internacional. O investimento governamental era indispensável para superar a obsolescência da
indústria nacional, há décadas defasada em relação aos
processos tecnológicos em uso nos países desenvolvidos. Sendo
a indústria de imunobiológicos um investimento de alto risco,
pouco atrativo para o capital, exigia forte participação do
setor público, e sua recuperação redundaria em considerável
economia de divisas.45

tecnologia, principalmente aqueles relacionados ao sarampo
e à poliomielite, seus técnicos tinham clareza de que as antigas
instalações adaptadas aos novos usos eram limitadas e deviam
ser encaradas como provisórias. Teria de haver investimentos
contínuos na modernização dos equipamentos, na melhoria
das práticas de fabricação e de controle de qualidade para
que Bio-Manguinhos alcançasse a escala de produção
requerida pelos programas de imunização do Ministério da
Saúde. Explica Akira Homma:

A nova planta industrial e a crise de
Bio-Manguinhos
Quando Bio-Manguinhos começou a expandir suas linhas
de produção através dos acordos de transferência de

Em meados da década de 1970 não havia como propor a
construção de uma fábrica nova. O Rocha Lima era um deserto.
O Pavilhão Rockfeller, recém-ocupado pela unidade piloto da
meningite, tinha ainda muito espaço vazio. Mas desde aquela
época, a gente tinha consciência de que aquelas adaptações não
eram ideais. Eu dizia: isso é só para demonstrar o que a gente

Kit de reativos para diagnóstico da doença de Chagas.
Integra a linha de reativos produzidos por
Bio-Manguinhos para os programas de controle de
endemias e agravos da Fundação Nacional de Saúde/
FUNASA e doenças sexualmente transmissíveis da CNDST/
AIDS. Por meio de convênios com estes organismos do
Ministério da Saúde, é realizada a distribuição dos reativos
aos laboratórios da rede pública. Contemplando outras
doenças como leishmaniose, diarréias virais, hepatite B,
Pavilhão Rocha Lima, que abriga o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da

HIV-1, hanseníase e leptospirose, a linha de reativos

Fundação Oswaldo Cruz/Bio-Manguinhos. Rio de Janeiro, RJ, 1983.

atende também a demandas provenientes de atividades de

Foto: Luís Alberto e Pedro Paulo Koellreutter

ensino, pesquisa e assistência de diversas instituições na

“Manguinhos: a luta contra os inimigos invisíveis”, Manchete, 19.08.72, pp. 93-7.

área de saúde pública.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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pode fazer; não podemos perder de vista de que temos de construir
uma planta definitiva (entrevista, 05.03. 2001, fita 1, lado A).

Sérgio Arouca
Coc/Fiocruz

O projeto da nova planta começou a tomar corpo depois
que começou a produção da vacina contra o sarampo. A crise
detonada pelo fechamento da Syntex mostrava a importância
de se elevar a produção nacional de vacinas e diminuir a
dependência das importações. O projeto do Complexo
Industrial elaborado então capacitaria Bio-Manguinhos a
produzir diversas vacinas bacterianas, com uma Central de
Processamento Final (CPFI) capaz de envasar cerca de duzentos
milhões de doses, o suficiente para as necessidades do mercado
brasileiro. Com esta planta, Bio-Manguinhos teria a maior
capacidade instalada da América Latina.
A Fiocruz vivia um momento de intensa renovação. Nos
primeiros meses de 1984, no final do governo Figueiredo, a
oposição tomou conta das ruas na campanha pelas eleições
diretas para presidente da República. A anistia fora conquistada
em 1979, e em 1982 houvera eleições diretas para os governos
dos estados. A expressão dessa conjuntura na Fiocruz foi a
ascensão à sua presidência do médico sanitarista Antônio
Sérgio da Silva Arouca (1985-1989), professor da Escola Nacional
de Saúde Pública e um dos líderes do movimento pela reforma
do setor saúde, que vinha conquistando espaços, sobretudo
após a eleição de dez governadores oposicionistas. Os novos
dirigentes da Fiocruz consideravam que a instituição vinha
sendo administrada de forma autoritária, burocrática e
ineficiente. A manutenção de “feudos” e a desagregação de
suas unidades impedia que Manguinhos tivesse a real noção
de identidade e força.
Foi, então, criado o Conselho Deliberativo, formado pela
presidência e pelos diretores das unidades, que passaram a
ser eleitos. Às unidades se concedeu maior participação e
responsabilidade no planejamento e utilização dos recursos.
O I Congresso Interno debateu e votou as novas diretrizes e o
novo modelo de gestão da Fiocruz. Durante a presidência de
Arouca, houve um aumento de cerca de 41% no total de
funcionários e de aproximadamente 194% no orçamento da
instituição, sendo que mais da metade dos recursos provieram

de outras fontes que não o Tesouro Nacional (Fundação
Oswaldo Cruz, Relatório de atividades, 1989, pp. 57-67).
Manguinhos ampliou consideravelmente sua participação e
reconhecimento no debate nacional sobre a política de saúde
e de desenvolvimento científico e tecnológico, em particular
na área de biotecnologia.
Os chefes dos laboratórios de Bio-Manguinhos discutiram
um novo organograma para a unidade, que foi aprovado pela
presidência da Fiocruz em 1987 (nº 76/87-PR em 19.06.1987).
As vacinas bacterianas, a antipólio, as atividades de envasamento
e processamento final ficaram subordinadas à Diretoria de
Produção 1, e as vacinas contra a febre amarela, a hepatite B,
sarampo e os reativos, à Diretoria de Produção 2. Chamou a
atenção na época o fato de este organograma misturar as vacinas
bacterianas e virais, mas o que se pretendeu foi colocar no
Depro 1 as vacinas que entrariam no escopo no projeto de
auto-suficiência, e no Depro 2, as que não iriam integrá-lo
(Fonseca da Cunha, 14ª entrevista, 21.10.1988, fita 29, lado B).46
Em fevereiro de 1986, Akira Homma reuniu-se com os
coordenadores e chefes de laboratório para avaliar “as
crescentes responsabilidades de Bio-Manguinhos, tanto no que
diz respeito ao Projeto de Auto-Suficiência em Imunobiológicos,
em fase bastante adiantada, como no atendimento às
necessidades imediatas do Ministério da Saúde”. A Secretaria
de Ações Básicas de Saúde ia necessitar de cinqüenta a sessenta
milhões de doses de vacina contra o sarampo em 1987 para
continuar imunizando crianças até os quatro anos de idade, e
para começar a vacinar também adultos, devido ao aumento
dos casos entre jovens de 14 a vinte anos em algumas regiões
brasileiras. O ministério esperava que Bio-Manguinhos
produzisse mais, e fixara em 27.500.000 doses sua contribuição
ao PNI no decorrer de 1987. Com relação à vacina contra
febre amarela, Lelio Calheiros, diretor da DECEM/SUCAM,
sugerira que o Brasil mantivesse um estoque estratégico de
vinte milhões de doses até o final de 1986, elevando-o para
trinta milhões em 1987. Bio-Manguinhos devia ainda cumprir
os compromissos assumidos para aqueles dois anos com
relação às vacinas contra a meningite e a febre tifóide. A área
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de reativos para diagnóstico precisava ser fortalecida e
profissionalizada, “deixando de ser, como até agora, simples
‘amadorismo’” (Ata da reunião extraordinária de coordenadores
e chefes de laboratórios realizada em 10.12.1986, p.1).
Em abril de 1989, Homma assumiu interinamente a
presidência da Fiocruz, por um ano, em substituição a Sérgio
Arouca, que se desligou do cargo para candidatar-se à vicepresidência da República, na chapa encabeçada pelo deputado
federal do Partido Comunista Brasileiro (PCB) Roberto Freire.
O primeiro presidente eleito por voto direto, após 25 anos de
regime militar, Fernando Collor de Mello, não tolerou a eleição,
pelos funcionários da Fiocruz, de seu presidente, conforme as
regras instituídas na gestão de Arouca. Porém, as negociações
com o ministro da Saúde de Collor, o paranaense Alceni Guerra,
abortaram os planos de entregar a instituição a um político
clientelista das hostes “colloridas”, obtendo-se a indicação de
um quadro de Manguinhos que todos respeitavam, o dr.
Hermann Schatzmayr.
Homma transferiu-se para Brasília e assumiu a direção do
Programa de Auto- Suficiência Nacional em Imunobiológicos,
viabilizando, assim, o início da construção da nova planta
industrial, cujo projeto havia sido engavetado.
Não foi só Bio-Manguinhos. Nós tivemos oportunidade de
alavancar recursos para a modernização do Instituto Butantã, em
São Paulo, e do Tecpar, no Paraná. Os três institutos estavam
pleiteando plantas de DTP. O país produzia muito pouco. Precisava
de cinco milhões de doses, e produzia quinhentas mil. O Butantã
teve prioridade em função da atividade que já desenvolvia, mas
apresentou projeto parcial: só modernizaria a planta da vacina
antitetânica. Ficou um projeto muito barato, que o Ministério da
Saúde apoiou imediatamente. Nosso projeto era completo, com

Reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo divulgando a vinda
de pesquisadores americanos ao país com o objetivo de estudar o

instalações e infra-estrutura novas. Ficou parecendo caro para
eles, e o ministério deixou para trás. Com minha ida a Brasília,

modelo de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a

conseguimos liberar recursos, apenas uma parte dos recursos.
Até hoje, dez anos depois, não ficou completo (Akira Homma,

bem-sucedido, a investigação objetivava comprovar a hipótese

entrevista, 05.03. 2001, fita 1, lado A).

A crise econômica que pusera a perder os anos oitenta
continuava a fazer estragos. No governo Collor, tomou corpo,

Universidade de Osaka, no Japão, visando à fabricação da vacina
contra o sarampo. Considerada pelo grupo como um episódio
segundo a qual o repasse de tecnologia entre países desenvolvidos e
países periféricos poderia ser efetuado com vantagens para ambos os
lados e com isso usar a experiência brasileira como modelo de
transferência de tecnologia para países do Terceiro Mundo.
15 de junho de 1990.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Herman Schatzmayr
Coc/Fiocruz

Máquina de
envasamento de
diluentes para
vacinas; etapa de
produção realizada
por anos no
Pavilhão
Rockefeller e,
atualmente, na
Planta Industrial.
Rio de Janeiro, RJ,
1994.
Foto: Jorge Carvalho
Ccs/Fiocruz

como projeto de governo, a reforma do Estado segundo o
conceito de “Estado mínimo”, promovendo-se sua retirada de
atividades econômicas outrora consideradas estratégicas, ao
mesmo tempo que se abria completamente o país às
importações e capitais estrangeiros, e se inaugurava o processo
tortuoso e pouco transparente de privatização das estatais.
Neste quadro de crise, ruína da indústria nacional e asfixia de
recursos e investimentos públicos, “uma onda de ameaças e
boatos” se abateu sobre a Fiocruz. Segundo Schatzmayr, “falavase na existência de listas volumosas de funcionários que seriam
demitidos, da desagregação completa da instituição, de cortes
orçamentários, da descaracterização da estrutura decisória
interna e dos riscos de decomposição do próprio ambiente de
democracia e convívio institucional” (Mensagem da presidência
à comunidade da Fiocruz, 21.12.1990).
Ao invés de entrar em colisão frontal com a reforma do
Estado, como outras fundações e estatais, a Fiocruz buscou

uma inserção coletivamente planejada no processo, que
assegurasse o reconhecimento de sua importância para o
desenvolvimento científico e tecnológico do país. A luta pela
sobrevivência naquela conjuntura tão adversa traduziu-se num
esforço intenso para forjar um planejamento estratégico que
implicaria reestruturação e integração das unidades e
redefinição de prioridades.47
No dia-a-dia, as unidades enfrentavam seus próprios
problemas, que se agudizavam naquele ambiente conturbado.
Embora houvesse conseguido ampliar o número de vacinas
que produzia, através dos acordos de transferência de
tecnologia firmados entre fins dos anos 1970 e meados dos
anos 1980, Bio-Manguinhos enfrentava sérios problemas de
ordem técnica, gerencial e financeira. A inflação galopante
corroía os valores repassados pelo PASNI, antes que pudessem
se traduzir em novos equipamentos e insumos. O desequilíbrio
financeiro era agravado pela redução do orçamento da Fiocruz.
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O modelo gerencial excessivamente verticalizado de BioManguinhos, da Fiocruz e da burocracia federal emperrava a
tomada de decisões.
Tema recorrente nas reuniões do Conselho Técnico
Administrativo (CTA),48 desde fins dos anos oitenta, eram os
freqüentes atrasos na fabricação de vacinas — excetuando-se
a antiamarílica — devido à falta de materiais e problemas de
manutenção dos equipamentos. A participação de BioManguinhos na produção nacional de vacinas despencou do
patamar de 60%, em 1987-88, para 30% em 1995-96, superando
50% o índice de rejeitos da produção. Freqüentemente, a
unidade não conseguia cumprir os prazos ou quantitativos
das cotas a ela destinadas pelo PNI ou pela Secretaria de
Ações Básicas de Saúde. Paradoxalmente, o declínio coincidia
com um investimento de cerca de cinqüenta milhões de dólares
na planta industrial, cuja construção se alongava por
dificuldades técnicas e gerenciais.
Enquanto isso, as antigas instalações se tornavam cada
vez mais desgastadas e obsoletas, comprometendo não apenas
o atendimento às demandas do Ministério da Saúde como as
boas práticas de fabricação. Ocorriam freqüentes atrasos na
entrega de materiais por má qualidade de fornecedores, em
virtude, também, da morosidade com que eram feitas as
aquisições por licitação pública, por demora no repasse de
verbas, tudo isso contribuindo para prejudicar o fluxo de
produção de vacinas. A redução dos efetivos de BioManguinhos acarretava sobrecarga de trabalho, agravando-se
as interrupções na produção motivadas por problemas de
manutenção dos equipamentos e das instalações.
Não eram só as instalações, equipamentos e recursos
financeiros que estavam na agenda da crise. A estrutura
organizacional de Bio-Manguinhos e sua inserção nas estruturas
mais abrangentes da Fiocruz e do Ministério passaram a ser
vistos como importante entrave ao bom funcionamento da
unidade. Com a saída de Akira Homma, após 13 anos de direção
(1976-89), Otávio Francisco Pinheiro de Oliva assumiu a árdua
tarefa de devolver à unidade sua condição de grande produtora
de vacinas, tornando-a mais “moderna, autônoma, ágil e com

real capacidade de honrar os compromissos assumidos”.49 Em
carta aos comandados, o novo diretor analisava a situação
que teriam de enfrentar em termos que deixavam entrever o
estado preocupante de ânimo que tomara conta de BioManguinhos:

O presidente da Fiocruz, Carlos Morel, e o diretor de Bio-Manguinhos,
Otávio Oliva, examinam máquina de rotulagem e embalagem de
frascos de vacinas. Instalada inicialmente no térreo do Pavilhão Rocha
Lima, funciona hoje na Planta Industrial. Rio de Janeiro, RJ, cerca de
1993.
Foto: Jorge Carvalho
Ccs/Fiocruz
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Depois de um longo período de crescimento, que permitiu que
fosse projetada para todo o país e para o exterior nossa imagem
de uma unidade capaz de grandes feitos, através de uma
indiscutível capacidade de absorver e pôr em prática novas
tecnologias de produção, ... caímos, sem dúvida, numa fase de
grandes dificuldades, e de aparente desmotivação, em conseqüência talvez de nossa estrutura emperrada que, por razões de
ordem conjuntural, nos levaram a permanecer em um patamar
muito aquém de nossa real capacidade de trabalho, e não fazendo
uso da experiência adquirida por nossos técnicos nestes últimos
anos (idem).

Otávio Oliva tentou restaurar a capacidade criativa e
produtora de Bio-Manguinhos através da descentralização
administrativa, concedendo maior autonomia aos departamentos.
Durante sua gestão (1989 a 1992), a unidade parece haver estado
imersa em contínua convulsão administrativa. A estrutura
hierárquica e a tomada de decisões sobre questões de longo
prazo e sobre o cotidiano são assuntos freqüentemente debatidos
no Conselho Técnico Administrativo. A estrutura existente é
apontada como responsável pelo engessamento dos departamentos. Logo na primeira reunião do CTA, em 18 de abril de
1989, foi proposta a descentralização das decisões,
argumentando-se que as atividades de Bio-Manguinhos estavam
interligadas tão estreitamente que os problemas de um
departamento inviabilizavam ou retardavam o desempenho dos
demais. Recém-empossado, Oliva confessou-se surpreso com o
número de problemas acumulados que aguardavam solução
do diretor, muitos dos quais poderiam ser solucionados no
âmbito dos departamentos (Ata da reunião da 1a sessão do
Conselho Técnico Administrativo de Bio-Manguinhos do ano
de 1989, 18.04.1989, p.6).
Em 1989, Oliva incumbiu uma comissão integrada por
Fernando Lopes, gerente do Projeto da Planta Industrial, João
Quental, do Departamento de Qualidade, e outros técnicos
de preparar um novo projeto de regimento interno. A crise
atingiu o auge na gestão de João Quental (1993-97), que foi a
que mais sofreu com a falta de autonomia e dinamismo de
Bio-Manguinhos. Em documento preparado às vésperas do II

Congresso Interno da Fiocruz, em 1993, seus funcionários
denunciaram a situação nos termos mais eloqüentes:
Apesar de toda qualificação tecnológica e operacional, as
condições gerais de trabalho vêm sendo mantidas apenas à custa
de esforços contínuos de intercooperação de diferentes grupos
operacionais, única maneira que ultimamente temos encontrado
para manter o quantitativo e a qualidade do que produzimos,
apesar de não estarmos conseguindo manter a eficácia da
operação como um todo, em função da crescente degradação
dos meios de trabalho de que dispomos... Esta situação de
extrema dificuldade ... não mostra sinais de ser passageira,
arrastando-se já ao longo de vários anos. ... tais problemas estão
provocando o desgaste de todos nós, minando nossa alegria de
trabalho e causando crescente desânimo e desinteresse de colegas
outrora ativos e participativos. ... Incontáveis e repetitivos planos
de recuperação e reforma de nossos ambientes de trabalho e
equipamentos têm sido escritos, discutidos e compromissados a
serem realizados, e nunca o são.50

As reformas neoliberais em curso vinham acompanhadas
de um discurso amplamente propagado pelos meios de comunicação, que depreciava a utilidade e competência dos
servidores de empresas e fundações públicas, lubrificando
retoricamente seu desmonte. Reagindo a este estado de coisas,
inclusive à idéia que chegou a ser aventada no Conselho
Deliberativo da Fiocruz, de fechamento de Bio-Manguinhos,
seus funcionários lançaram-se à defesa da unidade, procurando
mostrar que seus problemas não eram decorrência da realização de uma atividade que seria estranha à instituição ou ao
próprio aparelho do Estado. Em documento apresentado ao II
Congresso Interno, propuseram que fosse criada uma fundação
ou estrutura similar que unificasse as áreas de produção —
Bio-Manguinhos, Far-Manguinhos e Biotério —, dotando-as
de autonomia financeira e mecanismos políticos e administrativos ágeis para que pudessem cumprir de forma eficaz
os objetivos para os quais tinham sido criadas.51
Lê-se no documento de Bio-Manguinhos:
As causas básicas de nossas dificuldades parecem ter raízes na
falta de reinvestimento e no engessamento jurídico-administrativo
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a que está submetido o setor público, tornando-o incompatível
com o bom desempenho de suas atividades de produção.
Estruturas centralizadas, pouco poder decisório, impossibilidade
de captar e gerir adequadamente recursos, perda de pessoal sem
possibilidade de contratação, sistema de compras de materiais e
serviços inoperantes são algumas das mazelas com que convivemos
no dia-a-dia, e que se já são exasperantes para as unidades de
ensino e pesquisa, nas unidades de produção provocam prejuízos
diários de milhões de cruzeiros, inviabilizando literalmente nossa
proposta de trabalho (idem, p. 3).

O ministro da Saúde, José Serra, descerrando a placa de inauguração
da nova Planta Industrial de Bio-Manguinhos, ao lado do presidente da

Os problemas assinalados estavam levando Bio-Manguinhos
a uma situação de descrédito pelos organismos nacionais e
internacionais — “que nos discriminam quando da distribuição
de recursos repassados mediante convênios, ou mesmo, quando
de licitações internacionais para o fornecimento de vacinas,
quando muitas vezes oferecemos preços menores, mas não a
agilidade requerida pelos compradores”.
Essas advertências não eram retóricas. Os estrangulamentos
que levavam ao colapso aquele e outros produtores públicos
de imunobiológicos eram percebidos pelos organismos internacionais que patrocinavam os programas ampliados ou nacionais
de imunização.
Em setembro de 1990, a Organização Mundial de Saúde,
a Fundação Rockefeller, o Banco Mundial e as Nações Unidas,
através do PNUD e do Unicef, promoveram em Nova York o
World Summit for Children, com o objetivo de discutir em que
medida fora alcançada a meta estabelecida em fins dos anos
1970 para o Programa Ampliado de Imunizações da OMS:
cem por cento de cobertura vacinal em todos os países até
1990. A conferência reconheceu que houvera avanços
importantes, mas lançou um manifesto que resultou na criação
do Children’s Vaccine Initiative (CVI), ainda sob os auspícios
da OMS. Seria uma coalização de interesses e compromissos
pactuados entre diversos países para fortalecer o PAI através
de algumas iniciativas básicas. Primeiramente, o aprimoramento
das vacinas existentes e desenvolvimento de novas vacinas
que pudessem ser administradas em dose única, em período
próximo ao nascimento das crianças. Far-se-ia um esforço para

Fiocruz, Elói Garcia. Rio de Janeiro, RJ, outubro de 1998.
Vídeo Inauguração da Planta Industrial/Vídeo Saúde/Fiocruz

Inauguração de parte do
Complexo Industrial de
Vacinas de
Bio-Manguinhos
(o Centro de
Processamento Final de
Imonobiológicos) e
assinatura do contrato
com a SmithKline
Beecham para a
transferência da
tecnologia de produção
da vacina Hib, em maio
de 1998. Da esquerda
para a direita: Maria da
Luz Fernandes Leal, o
ministro da Saúde, José
Serra, e Jean Stéphe
e nne,
diretor geral da
SmithKline.
Na foto de baixo, Akira
Homma acompanha o
ministro na visita às
novas instalações no

campus de Manguinhos.
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Vista aérea da área
e espaço edificado
do Complexo
Tecnológico de
Vacinas da Fiocruz.
Rio de Janeiro, RJ,
1997.
Foto: José Daniel
Tardioli/Aerocolor
Fotografias Aéreas
Bio-Manguinhos/
Fiocruz
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conferir maior termoestabilidade às vacinas em uso e para
prover de imunizantes aquelas doenças que continuavam
inacessíveis ao programa, buscando-se torná-los alcançáveis
pelos países menos desenvolvidos (WHO/CVI, 1991).
A preocupação com a capacidade e qualidade de
produção de vacinas desses países levou à formação de um
grupo de trabalho que analisou também a situação do Brasil.
Seus delegados haviam participado das discussões que
resultaram na criação do CVI, destacando-se o ex-diretor de
Bio-Manguinhos, Akira Homma, que era consultor da OPAS
para produtos biológicos. Homma também participava de um
grupo de trabalho desta organização que elaborava, na mesma
época, proposta de criação de um sistema de apoio à produção
de vacinas na América Latina, denominado Sistema Regional
de Vacunas (SIREVA), que não chegou a se constituir (WHO,
1991b). O relatório da comissão do CVI, apresentado em 1994,
abordava muitos daqueles pontos levantados no CTA de BioManguinhos (WHO/CVI, 1994, p. 47).
O status legal de Bio-Manguinhos é considerado o maior obstáculo
para operar eficientemente sua planta de grande escala de
produção de vacinas. As principais questões são: o não pagamento
direto das receitas provenientes das vendas a Bio-Manguinhos,
o sistema centralizado de compras de mercadorias e a política
uniforme de pessoal da Fiocruz. Uma maior descentralização da
autoridade e da autonomia da unidade de produção é
recomendada para garantir a flexibilidade gerencial requerida à
alavancagem da capacitação dos recursos humanos críticos para
o término e operação da nova planta, e para melhorar o
desempenho geral da produção...

Documento posterior do CVI (1995 apud Gadelha et al.,
1997, p. 5) analisou as organizações públicas produtoras de
imunobiológicos de países em desenvolvimento, e recomendou
que se aparelhassem para absorver e implementar processos
tecnológicos modernos, aprimorar o controle de qualidade,
definir e cumprir planos de ação de longo prazo. Além de
precisarem modernizar seus processos produtivos, estas
organizações requeriam modelos de gestão mais parecidos
com os da iniciativa privada, sem que isso implicasse trair sua

missão de atender às necessidades de saúde pública de seus
países.52 Documento elaborado pela OPAS e OMS, na mesma
época (WHO/OPAS, 1995), chamava a atenção para os mesmos
problemas: os laboratórios públicos produtores de vacinas
precisavam de autonomia, flexibilidade administrativa e melhor
gestão de suas atividades, o que poderia ser conseguido através
de várias fórmulas jurídicas e institucionais.
Em assembléia geral realizada em 15 de agosto de 1997,
os funcionários de Bio-Manguinhos discutiram o novo modelo
de gestão proposto pelo Conselho Deliberativo da unidade,
que foi aprovado quase na íntegra, “excetuando-se o item
referente à composição do Conselho Superior de Administração, que seria objeto de discussão posterior, e definido
quando da elaboração do novo Regimento Interno da Unidade”
(Ata da assembléia geral de Bio-Manguinhos, 15.08.1997). Em
10 de outubro, o Conselho Deliberativo da Fiocruz ouviu a
defesa feita por Carlos Grabois Gadelha, da Assessoria de
Planejamento, acerca da “Proposta de um novo modelo de
gestão para Bio-Manguinhos”. Ela foi melhor estruturada em
documento elaborado em seguida por um grupo de trabalho
formado por Gadelha, Akira Homma, Aroldo Leal da Fonseca,
João Quental, José Gomes Temporão, Marcos Mandelli, Maria
Celeste Emerick, Mário Cruz e Otávio Oliva.
O documento intitulado Reforma, fortalecimento do Estado
e legitimidade social: proposta de um novo modelo de gestão
para Bio-Manguinhos (Gadelha et al., 1997, pp. 7-8) enfatizava
as peculiaridades daquela unidade de produção, reivindicando
para ela maior autonomia e flexibilidade “inclusive no que diz
respeito à sua política econômica, financeira e de recursos
humanos”. Em contrapartida, o controle e planejamento
estratégico de suas atividades seriam mais rigorosos. BioManguinhos queria dispor livremente dos recursos que
arrecadava e se dispunha a abrir mão dos recursos do Tesouro
que a Fiocruz repassava, comprometendo-se até a pagar-lhe
royalties sobre os resultados líquidos de suas atividades.
O documento considerava inadequado para BioManguinhos o modelo gerencial que convinha às organizações
de pesquisa e ensino, isto é, à maioria das unidades da Fiocruz.
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As formas colegiadas de gestão e a escolha, por eleição, dos
dirigentes deviam ser substituídas por “formas hierarquizadas
de comando e controle; agilidade no processo decisório;
participação estratégica do corpo de funcionários, envolvendo
definição de metas e compromisso com os resultados” (ibidem,
pp. 6-7). A administração da unidade devia ser feita por
“contrato de gestão”, assumindo o postulante ao cargo o
compromisso com as metas de produção estabelecidas,
“sendo um contra-senso a existência de diretorias que operem
com mandato fixo, independentemente do desempenho
atingido”.
O novo regimento foi aprovado pela unidade em 6 de
janeiro de 1998. Maria da Luz Fernandes Leal, escolhida para
um mandato provisório, e Akira Homma, então vice-presidente
de Tecnologia da Fiocruz, o defenderam no Conselho
Deliberativo da instituição, em 10 de março do mesmo ano.
Enfrentaram com sucesso a objeção de que os futuros diretores
não poderiam ter direito a voto naquele fórum, por não serem
eleitos como os demais conselheiros. Não obstante o regimento
da Fiocruz determine que decisões concernentes ao funcionamento das unidades sejam aprovadas em congresso interno,
em 12 de março de 1998 o Conselho Deliberativo aprovou o
novo Regimento de Bio-Manguinhos (Ata do CD da Fiocruz de
10.03.1998).53
A contratação de Marcos de Oliveira para dirigir a unidade,
com um estilo de administração mais empresarial, não pôde
deixar de suscitar comparações com a época em que a Fiocruz
foi administrada pelo economista Vinícius da Fonseca,
igualmente estranho às fileiras de onde tradicionalmente
provinham (e provêm) os dirigentes da instituição. Como vimos,
Bio-Manguinhos nasceu atrelado a uma estratégia de parcerias
com a indústria privada, mas a transferência de tecnologias de
produção de vacinas se interrompera na primeira metade da
década de 1980, cessando as inovações em seu leque de
produtos. As vacinas que produzia baseavam-se em tecnologias
antigas, muitas já ultrapassadas, e eram produtos de preço
baixo, que não dariam margem aos investimentos necessários
para tornar Bio-Manguinhos auto-sustentável.

Desde o início dos anos 1990, vinha mantendo conversações com grandes laboratórios internacionais, em busca de
novas parcerias que permitissem a transferência de vacinas
mais modernas, como a tríplice viral sarampo, cachumba e
rubéola (vacina MMR) ou contra o Haemophilus influenzae
tipo b (Hib), uma vacina polissacarídica conjugada a uma
proteína, vacina de última geração. Em abril de 1998, Homma
organizou no Rio de Janeiro um seminário internacional sobre
produção e desenvolvimento de vacinas, reunindo instituto
brasileiros, cientistas e representantes de grandes laboratórios
privados internacionais. Estes foram unânimes: não se
dispunham a transferir tecnologias de última geração para
entidades públicas; a relação dos grandes laboratórios com
elas só seria viável mediante joint-ventures, que lhes assegurassem participação majoritária no capital e o controle da
tecnologia. Ainda assim, prosseguiu a busca de nova parceria.
Homma, Oliveira e Figueira Barbosa fizeram um périplo pelo
Japão e pela Europa, visitando laboratórios e estudando
caminhos para obter a tecnologia de produção da MMR e da
Hib. Possuíam alguns trunfos importantes: um centro de
liofilização de vacinas de grande capacidade, o CPFI, já
construído e em vias de ser posto em operação; uma política
governamental de imunizações estável e de grande porte e
um dos maiores mercados do mundo para vacinas infantis. O
governo estava incluindo a Hib no calendário de vacinação
infantil, o que significaria a compra de mais de 12 milhões de
doses anuais, e o ministro da Saúde, José Serra, havia assegurado que a prioridade seria para o produto nacional. Este
valioso mercado era uma presa por demais tentadora e, assim,
uma aliança foi finalmente estabelecida com a SmithKline
Biologicals, incluindo a transferência completa da tecnologia
de uma vacina de última geração e alto valor agregado, a
vacina contra a Hib. O presidente da SmithKline veio ao Brasil,
em novembro de 1998, para assinar o acordo, na mesma data
em que Serra inaugurava as instalações do CPFI.
O acordo com a SmithKline, um dos dois maiores
fabricantes de vacina do mundo, deu frutos quase imediatos.
Já no início de 1999, um time de técnicos de Bio-Manguinhos
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deslocou-se para a Bélgica a fim de conhecer as instalações, a
metodologia de fabricação e as técnicas de controle de
qualidade da Hib. Por outro lado, técnicos da empresa belga
vieram ao Brasil para recomendar as modificações que teriam
de ser feitas no CPFI para o início da primeira fase da transferência de tecnologia. No segundo semestre de 1999, 18 lotes
da nova vacina foram formulados, liofilizados e embalados no
Rio de Janeiro, e entregues ao PNI.
A aliança com a SmithKline e o acesso a uma tecnologia
de ponta tiveram impactos profundos em Bio-Manguinhos,
possibilitando uma série de iniciativas. A idéia de se produzir
DTP foi definitivamente enterrada. O Instituto Butantã e o
Tecpar tinham projetos semelhantes e capacidade para suprir
inteiramente o mercado nacional. O prédio já construído para
a produção dessa vacina foi adaptado à Hib e a outras vacinas
bacterianas conjugadas. A nova vacina e o crescimento concomitante da produção da antiamarílica (que examinaremos
adiante) propiciaram considerável aumento na arrecadação
de Bio-Manguinhos, viabilizando um ambicioso plano de
recuperação de sua infra-estrutura laboratorial, desgastada por
anos de manutenção inadequada e insuficiente atualização
tecnológica. O valor das vacinas entregues ao PNI saltou de
18 milhões de reais em 1998, para 80 milhões em 1999 e 90
milhões em 2.000.
O acordo com a SmithKline reavivou na Fiocruz o temor
de uma possível privatização de Bio-Manguinhos. Para abortar
especulações, o novo diretor fez questão de deixar clara sua
posição a esse respeito:
Em primeiro lugar, vacinação deve ser responsabilidade do Estado,
sobretudo no Brasil, por suas condições socioeconômicas e
epidemiológicas. ... Ter Bio-Manguinhos dentro do aparelho do
Estado é a garantia da disponibilidade de vacinas a baixo custo.
Em segundo lugar, ... como não há grupos nacionais privados
capazes de assumir esta área, privatização seria sinônimo de
desnacionalização. Muito provavelmente a produção local seria
interrompida, ficando aqui apenas as atividades de finalização,
como envase, liofilização e embalagem. ... Em terceiro lugar, o
Brasil tem condições epidemiológicas típicas de climas tropicais

e necessita de vacinas que nem sempre são do interesse das
indústrias de países de zonas temperadas, onde se concentra a
maior capacidade de pesquisa e produção mundial. ... É possível
que esta idéia de privatizar Bio-Manguinhos tivesse prosperado
à época em que os resultados obtidos pelo instituto eram
insatisfatórios, o que levou algumas pessoas a defenderem até
mesmo seu fechamento. Nos dias de hoje, em meio a um
processo de mudança que tem apresentado resultados positivos
e promissores, ela é simplesmente inaceitável (Carta do diretor
ao Jornal Bio-Notícias - Informativo do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos, fevereiro de 2000, nº 7).

A nova administração mudou a metodologia de planejamento. Gerado de maneira participativa, cobre agora um
período de quatro anos, de maneira a coincidir com o
planejamento plurianual do governo federal. As novas metas
passaram a ser negociadas, ano a ano, de acordo com os
resultados obtidos no período anterior e a evolução da conjuntura. Um Termo de Compromisso de Gestão assinado pelos
dirigentes da Fiocruz e de Bio-Manguinhos fixa as
responsabilidades mútuas com relação à unidade e as metas
anuais a serem atingidas.
A estrutura organizacional foi repensada, atacando-se com
vigor a melhoria das atividades meio. Foram reformulados e
reequipados o Departamento de Manutenção, a Divisão de
Suprimentos e o Setor de Informática, que modernizou os
sistemas e equipamentos do instituto. Foram criados um comitê
clínico e uma assessoria médica para acompanhar os estudos
da fase IV das vacinas de Bio-Manguinhos, inclusive os eventos
adversos que pudessem ocorrer. Outra assessoria passou a
cuidar dos aspectos relativos à segurança do trabalho e ao
meio ambiente. A Garantia de Qualidade teve suas estruturas
reformuladas e seu quadro ampliado. O conceito de validação
de equipamentos e processos tornou-se uma rotina generalizada, instalando-se o Laboratório de Metrologia e Validação
(LMV) no prédio do CPFI, com o equipamento e instrumental
necessários para dar cabo dela. No início de 2001, as operações
de Bio-Manguinhos passaram a ser acompanhadas pela equipe
das Boas Práticas de Fabricação, cuidando o pessoal da
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Garantia de Qualidade de fazer a auditoria periódica de todos
os laboratórios e seções.
Na opinião de Akira Homma (entrevista, 05.03. 2001, fita
1, lado A), Oliveira
cumpriu com uma das questões colocadas, que era busca de
uma gestão profissional. Ele veio de fora, sem estar contaminado,
e consegue ver as coisas sem paixão. Muitas vezes, você, que
está lá dentro, completamente envolvido, não consegue mudar.
Diminuímos, corrigimos as questões técnicas, as próprias pessoas
mudaram. Saímos daquela curva descendente e subimos
realmente. Bio-Manguinhos teve em 1999 uma produção recorde,
mais de cem milhões de doses produzidas em um ano, somando
tudo. Para isso contribuiu a maior demanda de vacinas contra
poliomielite e febre amarela. Somando tudo deu uns 120 milhões,
coisa inédita para Bio-Manguinhos.

A relação da unidade com seu “mercado” modificou-se.
O Brasil compra mais da metade do volume de vacinas de
toda a América Latina. Em 1997, a CEME foi fechada em virtude
de corrupção nas licitações de medicamentos e vacinas. Até
assassinatos houve em Brasília envolvendo a disputa entre
fornecedores internacionais e seus lobbies internos. A firma
que se considerava lesada entrava com sucessivos recursos,
paralisando o suprimento de vacinas. Tais dificuldades levaram
o ministério a negociar, através da Funasa, com o Fundo
Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Em 1997,
já importou quantidade substancial de vacinas por esse meio.
Em 2000, medida provisória do governo autorizou o ministério
a suprir suas necessidades junto a entidades internacionais,
legitimando este mecanismo de compra (Akira Homma,
entrevista, 07.03. 2001, fita 3 , lado A).
O Programa de Auto-Suficiência em Imunobiológicos
submergiu ao peso de críticas consensuais de que se limitara
a financiar obras e equipamentos, sem uma visão estratégica
da necessidade de capacitar tecnológica e gerencialmente os
laboratórios nacionais para que enfrentassem o recrudescimento da competição internacional associada ao
desenvolvimento acelerado de novas tecnologias aplicáveis
aos imunobiológicos. Até alguns anos atrás, os laboratórios

públicos reuniam-se com certa regularidade. Fazia parte do
programa de auto-suficiência discutir a situação de cada um.
Este fórum esvaziou-se, mas ainda acontece, no segundo
semestre do ano, uma reunião formal, convocada pela
FUNASA, CENEPI e PNI, que apresentam a demanda nacional
de vacinas para que os laboratórios públicos avaliem sua
capacidade de atendê-la.
O atual ministro da Saúde, José Serra, deixou de investir
na auto-suficiência de imunobiológicos. Considera importante
que o país tenha capacidade de produzir vacinas, não importa
se em laboratórios privados ou públicos, e em geral compra o
que produzem, mas a prioridade é a aquisição do que os
progamas nacionais exigem pelos preços internacionais
reduzidos do fundo rotatório da OPAS, ou das licitações do
Unicef.

Calibração de balanças de precisão, utilizadas na pesagem
das matérias-primas presentes no preparo de soluções e na pesagem
de embriões. Fiscalização realizada por funcionário do Programa de
Avaliação do Departamento de Qualidade do Laboratório de
Metrologia e Validação/LMV de Bio-Manguinhos.
Rio de Janeiro, RJ, 2000.
Foto: Adriano Campos
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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O volume de vacinas importadas está decrescendo, porque
os laboratórios públicos têm aumentando sua capacidade de
produção. “A DTP, o Butantã começou a entregar. BioManguinhos vem entregando parte importante da poliomielite,
ainda que importe o concentrado viral. Num certo momento
quase suspendemos esta produção, porque, economicamente,
não dá quase retorno, mas estrategicamente é importante para
a FUNASA ter um estoque para regular o suprimento” (idem).
Os técnicos de Bio-Manguinhos identificam ainda diversos
pontos de estrangulamento, mas reinam entre eles o otimismo
e a convicção de que reencontraram uma trajetória ascensional.
Há vários indícios de que os ventos sopram nessa direção: o
aumento da produção e do faturamento, a progressiva
adequação às boas práticas de fabricação e a conseqüente
melhoria da qualidade dos produtos, o acordo de transferência
da tecnologia da vacina contra Haemophilus influenza b, com
a SmithKline Beecham, e a renovação do acordo com o Biken
para a transferência da tecnologia da vacina contra a rubéola,
que poderá viabilizar a vacina dupla viral (sarampo e rubéola),
ou mesmo a tríplice (MMR).
A transferência de tecnologia da vacina HIB despertou o
interesse da OMS, que convidou Bio-Manguinhos a participar
de uma reunião do GAVI, entidade criada em 1999 para
fomentar o desenvolvimento mundial da imunização infantil.
O tema em pauta, em fins de novembro de 2000, era o apoio
a programas de imunização em países em desenvolvimento,
através de acordos de transferência de tecnologia, e BioManguinhos era um modelo que merecia ser examinado (Jornal
Bio-Notícias, out. /nov. 2000, nº 13)
A parte da nova planta industrial destinada às operações
de finalização da produção de vacinas entrou em operação,
finalmente. A Central de Liofilização servirá para as vacinas
virais e bacterianas.
Já serve à da febre amarela, mas outras vacinas como sarampo,
cachumba, rubéola deverão ser liofilizadas lá. O plano diretor de
Bio-Manguinhos só estará completo quando tivermos as pernas
que faltam: vacinas virais, controle e garantia de qualidade,
desenvolvimento tecnológico, que não tem lugar próprio ainda.

Na verdade, nunca estará completo, porque a tecnologia está
mudando tanto que a gente tem que estar sempre preparado para
enfrentar novas tecnologias. É possível que ocupem menos espaço,
ainda que venham a requerer equipamentos mais sofisticados. Sem
dúvida nenhuma, vamos precisar de um planta para vacinas virais
e todo um complexo para controle e garantia de qualidade e para
desenvolvimento tecnológico. Isso já estava claro há vinte anos
atrás!” (Akira Homma, entrevista, 05.03. 2001, fita 1, lado A).

Assinatura do convênio
de transferência de
tecnologia de produção
de vacinas contra rubéola
entre a Fiocruz e o
Instituto Biken, da
Universidade de Osaka,
no Japão. Nesta ocasião
estiveram presentes Eloi
de Souza Garcia,
presidente da Fiocruz,
Akira Homma, vicepresidente de Tecnologia,
Marcos de Oliveira,
diretor de BioManguinhos, e os
membros da comissão
japonesa representada
pelos professores
Shigeharu Ueda, diretor
do Instituto Biken,
Massahiko Mutai e
Yasushi Higashi.
Rio de Janeiro, RJ,
julho de 2000.
Foto: Gisele Corrêa
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Produção de vacinas de Bio-Manguinhos - 1981 a 2000

Participação de Bio-Manguinhos na produção nacional de
vacinas e em seu custo em US$ - 1986 a 1995

Fonte: Gadelha, Temporão e Girafa (1997)

Vacinas produzidas e seus custos em US$ em
Bio-Manguinhos e no país - 1986 a 1995
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Quadro de indicadores de Bio-Manguinhos

Produção de vacinas, total do Brasil e de Bio-Manguinhos - 1986 a 1995

Fonte: Programa de auto-suficiência em imunológicos - MS.
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A vacina contra a febre amarela vinte
anos atrás...
Em 1975, quando Vinicius da Fonseca assumiu a presidência
da Fiocruz, o Laboratório de Febre Amarela (LAFA) produzia
cerca de dez milhões de doses de vacina por ano, o equivalente
a 80% da produção mundial. Os 20% restantes eram cobertos
por outros 11 fabricantes reconhecidos pela Organização
Mundial de Saúde. A Fiocruz supria principalmente as
necessidades do país — combate aos surtos de febre amarela
silvestre e vacinação rotineira de viajantes — e exportava para
países da América do Sul, com regularidade, e para países
africanos, europeus e até mesmo asiáticos, com bastante
freqüência.
Os materiais e equipamentos do LAFA eram ainda obtidos,
em larga medida, graças àquele acordo de cooperação firmado
em maio de 1950 com a Organização Pan-Americana da Saúde,
como forma indireta de pagamento às vacinas fornecidas aos
países membros. Uma emenda ao convênio, em vigor desde
julho de 1971, elevara a contribuição da OPAS de dez mil para
15 mil dólares anuais. Quando Vinicius da Fonseca assumiu a
direção da Fiocruz, o convênio, que estava em vias de expirar,
foi prorrogado por mais um ano, em 6.11.1975, subindo a
contribuição da OPAS para quarenta mil dólares. Fonseca julgou
mais vantajosa a venda direta das vacinas a todos os clientes,
já que a Fiocruz readquirira o direito de recolher a seus cofres
os recursos arrecadados com a comercialização de seus produtos. (Em 1980, o preço tinha ido além de 0,05 dólares por
dose no Brasil e para cerca de 0,12 dólares na Colômbia.)
A OPAS absorvia habitualmente um milhão de doses por
ano para o “Programa Continental da Febre Amarela”. Em 1976,
o Laboratório de Febre Amarela forneceu quatro milhões de
doses ao Ministério da Saúde; dois milhões e quinhentas mil a
três milhões de doses constituíam o estoque permanente para
situações de emergência. Em 1980, foram produzidos dez milhões
de doses, dos quais sete milhões para suprir a demanda interna
e pouco mais de um milhão para exportação. O laboratório
mantinha, então, um estoque de cerca de seis milhões de doses.54

Acondicionamento final da vacina contra a febre amarela, em caixa
contendo ampolas para duzentas doses, e caixa de isolamento
térmico com capacidade para armazenar duzentas unidades, visando
ao transporte do produto para os locais de vacinação.
Rio de Janeiro, 1980-1981.
Ccs/Fiocruz

A produção corrente do outro laboratório sul-americano,
o de Bogotá, era de dois milhões de doses. Dos 54,7 milhões
de doses produzidas pela Fiocruz entre 1970 e 1979, oito
milhões foram entregues a países vizinhos por intermédio da
OPAS. Igual destino tiveram 12,5 milhões de doses de um total
de 20,8 milhões produzidas na Colômbia, no mesmo período.
Diferentemente de outras vacinas — como sarampo e
pólio, que, no Brasil, eram aplicadas pelas Secretarias de Saúde
dos estados, sob a orientação de um órgão do ministério, a
Secretaria de Ações Básicas de Saúde — a vacina contra febre
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amarela ficava a cargo exclusivamente de pessoal da SUCAM
treinado para lidar com as dificuldades técnicas de sua
aplicação. Fonseca da Cunha (14 ª entrevista, 21.10.88)
explicava, que ela apresentava
certos requintes, maneira de diluir, tempo de permanência na
geladeira e na seringa. É uma disciplina implantada desde o tempo
da Fundação Rockefeller. Ficavam com o relógio, colocavam o
material para esterilizar, seringas, agulhas etc., e quando a panela
entrava em ebulição, marcavam: ninguém desligava o fogareiro
antes que fossem decorridos os dez minutos de fervura. Diluída
a vacina, ia para o banho de gelo e não podia ficar na seringa
mais do que cinco minutos. Marcavam no relógio. De vinte doses,
aplicou somente dez, joga fora. Não tinha conversa! Então, isso
foi se transmitindo, assim, de pai para filho, e hoje continua sendo
usada a mesma disciplina de trabalho.

A vacina contra a febre amarela era, sem dúvida, a linha de
produção mais bem-sucedida de Manguinhos ao se iniciar a sua
reestruturação em 1975, já que a antivariólica, a única que tivera
importância comparável, deixara de ser produzida três anos

antes. Contudo, as transformações que ocorriam no campo da
biotecnologia e a modernização dos imunobiológicos na própria
Fiocruz, não poderiam deixar de acentuar a impressão de
‘obsolescência’ de um processo que viera mantendo inalteradas
suas características artesanais há mais de quarenta anos.
Com relação a esta vacina, porém, não se podia fazer tábula
rasa da tradição, e inaugurar processo e produto novos, como
para outros imunizantes, em primeiro lugar porque não havia
ainda tecnologia mais avançada no ‘mercado’ — a modernização,
neste caso, continuaria a ser um processo basicamente endógeno.
Em segundo lugar, os compromissos já assumidos com os
consumidores da vacina e o fato de estar crescendo a demanda
interna e internacional obrigaram Vinicius da Fonseca a adotar
postura mais cautelosa para não desestabilizar um serviço de
tão grande relevância sanitária. Por outro lado, ele já se mostrava
perigosamente inelástico, isto é, próximo ao limite das possibilidades de atender ao crescimento do consumo interno e
externo determinado por mudanças relativamente recentes no
quadro epidemiológico da febre amarela.

Estoques estimados de vacina contra a febre amarela (17D) em julho de 1978 (em doses, valores aproximados)
Instituto Pasteur de Dacar — Senegal

2.500.000

Laboratório de Vacina Contra a Febre Amarela da Fiocruz — Rio de Janeiro, Brasil

2.000.000

Unité d’Ecologie Virale, Institut Pasteur — Paris, França

1.400.000

Laboratorio de Producción de Vacuna de Fiebre Amarilla do Instituto Nacional de Salud — Bogotá, Colômbia

500.000

Connaught Laboratories Inc. — Swiftwater, Pennsylvania, Estados Unidos

224.000

Departamento de Saúde do National Institute for Virology — Transvaal, África do Sul

220.000

Commonwealth Serum Laboratories — Victoria, Austrália

80.000

Koninklijk Instituut voor de Tropen — Amsterdã, Holanda

70.000

Instituto Central de Pesquisas — Kasauli, Índia

60.000

Laboratório de Febre Amarela do Instituto Robert Koch — Berlim, República Federal da Alemanha

20.000

Biological Products, Wellcome Research Laboratories — Beckenham, Londres

-

Federal Vaccine Production Laboratory — Yaba, Nigéria

-

TOTAL
Fonte: OPAS/OMS, abril de 1980, p. 34.

7.074.000
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Febre amarela - vacinas utilizadas no Brasil e exportadas anualmente, segundo país de destino - 1947 a 1955

Febre amarela - destino das vacinas exportadas em % - 1944 a 1955

Fonte: Relatórios mensais de atividades LAFA 1944-1982. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Febre amarela - vacinas utilizadas no Brasil e exportadas anualmente, segundo país de destino - 1956 a 1967

Febre amarela - destino das vacinas exportadas em % - 1956 a 1967

Fonte: Relatórios mensais de atividades LAFA 1944-1982. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Febre amarela - vacinas utilizadas no Brasil e exportadas anualmente, segundo país de destino - 1969 a 1982

Febre amarela - destino das vacinas exportadas em % - 1969 a 1982

Fonte: Relatórios mensais de atividades LAFA 1944-1982. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Febre amarela no Brasil
Como vimos no capítulo dois, em 1958, o Brasil e outros
países americanos foram oficialmente declarados livres do
Aedes aegypti. Decorreu uma década de total despreocupação
com o perigo representado pela febre amarela urbana. As
últimas epidemias tinham ocorrido, no Brasil, em Sena
Madureira, Acre, em 1942, e em Trinidad e Tobago, em 1954.
A vigilância afrouxou, e o eficiente sistema estruturado pela
Fundação Rockefeller e mantido pelo Serviço Nacional de Febre
Amarela foi, aos poucos, se desfazendo, sobretudo depois
que passou à jurisdição do Departamento Nacional de
Endemias Rurais. Em 1967, o Aedes aegypti ressurgiu no Pará.
No ano seguinte, foi reencontrado também em São Luís do
Maranhão e em dois ou três municípios próximos.
A muito custo, conseguiram-se os recursos para reorganizar
um serviço similar ao que havia sido o SNFA, incumbindo-se um
antigo funcionário deste, o dr. Pedro Freire Fausto, das operações
destinadas a eliminar, primeiro, a reinfestação do Maranhão e,
em 1972, a do Pará (Calheiros, 1988, pp. 189-96). De acordo
com o sanitarista Nelson Moraes, “foi uma tarefa gigantesca,
apesar de serem cidades pequenas. O mosquito era resistente
ao DDT, e tivemos que usar inseticidas fosforados, caros e difíceis
de se lidar. Nessa época, procedemos à vacinação em massa
das populações da região” (Jornal do Brasil, set. 1977).
Em 1976, houve novo sobressalto, quando se localizou o
Aedes aegypti na Bahia. O país continuava desaparelhado para
enfrentar o problema, e o mosquito foi reconquistando seu
território primitivo: chegou às cidades do Rio de Janeiro e
Natal em 1977, apareceu em Santos em fevereiro de 1980,
estaria presente em 226 municípios seis anos depois, ao
irromper nas manchetes dos jornais como protagonista de um
‘novo’ tipo de epidemia urbana, o dengue.
Segundo as autoridades, a reinfestação se teria dado por
via de navios procedentes da África, do Caribe e do país que,
paradoxalmente, fora sempre o mais refratário à erradicação
do Aedes aegypti: os Estados Unidos, que não aderiram ao
programa continental implementado, primeiro, na América

do Sul, depois na América Central e no México. Seus representantes argumentavam que não tinham com que se preocupar:
caso a febre amarela ressurgisse no país, com a vacina e o
DDT seria rapidamente suprimida. A pressão dos países
engajados no programa levou o United States Public Health
Service (USPHS) a organizar, em 1957, um projeto piloto em
Pensacola, na Flórida. Inicialmente, foi montado de maneira
similar àquele implementado nos outros países, mas em 1960
foi radicalmente alterado. Abandonaram-se as inspeções
intradomiciliares, a captura de mosquitos adultos, e a ação
ficou restrita à aspersão de inseticidas nas áreas externas às
habitações humanas. O projeto piloto de Pensacola serviu de
base para o programa nacional elaborado em 1962-3, no
governo Kennedy, por pressão dos Estados americanos — do
México especialmente — e por ser conveniente à política
externa do Departamento de Estado.
De acordo com Soper (1977, p. 351), que nunca se
conformou com a atitude de seu país, em 1963, a área total
infestada com Aedes aegypti nas Américas era de 11.121.179
km2, dos quais 7,1% estavam em território norte-americano;
99% dessa área foram ou estavam sendo limpos; 68% já tinham
sido considerados negativos pelos respectivos governos, mas
aguardavam a certificação da OPAS; 11,6% ainda estavam sendo
trabalhados. Apenas 1% da área total infestada não sofrera
nenhuma intervenção. Pois bem, os Estados Unidos eram o
responsável por 88,6% da área infestada não trabalhada nas
Américas.
Com muitas contradições entre as agências governamentais
responsáveis por sua condução, o programa norte-americano
de erradicação do Aedes aegypti começou a ser implementado
naquele ano, mas limitando-se à aplicação de inseticidas nas
áreas externas às habitações humanas, sem nenhum cuidado
com a busca e destruição de focos dentro e sequer fora delas.
Em 1967, o goveno dos Estados Unidos solicitou ao Bureau
Sanitário Pan-Americano que nomeasse uma comissão para
avaliar os resultados do programa. Foram indicados Paulo C. A.
Antunes, que desempenhara importante papel na erradicação
do Anopheles gambiae e do Aedes aegypti no Brasil, e os
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doutores Octávio P. Severo e Solón Veríssimo, igualmente
experientes. A comissão esteve nos Estados Unidos em abril e
maio de 1968. Depois de conversar com autoridades e agências
envolvidas no programa e de visitar seu quartel-general, o
CDC de Atlanta, e diversas cidades trabalhadas, apresentaram
um relatório com muitas críticas e a conclusão de que não
havia nenhuma evidência palpável de que a erradicação tivesse
sido alcançada naquele país.55 Ainda assim, o programa foi
encerrado em 1969.

Guardas da Superintendência de Campanhas/SUCAM, do Ministério
da Saúde, pulverizam pneus, um dos maiores vilões no combate ao

Aedes aegypti nas cidades. Rio de Janeiro, RJ, cerca de 1982.
Coc/Fiocruz

Nas cidades brasileiras reinfestadas por populações de
Aedes aegypti, algumas das quais originárias de lá, as equipes
da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM)
inspecionavam latas e todo tipo de recipiente propício à
procriação do mosquito. Sobressaíam os pneus, os testemunhos
mais ubíquos das políticas desenvolvimentistas que haviam
transformado os automóveis nos bens de consumo mais
cobiçados do país, e os veículos automotores em meios hegemônicos de transporte, favorecendo a disseminação de ninhos
ideais para a procriação do mosquito.56
Em março de 1980, ele estava presente nos estados do Rio,
Bahia e Rio Grande do Sul, detectando-se mais 11 focos nos
meses seguintes. Em junho de 1981, Belém do Pará e Santana,
no Amapá, entraram na lista. Os focos resistiam às desinfeções
realizadas pela SUCAM, e o mosquito continuou a se alastrar:
depois do Rio Grande do Norte e de Sergipe, foi a vez de
Brasília (DF), “o que começou a preocupar o próprio presidente
da República, João Figueiredo” (O Estado de S. Paulo, 01.07.81).
Em abril de 1982, quando foi encontrado em Niterói, Pedro Luiz
Tauil, diretor do Departamento de Erradicação e Controle de
Epidemias do Ministério da Saúde, declarou que os focos
existentes seriam controlados num prazo de seis meses a três
anos. Em 13 bairros cariocas, o índice de infestação chegara a
2,6 casas por 100, bem próximo já do índice considerado
alarmante pela OMS, que era de 4 casas por 100.57
Nesse ínterim, houve um recrudescimento dos surtos de
febre amarela silvestre, que começaram a se aproximar das
áreas reconquistadas pelo vetor da febre amarela urbana.
Em 1972, houve um surto grave em Goiás, muito perto de
Brasília. Surgiram em seguida casos em Minas Gerais e Mato
Grosso, e em abril de 1974 a febre amarela silvestre alcançou
a fronteira com o Paraguai, onde não era detectada desde
1937 (Soper, 1977, p. 189). Em 1979, foi recriada uma rede de
quinhentos postos de viscerotomia, que enviaram 175 amostras
de fígado aos três laboratórios habilitados a fazer diagnósticos,
os Institutos Evandro Chagas, Oswaldo Cruz e Adolfo Lutz.
Foram identificados 12 casos positivos. O número de pessoas
vacinadas dobrou em 1978-9, atingindo 3,5 milhões de
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indivíduos, e se adotou um ciclo qüinqüenal de vacinações em
todas as regiões expostas à febre amarela silvestre, supondo-se
que assim se alcançaria cobertura de 80% da população
vulnerável (PAHO/OMS, 1980, p.13).
Em fevereiro de 1980, houve novo surto em Goiás, com
11 casos que resultaram em cinco mortes. O superintendente
da SUCAM, José Fiúza Lima, considerou-os “previsíveis”,
explicando que a febre amarela silvestre era uma doença
“cíclica”, com surtos a cada sete ou oito anos. O número de
casos estava acima da média — as mortes chegariam a 21 até
o final de 1980 — já que nos últimos seis anos tinham sido

registrados cerca de nove casos anuais. O ministro Waldyr
Arcoverde (1979-85) determinou a vacinação de 80% das
pessoas sujeitas à doença na região, a começar pelos municípios
próximos ao Distrito Federal (O Estado de S. Paulo, 07.03.80;
Diário da Manhã , Goiânia, 31.10.81; O Globo, 14-16-28.02.80).
Em março de 1980, a SUCAM intensificou as imunizações
em Rondônia (O Globo, 09.03.80) e conseguiu controlar um
surto na cidade de Montes Altos, às margens do Tocantins
(MA). Segundo o coordenador da SUCAM, era o preço que se
pagava pelas agressões perpetradas contra a natureza pelo
recém-implantado Proalcool (O Globo, 03.05.80).

Fígado humano
infectado pelo vírus
da febre amarela.
As células
brilhantes
correspondem aos
hepatócitos
infectados.
Detecção do
antígeno viral em
cortes incluídos em
parafina pela
técnica de
imunofluorescência.
Ampliação de 400x.
Foto: Ortrud Monika
Barth Schatzmayr
Acervo Departamento
de Virologia/IOC/
Fiocruz
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Durante aquele ano, o Ministério da Saúde registrou 27
casos de febre amarela silvestre, sendo 24 fatais, e a SUCAM
aplicou 4,1 milhões de doses de vacina. O aumento dos casos
levou o ministério a lançar uma campanha de vacinação contra
a febre amarela silvestre, de 16 a 28 de fevereiro de 1981. Foram
aplicados 12 milhões de doses até abril, prevendo-se a vacinação
de seis milhões de pessoas até o final do ano. O principal objetivo
da campanha era atingir a população que se deslocava para a
região amazônica e o Centro-Oeste, atraída pelos grandes
projetos de colonização, mineração e obras públicas.
As emissoras de rádio e televisão receberam filmes e
gravações a respeito da febre amarela silvestre, exortando as
pessoas a se vacinarem pelo menos dez dias antes de se
dirigirem às zonas perigosas.58 A gravidade do risco foi realçada
pela notícia de que o ator Jason Robards havia contraído a
doença, sendo forçado a abandonar as filmagens de Fitzcarraldo,
que Werner Herzog rodava na selva amazônica, na fronteira
do Peru com o Brasil (Veja , 22.04.81).
A campanha publicitária contra a febre amarela gerou
protestos de parte das entidades comerciais do Acre, Amazonas,
Pará e outros estados afetados. Alegando que afugentava
turistas e negociantes, seus representantes enviaram telegramas
a Golbery do Couto e Silva, da Casa Civil da Presidência da
República, e a Waldir Arcoverde, ministro da Saúde, pedindo
que o enfoque fosse modificado (O Globo, 21.03.81).
O risco crescente de infecção levou os ministérios militares
a intensificarem a vacinação de seu efetivo, e o Estado Maior
das Forças Armadas imunizou inclusive o pessoal lotado em
Brasília (O Estado de S. Paulo, 25.06.81). Em 1981, Goiás
recebeu, mensalmente, duzentas mil doses para a vacinação
de rotina, em Goiânia, e para o sistema de rodízio nos municípios interioranos onde agora, de dois em dois anos, se
vacinavam os recém-nascidos e os recém-chegados (Diário
da Manhã, Goiânia, 31.10.81).
No começo de 1982, Arcoverde visitou Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, onde um surto de febre amarela silvestre
já provocara sete mortes, semeando o pânico entre os habitantes
da capital e do interior.59 As vacinações foram intensificadas

naquele estado e também no Maranhão, onde ocorreram
quatro casos (dois fatais) em Barra do Corda e Grajaú. Na
Amazônia maranhense, passaram a ser feitas anualmente, devido
à intensificação do fluxo imigratório para a região (Diário
Popular, 18.06.82). O ministro da Saúde anunciou, então, que
3,8 milhões de pessoas iam ser imunizadas na Amazônia e no
Centro-Oeste, até o fim de 1982 (Folha Metropolitana, Guarulhos,
13.03.82).
Os surtos de febre amarela silvestre que vinham proliferando no interior do Brasil e os focos de Aedes aegypti, que se
espalhavam pela costa, colidiram em Roraima. A faísca resultante
não foi a temida febre amarela urbana, mas o primeiro surto de
dengue no país. Em 11 de junho, na véspera da campanha
nacional de vacinação contra a poliomielite, o ministro da Saúde
viajou para Boa Vista, a fim de acompanhar de perto os trabalhos
da SUCAM (Jornal Boa Vista, 12.06.82). Com 215.950 habitantes,
60% dos quais concentrados na capital, Roraima faz fronteira
com a Guiana e a Venezuela, o que tornava a situação particularmente delicada para as relações do Brasil com os países
vizinhos. O superintendente da SUCAM, José Luiz Fiuza, atribuiu
os 6.700 casos de dengue, ocorridos até então, e o aumento do
número de casos de febre amarela silvestre e malária à imigração
desordenada para o estado (Folha de S. Paulo, 21.06.82).

Coleção Ricardo Galler/IOC/Fiocruz
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Doses aplicadas contra febre amarela - 1991 a 2001*

Sua mais importante atividade econômica era a criação
extensiva de bovinos. A dificuldade de acesso ao mercado
consumidor levara à construção da estrada Boa Vista — Manaus
(BR-174), o que dera início a desmatamento das florestas, das
quais se extraía castanha-do-pará e gomas não elásticas. O
incremento da extração de ouro iria provocar sérios conflitos
entre garimpeiros e índios ianomâmis, no final daquela década.
A elevada pluviosidade em Roraima, além de favorecer a
procriação do Aedes aegypti, tornava intransitáveis as estradas

que ligavam Boa Vista a Manaus e à Venezuela, dificultando o
deslocamento das equipes da SUCAM para as áreas mais
afetadas pela febre amarela silvestre e a malária (Correio
Braziliense, 20.06.82). Na capital, queimavam-se diariamente
“centenas desses pneus encontrados em todos os pontos da
região”, mas eles reapareciam, proporcionando ao mosquito
ambiente ideal para procriar. Em julho de 1982, Boa Vista
apresentava número assustador de focos, principalmente no
Centro da cidade, onde 18% das casas visitadas tinham o
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mosquito na forma alada ou em larvas. Estranhamente, as
equipes da SUCAM encontraram 80% das casas fechadas.60
O ministro Arcoverde declarou aos jornais que o problema
da febre amarela estava ligado à expansão das fronteiras
econômicas, sem que houvesse o cuidado, de parte dos
empreendimentos que impeliam tais fronteiras, de vacinar os
homens que recrutavam antes de mandá-los para as matas.61
A SUCAM acabara de propor à Companhia Vale do Rio Doce

a celebração de um convênio com o objetivo de prevenir não
apenas a febre amarela, mas também a malária e a leishmaniose,
que atingiam fortemente a região onde a empresa executava o
Projeto Carajás, nos estados de Goiás, Maranhão e Pará (O
Liberal, Belém, 30.06.82).
Segundo relatório do Ministério da Saúde, divulgado em
fins de 1982, tinham sido detectados 24 casos de febre amarela
naquele ano. Nos últimos 21 anos, o total se elevava a 271
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casos, com índice de óbitos superior a 75%. O documento
reafirmava a necessidade de reerradicar-se o Aedes aegypti,
mas admitia que o ministério não tinha recursos para sustentar
um ataque permanente ao mosquito, como recomendara o
Programa de Febre Amarela no Brasil (O Globo, 31.12.82).
Esse programa havia sido elaborado por uma comissão
técnica convocada pelo ministro da Saúde em fevereiro de 1980.
Os especialistas, reunidos sob a coordenação do dr. Mozart de
Abreu e Lima, consideraram muito grave a situação. O dengue
não se tinha manifestado ainda, por isso o que mais temiam era
a reurbanização da febre amarela. Um estudo de custo-benefício
sobre a prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti
nas Américas, realizado em 1972 pela firma Arthur D. Little Inc.,
a pedido da OPAS, concluíra que a vacinação generalizada era
menos vantajosa e mais cara do que a erradicação do vetor.62 A
comissão deliberou que esta devia voltar a ser uma meta
prioritária do governo, devendo “merecer a atenção e apoio
econômico suficientes para ser alcançada com a urgência que a
perigosa situação impõe ao país”.63
O Aedes aegypti já havia reocupado área correspondente
a 29% da superfície total do continente, abrangendo 32 países,
dos quais 21 tinham mais de 5% de sua superfície comprometida
(O Estado de S. Paulo, 29.02.80). O Brasil era considerado a
maior área endêmica de febre amarela silvestre na América do
Sul, devido à extensão de suas florestas e à permanência,
nelas, de ciclos complexos, ainda hoje mal conhecidos, que as
notícias da época reduziam à fórmula “mosquito Haemagogus
— macaco”. A um jornal paulista, o ministro Arcoverde
declarou: “Só há um meio de acabar com a febre amarela
silvestre no Brasil: acabar com a mata, com o macaco e com o
mosquito” (Folha Metropolitana, Guarulhos, 13.03.82). Como
isso não era ainda possível (com a intensidade dos desmatamentos, essa aspiração não tardará a se realizar!), a vacina
continuava a ser o único meio de neutralizar os efeitos
‘humanos’ da doença nas zonas onde existia como zoonose
ou epizootia.
O Programa de Febre Amarela, debatido naquela reunião
de fevereiro de 1980, recomendou que se fizessem mudanças

na técnica de produção da vacina. A Fiocruz teria de aumentar
sua capacidade de produção, passando a envasar o produto
em recipientes de cinqüenta doses, para evitar o desperdício
ocasionado pela subutilização dos frascos com duzentas doses.
A comissão sugeriu, também, que desenvolvesse pesquisa para
encontrar meios de aumentar a estabilidade térmica da vacina
e implementar o controle de sua qualidade por meio da cultura
em tecido.

As agências internacionais e a vacina
antiamarílica
Tais recomendações, e a questão sanitária subjacente, não
se restringiam ao Brasil. Estavam inscritas num debate mais
amplo, que envolvia as agências internacionais de saúde e outros
atores sociais.
O recrudescimento das epidemias na África, o aumento
dos casos de febre amarela silvestre nas Américas e sua aproximação das áreas reinfestadas pelo Aedes aegypti tinham sido
objeto de “especial atenção” na reunião do Comitê Científico
Assessor da OPAS em 1976. Em abril de 1980, essa agência e
a Organização Mundial de Saúde promoveram, em conjunto
com o Instituto Evandro Chagas e a Academia Brasileira de
Ciências, um simpósio internacional sobre febre amarela em
Belém, reunindo especialistas de várias áreas para rever os
diferentes aspectos da doença: epidemiologia, vetores,
propriedades do vírus e a natureza de suas relações com os
hospedeiros animais e humanos, produção e controle da vacina,
aspectos, enfim, que haviam se tornado não problemáticos
nos anos 1950 e 1960, e que ressurgiam tão enigmáticos quanto
aqueles enfrentados no passado, para serem decifrados, agora,
pelo ferramental mais sofisticado da virologia, da biologia
molecular e da genética.
A superação dos problemas enfrentados pela vacina em
1939-42; depois a erradicação do Aedes aegypti e a despreocupação com a febre amarela urbana e, mesmo, com a silvestre,
que era eficientemente neutralizada pela vacina, fizeram
decrescer o interesse científico e sanitário pela doença.
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Conseqüentemente, os avanços ocorridos na biotecnologia e
vacinologia passaram ao largo, até o momento em que ela se
impôs novamente como ameaça aos grandes centros urbanos
do continente americano.
A ampla distribuição de vetores potenciais, combinada
com a intensificação das viagens e a aceleração dos meios de
transporte, despertou o temor de que pudesse “causar uma
conflagração infecciosa urbana de proporções nunca vistas”.
Na avaliação dos participantes de outro encontro promovido
pela OPAS e a OMS (1984, p.8), em fevereiro de 1984, “o
prazo para modernizar a vacina capaz de evitar este desastre
potencial já venceu há muito tempo”.
Naquele ano, a capacidade mundial de produção era
estimada em 19 milhões de doses anuais, participando a Fiocruz
com 12 milhões. O estoque mundial de cerca de sete milhões
de doses em 1980, e apenas 4,5 milhões em 1984, era
considerado insuficiente para enfrentar uma vaga epidêmica
no cinturão afro-americano da febre amarela, e a situação
podia se tornar dramática, caso se concretizasse a ameaça de
epidemia em áreas suscetíveis ainda não infectadas no Extremo
Oriente (OPAS/OMS, set. 1984).
Os produtores eram confrontados com baixa demanda
em períodos normais e, em situações de crise, com demandas
urgentes de milhões de doses, que não conseguiam atender.
Precisavam elevar os fornecimentos e o estoque com urgência,
mas fazê-lo sem substituir instalações e equipamentos obsoletos
era tecnicamente inviável e redundaria em custos crescentes
de produção. Os estoques eram limitados, também, por causa
do tempo relativamente curto de “vida em prateleira” do
produto, isto é, de sua armazenagem a -20oC.
Segundo os participantes dos encontros de 1980 e 1984,
a vacinação em massa da população exposta à febre amarela
silvestre, dos suscetíveis que ingressavam nas áreas enzoóticas
e, eventualmente, dos habitantes das cidades afligidas pela
modalidade urbana esbarrava em duas grandes dificuldades.
A primeira consistia na falta de estabilidade térmica da vacina,
o que tornava sua distribuição inteiramente dependente de uma
cadeia de frio difícil, cara e muitas vezes impraticável de se

manter. A segunda dificuldade era a injeção das vacinas por via
subcutânea. Tinham sido feitas tentativas de introduzi-las por
escarificação (via intradérmica), procedimento mais simples que
dera bons resultados na África francófona, com a vacina preparada
a partir do vírus neurotrópico francês. Embora estudos pilotos
realizados na Nigéria, nos anos 1950, mostrassem que esse
procedimento era viável para as vacinas feitas com subamostras
do 17D, desde que tivessem título suficientemente elevado, não
suplantara o método tradicional de administração (1984).
A produção em larga escala da vacina esbarrava em outro
tipo de obstáculos: além da obsolescência dos equipamentos
e instalações, os produtores tinham dificuldade de obter ovos
livres de contaminantes na quantidade e com a qualidade
necessárias. O número de doses obtidas por ovo variava de
cinqüenta a quinhentos, conforme a potência da vacina e a
conseqüente diluição em que era utilizada (1:10 a 1:100). A
escassez e o encarecimento dos macacos rhesus, por sua vez,
dificultavam o controle e o aprimoramento dos lotes semente.
As exportações de rhesus estavam sendo embargadas pelo
governo da Índia, e o custo por animal se elevara a mais de
mil dólares. Cogitava-se em substituí-lo por espécies nativas
de primatas que se prestassem aos testes habitualmente feitos
com o rhesus (Halstead, 1988, p. 237). Em 1987-88, o Instituto
de Desenvolvimento de Pesquisas do Canadá enviaria quantidade razoável de macacos Cynomolgus (Macaca fascicularis)
para Bio-Manguinhos fazer os testes com a vacina cultivada
em tecido, in vitro, como veremos adiante.64
Os especialistas reunidos em 1980, 1981 (em Washington,
também) e em 1984 não se limitaram a analisar os fatores
concernentes a insumos, equipamentos e instalações que
impediam o incremento da produção da vacina existente.
Aspectos intrínsecos a ela eram agora considerados problemáticos. A vacina era constituída basicamente por vírus
atenuado disperso em suco de embrião de galinha. Seu elevado
conteúdo de proteínas de ovo era indispensável à conservação
do vírus, mas a literatura médica viera acumulando evidências
de que essas proteínas podiam ocasionar acidentes alérgicos
de diferentes tipos, alguns graves.
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Em 1966, surgira outro problema espinhoso. Verificou-se
que um lote semente secundário usado na fabricação de vacina
contra a febre amarela no Reino Unido continha o vírus do
sarcoma de Rous, pertencente ao grupo da leucose aviária.65
Vírus similar (SV40) fora anteriormente encontrado na vacina
contra a poliomielite. Sabia-se que causavam tumores não
apenas em galinhas, mas também em macacos inoculados em
laboratório, e já se tinha verificado a elevada prevalência desses
vírus entre as galinhas de granjas comerciais que forneciam
ovos aos produtores de vacinas. Logo se confirmou que as
antiamarílicas fabricadas no Brasil, nos Estados Unidos e em
outros países estavam contaminadas com o vírus da leucose
aviária, o que despertou grande preocupação entre os
organismos nacionais e internacionais de saúde.
A suscetibilidade de humanos ao vírus era desconhecida.
Realizaram-se, então, estudos para determinar se pessoas
vacinadas desenvolviam resposta imune a ele ou se
apresentavam maior incidência de doenças malignas. Vários
inquéritos sorológicos mostraram que indivíduos inoculados
com diversas vacinas feitas a partir de ovos contaminados não
desenvolviam anticorpos detectáveis ao vírus da leucose aviária.
Um inquérito retrospectivo feito com veteranos da Segunda
Guerra Mundial imunizados contra a febre amarela não revelou
aumento de risco à leucemia e outros cânceres.
Concomitantemente, buscavam-se meios de limpar as
vacinas daquele contaminante. O procedimento consistiria em
passar as subamostras utilizadas do vírus 17D em substrato
contendo soro de animal imunizado contra a doença, com
anticorpos capazes de neutralizar seu agente. Havia o risco de
que isso provocasse mutações no vírus amarílico atenuado. A
primeira vacina livre da leucose aviária foi preparada em 1967,
no Wellcome Research Laboratories, obtendo-se depois
resultados similares nos Estados Unidos e em outros países.
Segundo Monath (1996, pp. 174-5), o autor da explicação que
acabamos de apresentar, nem a OMS nem as autoridades
reguladoras nacionais exigem que os ovos para a produção da
vacina contra a febre amarela sejam livres do vírus da leucose
aviária, e algumas vacinas ainda estão contaminadas.

No caso da vacina de Bio-Manguinhos, argumentam seus
técnicos que o problema foi controlado após a introdução dos
ovos specific pathogenic free em 1982 (voltaremos ao assunto
adiante). O lote semente primário ainda contém o vírus da
leucose aviária, mas ele tem um tempo de replicação mais
lento que o da febre amarela e, assim, a colheita dos embriões
infectados se dá antes que o primeiro possa se desenvolver,
livrando os lotes semente secundários e os de vacina, do
contaminante. Segundo Monath, o problema ressurgiu recentemente, quando testes mais sensíveis detectaram a presença
de seqüências gênicas do vírus aviário em vacinas preparadas
a partir da técnica tradicional.66
Os esforços feitos pelos produtores para limpar seus lotes
semente acentuaram as disparidades entre as subamostras do
virus 17D — 17D-204 e 17DD — usadas pelos laboratórios
reconhecidos pela OMS, o que ela considerava um problema
em 1980. Naquele ano, um lote semente livre da leucose aviária
foi doado pelo Instituto Robert Koch, de Berlim, à Organização
Mundial de Saúde, que o ofereceu a todos os laboratórios que
desejassem extrair sementes secundárias dele (OPAS/OMS,
1984).67
No Simpósio Internacional de Febre Amarela realizado
em Belém, em abril de 1980, aprovou-se a recomendação de
que a OPAS e a OMS empreendessem, com urgência, um
programa de curto e longo prazos visando a modernizar a
produção da vacina contra a febre amarela na América Latina,
para atender ao crescimento previsto da demanda em volume
e qualidade. O primeiro passo devia consistir na análise, por
especialistas, das técnicas em uso e de novos métodos para o
futuro, o que requereria consultas a representantes da indústria
privada, produtores públicos, autoridades reguladoras
nacionais e agências de financiamento internacionais.
Os especialistas avaliariam o custo e as condições técnicas
e materiais necessárias para aprimorar as tecnologias em uso
e desenvolver a próxima geração de vacinas — mais baratas,
seguras e de eficácia equivalente ou superior às existentes.
Utilizariam a cultura de células in vitro tanto para a verificação
da potência das vacinas — suplantando, neste caso, o uso de
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camundongos e macacos — como para o cultivo do vírus, que
deixaria de ser feito em ovos embrionados. Em 1980,
recomendou-se o início de investigações que determinassem
o potencial de células humanas, animais e de insetos como
substratos para o cultivo do vírus, e das técnicas moleculares
para a determinação da heterogeneidade e neurovirulência
dos vírus vacinais.
O tempo de maturação da nova tecnologia seria longo.
Em prazo mais curto, a OPAS e a OMS apoiariam pesquisas e
iniciativas destinadas a aperfeiçoar as técnicas de liofilização,
com o uso, inclusive, de gás nitrogênio purificado, e a
desenvolver métodos capazes de conferir maior estabilidade
tanto à vacina liofilizada, durante o longo tempo de
armazenagem e transporte, como à vacina diluída, no momento
de sua aplicação. O rendimento em vírus da polpa embriônica
poderia ser aumentado por meio da lavagem do resíduo da
primeira centrifugação com solução salina normal, adicionandose o vírus extra assim recolhido à suspensão vacínica.

Alberto Romeu Nicolau, médico sanitarista, chefe do Laboratório de
Febre Amarela de 1959 a 1991. Em 1967 exerceu também a chefia da
Seção de Soros e Vacinas da Divisão de Virologia. Responsável pela
implantação de nova técnica, mais eficiente de inoculação em ovos
embrionados, que reduziu a perda de embriões por contaminação.
1987.
Vídeo Vacinas/Vídeo Saúde/Fiocruz.

Mudanças no Laboratório de Febre
Amarela
Apesar de Vinicius da Fonseca já considerar antiquada a
técnica de preparação da vacina, ao assumir a presidência da
Fundação Oswaldo Cruz, em 1975, ela só sofreria modificações
mais substanciais na gestão de Guilardo Martins Alves, depois
que o Aedes aegypti reconquistou o Rio de Janeiro, a antiga
capital brasileira, onde a febre amarela produzira numerosas
vítimas em passado não tão distante e, sobretudo, imagens
psíquicas de grande força ainda no insconsciente coletivo.
Segundo Alberto Romeu Nicolau, chefe do laboratório de
vacina antiamarílica, a capacidade normal de produção era de
seiscentas mil doses/mês. Com o pessoal e as instalações
existentes, podia chegar a 1.400.000 doses/mês. A capacidade
de produção era limitada por fatores inerentes à própria
‘manufatura’ da vacina, que transcorria em etapas separadas,
“não havendo, em nenhuma hipótese, condição técnica que
permita tratamento simultâneo” dessas etapas. Um mês era o
tempo necessário para o preparo e controle da vacina,
atendendo-se aos “quesitos mínimos ... das normas estabelecidas
pela OMS para produtos biológicos”.
O caráter repetitivo das operações, executadas manualmente, também impunha um limite à capacidade de produção,
correndo-se o risco de “saturação”, caso os técnicos fossem
forçados a ultrapassá-lo. Para ir além desse limite, havia
“necessidade imperiosa de duplicação de pessoal ... bem como
de alguns equipamentos e de dependências laboratoriais, como
salas à prova de poeira”.68
O índice de contaminação bacteriana endógena dos ovos
adquiridos em granjas comuns ainda era tão elevado que, no
verão, o laboratório tinha de paralisar suas atividades.
Em 1981, foram elaborados dois relatórios sobre a sua
situação. O consultor da OPAS/OMS, dr. J. P. Digoutte, diretor
do Instituto Pasteur de Dacar,69 assinalou outros problemas além
daquela rotineira interrupção dos trabalhos nos meses mais
quentes e chuvosos do ano. Não havia “protocolo documentado
sobre o controle de fabricação e qualidade”, o que o chefe do
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laboratório atribuía ao fato de ser a vacina preparada pelo
“mesmo pessoal durante muitos anos”. O consultor da OPAS/
OMS reconheceu que, de fato, eram experientes e qualificados
os técnicos treinados por Henrique Penna. Ainda assim,
recomendou a preparação de protocolo detalhado dos métodos
de produção e de controle da qualidade da vacina, sugerindo,
ainda, que os testes de inocuidade dos lotes secundários fossem
feitos em dez símios, e não em seis, como se fazia.
O acordo de cooperação com os japoneses acabara de
ser firmado (1980-1984), e a Fiocruz pretendia utilizar o knowkow que ia servir à produção das vacinas contra o sarampo e
a poliomielite, para modificar o método de avaliação do título
ou potência da antiamarílica, substituindo os camundongos
pela cultura de células. O consultor da OPAS recomendava
ainda que se aperfeiçoasse o método de determinação da
umidade residual dos lotes produzidos, e se ampliassem as
instalações de refrigeração e congelamento, com equipamentos
que permitissem registro contínuo da temperatura.
No segundo relatório, Digoutte enfatizou os defeitos do
processo de dessecação a frio do suco de embrião. A operação
demorava demais, não havia controle das variações de temperatura e, no final do processo, que transcorria naquelas
“árvores” que mostramos no capítulo três, não se ‘manejava’
com facilidade a fixação das ampolas nos tubos de borracha
onde a dessecação prosseguia até o momento da selagem,
que Digoutte considerava demasiado complicada. Ele recomendou a adoção de equipamento mais moderno de
liofilização, que permitiria tratar cerca de quatro mil frascos
de 5 c.c. de cada vez. Na época em que visitou o laboratório,
o rendimento semanal era de duas mil ampolas de duzentas
doses cada, com boa titulação.
Digoutte reconhecia que a produção não poderia ser
elevada nas condições existentes, a menos que se recorresse a
procedimentos emergenciais e temporários. Poderia ser dobrada,
aumentando-se a diluição da vacina, cujo título ficaria ainda
bem acima do mínimo exigido pela Organização Mundial de
Saúde, que era de 1.000 LD50. As cinqüenta doses contidas num
frasco com título superior a 20.000 LD50 por dose poderiam ser

transformadas em cem doses de 10.000 LD50 por dose. Em
situações de maior gravidade, o laboratório poderia recorrer ao
aparelho de dessecação a frio existente no Instituto Oswaldo
Cruz. Por curtos períodos, seria possível executar, a cada semana,
duas dessecações extras de quatro mil frascos cada. Após a
titulação, receberiam rótulos correspondentes a cinqüenta ou
cem doses, o que permitiria elevar a produção muito
rapidamente para um máximo de 1.600.000 doses por semana.
Naquela época, Akira Homma, diretor de Bio-Manguinhos,
e Guilardo Alves, presidente da Fiocruz, já negociavam
importantes investimentos visando à modernização do
Laboratório de Produção de Vacina contra a Febre Amarela.
Em ofício ao ministro da Saúde, em 11 de maio de 1982,70
Alves expôs os problemas de produção e armazenamento da
vacina que haviam se tornado críticos em face da ameaça de
urbanização da febre amarela. Se mudanças não fossem feitas
rapidamente, a Fiocruz corria o risco até de perder a condição
de principal abastecedora da América do Sul. A instituição
precisava de recursos para importar materiais e equipamentos,
e para aumentar o quadro de pessoal do laboratório. Não
tinha condições de armazenar grande quantidade de vacina, e
sua limitada estabilidade térmica constituía um problema grave,
que requeria investimentos em pesquisa para ser solucionado.
Desde a reunião realizada em Washington, em janeiro de
1981, sob os auspícios do Escritório Regional da OPAS, para
debater a modernização das técnicas da vacina contra a febre
amarela, os laboratórios do Brasil e da Colômbia passaram a
receber apoio financeiro do International Development
Reasearch Center (IDRC), Ottawa. Além disso, termo aditivo
ao convênio entre Fiocruz e FINEP assinado no final daquele
ano destinou Cr$ 156.608.000,00 para o projeto intitulado
Desenvolvimento Tecnológico das Vacinas contra a Poliomielite
e Febre Amarela,71 sob a coordenação de Homma. A parte
concernente ao Desenvolvimento Tecnológico e Produção em
Escala da Vacina contra a Febre Amarela recebeu recursos
suplementares de outro convênio firmado em setembro de
1982 com o Banco do Brasil, que se comprometeu a fornecer
até Cr$ 173.416.000,00, caso a Fiocruz participasse dos custos
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com Cr$ 191.362.000,00.72 Apoio adicional, em equipamento
de liofilização e congelador subzero, foi proporcionado pela
SUCAM, cujo superintendente na época era José Fiuza Lima.
O objetivo do ‘projeto’ era decuplicar a capacidade
máxima de produção, que passaria de 15.000.000 doses anuais,
em ampolas de duzentas doses, para 11.520.000 doses por
mês, “ou 115.200.000 doses em dez meses”. Este trecho parece
indicar que ainda não se contabilizava a produção naqueles
dois meses do verão em que a contaminação dos ovos era
mais elevada.
As contaminações exógenas tinham diminuído em
conseqüência de uma inovação introduzida no laboratório em
1977-78, ainda na gestão de Vinícius da Fonseca. A antiga sala
à prova de poeiras ficou mais protegida graças à instalação de
uma capela de fluxo laminar projetada em Bio-Manguinhos.
Os leitores devem se lembrar das imagens reproduzidas no
capítulo três, onde se vêem os técnicos a executar as delicadas
operações de inoculação do vírus nos ovos e, depois, a coletar
os embriões infectados, em linhas de produção que transcorriam
numa extensa mesa sobre a qual pendia uma coifa ou capela
de vidro destinada a proteger da contaminação os materiais
manipulados. Nos anos 1950, esta coifa foi provida de lâmpadas
que emitiam luz ultravioleta, na época considerada um
poderoso germicida. Tudo indica que sua ação mais notável
era o desconforto e, por vezes, as queimaduras que produziam
nos técnicos.
A ação da chamada capela de fluxo laminar consistia em
inundar a área onde se desenvolviam as manipulações com ar
filtrado, em contínua circulação, portanto teoricamente
desprovido de bactérias e impurezas (Akira Homma, entrevista,
05.03.2001, fita 1, lado A).
As perdas de vacina provocadas por microrganismos
contidos nos próprios ovos começaram a ser controladas
também em 1978, quando o laboratório passou a utilizar ovos
livres de agentes patogênicos específicos (Specific Pathogenic
Free), fornecidos pela Granja Nakano, de Sorocaba, e a Granja
Resende, de Minas Gerais, sendo esta a única fornecedora,
atualmente. A produção desses ovos obedece a um sistema

parecido com o dos lotes vacina: os ovos F1, que correpondem
à semente primária do plantel, são importados dos Estados
Unidos, da granja Spafas. Em Bio-Manguinhos, os ovos S.P.F
foram utilizados a princípio em combinação com ovos comuns,
tornado-se o insumo exclusivo somente em 1982.73
No ano seguinte, o laboratório sofreu uma grande reforma.
Os espaços foram melhor dimensionados, incorporando
especificações que atendiam às normas internacionais relativas
à produção de imunobiológicos. Criaram-se áreas de produção
assépticas, com ar filtrado estéril, e normas mais rigorosas
com relação à indumentária protetora dos técnicos (máscaras,
luvas, toucas etc.). A qualidade do ar nas áreas de produção
era monitorada somente no tocante à contaminação bacteriana
(as rotinas e equipamentos de contagem de partículas seriam
incorporados depois). Foram instalados novos equipamentos
para incubação de ovos embrionados, para preenchimento
de ampolas e liofilização a frio da vacina. Aperfeiçoaram-se
outros equipamentos básicos, solucionando-se muitos dos
gargalos assinalados atrás, o que permitiu quadruplicar a
capacidade de produção, com apresentação da vacina em
cinqüenta doses, ao invés de duzentas.
O rendimento subiu para mais de duzentas doses de vacina
por embrião, graças ao reaproveitamento dos vírus existentes
ainda em alta concentração no sedimento resultante da centrifugação da polpa embriônica infectada, “por ressuspensão
em meio 199” (Nicolau, 1988, pp. 168-9). O líquido vacinal
não envasado (bulk) passou a ser armazenado a granel, a -70oC,
para uso futuro. O laboratório reiniciou suas atividades
prestando homenagem a Henrique de Azevedo Penna, com
capacidade, agora, de formar rapidamente estoques de
segurança para utilização da vacina em casos de emergência
(Informativo Fiocruz, ano VI, nº 66, jan./fev. 1984).
O documento da OPAS/OMS resultante do Encontro para
Definir Diretrizes e Protocolos para a Produção da Vacina
contra a Febre Amarela em Culturas de Células, realizado em
Washington, em fevereiro de 1984, confirma que houve grande
melhoria na metodologia global de produção, inclusive nos
protocolos, controles e testes relativos às diversas etapas do
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processo. O documento assinalava a permanência de alguns
problemas que seriam resolvidos mais tarde — carência de
uma colônia confiável de comundongos para testes de
potência, finalização dos protocolos relativos ao teste do vírus
em células, que foi implantado em 1984.

Câmaras frias de estocagem de imunobiológicos e veículos para a sua
distribuição da Central Nacional de Estocagem de Vacina para o
Ministério da Saúde. O CENADE foi estabelecido pelo Ministério da
Saúde em 1983 dentro da Fiocruz, situação que perdurou por mais de
uma década, até sua transferência para o próprio ministério, que
passa a centralizar as atividades de estocagem e distribuição de
vacinas. Rio de Janeiro, RJ, 1984.
Ccs/Fiocruz

O problema da estabilidade térmica da vacina também
levou mais tempo para ser resolvido. Nos capítulos dois e três,
mostramos a dificuldade que havia em levar os vírus vivos aos
confins do Brasil, e as perdas de vacinas ou falhas de
imunização que aconteciam em decorrência de sua exposição
ao sol e ao calor. Quando iam para o interior nos anos 1930 a
1960, as equipes de vacinação tinham de levar “uma máquina
para fabricar gelo que era chamada ‘a máquina infernal’, porque
era uma trabalheira tremenda para se produzir quantidade
pequeníssima de gelo” — recorda Fonseca da Cunha
(entrevista, 8ª fita, 03.03.88). “Eu, quando fui [executar] um
programa de vacinação no interior do Pará, recebia gelo de
Belém. Tínhamos um representante lá que se encarregava de
colocar numa embarcação trinta quilos de gelo por semana.
Eu recebia dez, quinze quilos”.
Vimos, inclusive, no capítulo três, que a decisão de
concentrar grande número de doses num único frasco era
uma forma de minimizar os problemas logísticos de transporte
e conservação da vacina. No Brasil, a disseminação do consumo
de geladeiras a partir da década de 1970, a montagem de uma
rede de frio mais eficiente e a neutralização da característica
termolábil da vacina nos anos 1980 tornaram mais vantajosa
sua apresentação em cinqüenta doses e, mais recentemente,
em cinco doses apenas. Todas as vacinas feitas com vírus vivos
deterioravam-se muito rapidamente quando expostas a
temperaturas superiores a 20oC, como foi demonstrado por
estudos feitos em 1947 e 1971.74 Segundo Monath (1996, p.
175), este foi um dos principais obstáculos à difusão da
antiamarílica na África e nos países de língua inglesa. Depois
que o Programa Ampliado de Imunizações foi instituído pela
Organização Mundial de Saúde, em meados dos anos 1970,
tendo o sarampo como um de seus principais alvos, desenvolveram-se métodos quantitativos mais precisos para testar as
vacinas virais, e se verificou que não resistiam ao tempo de
estocagem indicado nos rótulos. Os grandes fabricantes
responderam rapidamente às exigências da OMS e, no começo
dos anos 1980, as vacinas instáveis tinha sido quase totalmente
eliminadas do mercado mundial (Mann, 1988, pp. 260-1).
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Para estabilizar a vacina contra a febre amarela, laboratórios da Inglaterra e França desenvolveram formulações
similares àquela aplicada inicialmente à vacina contra o
sarampo, combinando basicamente açúcares (lactose, sorbitol),
aminoácidos e cátions divalentes (Burfoot, Yound e Finter,
1977, pp. 173-9; Barme e Bronnert, 1984, pp. 435-42).

Oscar de Souza Lopes, médico virologista do Instituto Adolfo Lutz,
sobrinho de Hugo de Souza Lopes, um dos cientistas cassados pelo
regime militar. Falecido em 1988, foi o responsável pela estabilização
térmica da vacina 17DD e pelo desenvolvimento de uma metodologia
visando à produção desta vacina em cultura de tecidos. 1987.
Vídeo Vacinas/Vídeo Saúde/Fiocruz.

O primeiro estudo sobre a termoestabilidade da vacina
antiamarílica brasileira foi realizado pelo dr. Ricardo Gshak,
do Instituto Evandro Chagas e da Universidade Federal do
Pará (Belém), durante o tempo em que trabalhou em Londres,
na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ele
comparou uma vacina estabilizada produzida por um laboratório comercial com a vacina de Bio-Manguinhos, e verificou
que havia enorme diferença entre as duas: o tempo de
estocagem a 8oC da primeira foi estimado em mais de cinco
anos, e a da última, em menos de três meses .75
Em 1985, a Organização Mundial de Saúde patrocinou
um estudo sobre a estabilidade térmica das vacinas antiamarílicas

disponíveis, feitas a partir de vírus 17D.76 O estudo foi realizado
num laboratórios do Instituto Pasteur, em Paris (WHO,
Collaborating Centre for Biological Standardization) e no
laboratório de George F. Mann, na London School of Hygiene
and Tropical Medicine. Seu objetivo era verificar a capacidade
que tinham as vacinas de resistir ao transporte até áreas
remotas sem a cadeia de frio recomendada para a conservação
ideal da vacina — estocagem até 12 meses a temperatura
inferior a 4oC. As vacinas produzidas por 12 laboratórios
reconhecidos pela OMS tiveram sua estabilidade testada
simultaneamente nos dois laboratórios.
Os resultados, reunidos em 1986, mostravam que havia
vacinas estáveis e não estáveis, tomando-se por base critério
similar àquele usado anteriormente para avaliar as vacinas
contra o sarampo. A vacina de Bio-Manguinhos, que sempre
teve título bastante elevado, satisfez à primeira exigência para
ser usada nos Programas Ampliados de Imunização: ainda
possuía título superior a 1.000 LD50 por dose humana (medidos
em PFU, ou plaque forming units, titulação em cultura de
células equivalente à obtida em camundongos) após duas
semanas de exposição à temperatura de 37oC. Mas foi reprovada no segundo critério: a perda de título naquele período
foi mais acelerada do que a curva descrita pela função 1.0
log10LD50.77
Quando esse estudo foi publicado em 1987, o problema
já tinha sido corrigido. A pesquisa que resultou na estabilização
da vacina foi desenvolvida por Oscar de Souza Lopes, um
virologista que conquistara renome ao isolar e descrever um
novo arbovírus, o rocio, encontrado na região litorânea do sul
de São Paulo. Akira Homma, que trabalhara com ele no Instituto
Adolfo Lutz, trouxe-o para Bio-Manguinhos em 1983. Souza
Lopes esteve em Londres, mas sua estada lá não foi muito
proveitosa. Segundo George F. Mann (1988, p. 263), que seria
contratado depois como consultor de Bio-Manguinhos, as
fórmulas de estabilizadores eram segredos comerciais
guardados a sete chaves. Além do mais, havia poucas publicações científicas na área. Baseando-se na tecnologia da vacina
contra o sarampo, que os japoneses acabavam de transferir
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para Bio-Manguinhos, Souza Lopes desenvolveu um complexo
estabilizador à base de sorbitol, sacarose e glutamatos, que
passou a ser adicionado ao suco embriônico puro infectado
com vírus 17D.

A vacina em cultura de tecido
O projeto de Souza Lopes, na realidade, era mais ambicioso. Procurou desenvolver a nova tecnologia de produção
da vacina antiamarílica, substituindo o cultivo do vírus em
ovos embrionados pelo cultivo em células, in vitro. Contou
com o apoio financeiro e material da Organização PanAmericana de Saúde e do International Development Research
Centre, uma instituição pública criada pelo Parlamento do
Canadá em 1971 com o objetivo de “auxiliar pesquisadores e
comunidades no mundo em desenvolvimento a encontrar
soluções para seus problemas sociais, econômicos e
ambientais” (www.idrc.ca).
Segundo Halstead (1998, p. 237), as agências internacionais
de saúde faziam forte pressão para que os produtores
mudassem para o novo substrato biológico.
Como vimos, a adaptação das subamostras em uso do vírus
17D à cultura de células foi uma das principais recomendações
feitas pelo Simpósio Internacional sobre Febre Amarela, realizado
em Belém, em abril de 1980, e o tema central da reunião de
especialistas realizada em Washington, em fevereiro de 1984.
Previa-se que a nova tecnologia teria diversas vantagens sobre
a tradicional. Seria mais segura, pois permitiria eliminar os vírus
da leucose e de outras doenças aviárias, e as proteínas animais
presentes no ovo, que provocavam reações alérgicas em certas
pessoas. Seria também mais barata (um ovo embrionado S.P.F.,
por exemplo, custava aproximadamente um dólar) e mais veloz,
permitindo, assim, grande aumento na produção da vacina a
um custo muito menor.78
Os especialistas presentes em Washington reconheciam,
no entanto, que o desenvolvimento da nova tecnologia
enfrentaria problemas complexos. Estavam em curso estudos
visando a obter uma vacina contra o dengue, e eles mostravam

que a adaptação de vírus atenuados e já caracterizados a novos
substratos celulares (neste caso, pulmão de fetos de rhesus)
podia resultar em significativas mudanças em sua biologia e
comportamento. O vírus da rubéola, que não era reatogênico
para crianças, após 77 passagens em células primárias de rim
de macaco verde africano (Cercopithecus callitrichus),
readquirira sua virulência com apenas algumas passagens em
células primárias de rim de cachorro (Halstead, 1988, pp. 2367). A própria experiência brasileira com a vacina contra a
febre amarela tinha demonstrado, em 1939-42, quão instável
era o vírus antes da adoção do sistema de lotes semente.
Outra dificuldade residia na inadequação dos “marcadores
biológicos” usados para aferir a segurança e imunogenicidade
das vacinas antiamarílicas. As novas sementes desenvolvidas
a partir da cultura em células teriam de ser extensamente
testadas em rhesus e camundongos, mas as reações clínicas,
sorológicas e de comportamento desses animais à ação do
vírus, e as lesões post mortem já não constituíam critérios tão
precisos para especialistas que abordavam a questão do ponto
de vista da biologia molecular, histoquímica e genética dos
anos 1980. Assim, concomitantemente ao desenvolvimento de
vírus semente adaptados à cultura em células, seria necessário
explorar o potencial de novos marcadores in vitro e in vivo,
confiáveis e reprodutíveis, menos onerosos técnica e financeiramente, para monitorar mudanças que pudessem ocorrer
na virulência e neurotropismo do vírus a cada passagem pelo
novos substratos.
Os investigadores que iam se dedicar ao desenvolvimento
da nova tecnologia teriam de levar em conta certas recomendações. O substrato devia consistir em células de embrião
de galinha sem cabeça, com nove a doze dias de idade, ou
células diplóides de outra procedência, desde que atendessem
às exigências da OMS no tocante à contaminação e que já
houvessem sido utilizadas na preparação de vacinas feitas
com vírus vivos atenuados. O inóculo original seria uma
derivação do 17D livre do vírus da leucose aviária.
Os protocolos de pesquisa teriam de especificar os
procedimentos usados para desagregar as células e convertê-las
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em placas; os nutrientes, meio e ph que permitiram manter as
placas celulares, o tempo de incubação até se inocular nelas o
vírus, as características de seu crescimento naquele substrato,
especificando-se multiplicidade da infecção, temperatura de
incubação, tempo e número de colheitas de vírus.
Os protocolos de produção deviam especificar métodos
usados para incrementar o rendimento das colheitas e controlar
a estabilidade genética do vírus, assim como as técnicas destinadas a assegurar a estabilidade térmica do produto durante
as etapas de clarificação, armazenagem do bulk e liofilização
da vacina.79
Na comunicação apresentada ao Simpósio Internacional
sobre Febre Amarela e Dengue, realizado na Fiocruz, em maio
de 1988, Souza Lopes (1988, p. 253) declarou que “basicamente,
as etapas de produção seguiram as linhas determinadas pela
produção da vacina contra o sarampo”. A tecnologia transferida
pelos japoneses facilitara “em muito a obtenção das células
necessárias, assim como seu controle”.
Naqueles vidros em forma de garrafa deitada, de fundo
chato e boca inclinada que se vêem nos laboratórios de cultura
de células, Souza Lopes (1988, p. 253-4) cultivou o vírus daquela
subamostra do 17 D fornecida pela OMS, isenta de leucose
aviária — lote semente 213/77 Br. — em monocamada de
fibroblastos primários de embrião de pinto, que são células
primárias, ou jovens, muito plásticas do tecido conjuntivo,
responsáveis pela formação de tecido fibroso e de material
intercelular amorfo.
A primeira etapa da pesquisa consistiu na obtenção do
meio de manutenção adequado para as células e o vírus. O
soro fetal bovino, usado a princípio, foi substituído pelo meio
199, acrescido de uma mistura de insulina, transferrina e selenito
de sódio.80 A incubação do vírus no substrato celular deu
resultados variáveis conforme a temperatura. A 37oC, a titulação
mais elevada ocorria no terceiro dia; a 29oC, o melhor resultado
se alcançava somente no quinto ou sexto dia; a 25oC, a titulação
era muito baixa. A estabilidade do produto foi testada em três
ciclos de congelamento e descongelamento. O uso do meio
199 sem estabilizador resultava em queda acentuada no título;

com estabilizador feito à base de sacarose e glutamato de
sódio, se obtinha resultado similar ao daquele meio combinado
com soro fetal bovino.
Souza Lopes produziu três lotes experimentais de vacina.
Os resultados foram homogêneos quer em relação às titulações
feitas por plaqueamento em células vero, quer no tocante às
perdas observadas durante a liofilização. Os lotes satisfizeram
os padrões internacionais em todos os testes, inclusive o de
termoestabilidade e umidade residual.
Renato Marchewsky, do Departamento de Controle de
Qualidade de Bio-Manguinhos, fez os testes de neurovirulência
usando macacos cynomolgus (Macaca fascicularis) recebidos
do Hazleton Research Primates nos Estados Unidos — dez
macacos por teste. Depois de serem inoculados intracerebralmente com a vacina experimental e com as vacinas
controle, 81 cada animal foi observado por trinta dias,
registrando-se, diariamente, a temperatura retal e o escore
clínico, graduado segundo quatro níveis correspondentes à
gravidade da lesão causada pelo vírus: fraqueza, paralisia
parcial, paralisia incompleta e, por fim, quando o animal já se
achava no fundo da gaiola, totalmente apático, “paralisia
completa e flácida”, podendo chegar à morte. Ao trigésimo
dia, se isso não houvesse acontecido, era sacrificado. Faziam-se
vários cortes e se preparavam as lâminas para a avaliação
histopatológica das lesões produzidas no sistema nervoso
central. Marchewski (1988, p. 251) observou
soroconversão satisfatória em todos os experimentos. As vacinas
em cultivo celular apresentaram níveis mais altos de viremia que
as vacinas controle. Nenhum sinal clínico de encefalite foi
observado nas vacinas experimentais, assim como hipertemia. A
temperatura retal jamais excedeu 40 oC. A interpretação dos
resultados histopatológicos revelou que as vacinas experimentais
em cultivo celular apresentaram índices de severidade satisfatórios,
diante das vacinas controles. Concluímos que os lotes experimentais
... estão aprovados quanto à imunogenicidade e neurovirulência,
em comparação com os padrões internacionais.

Marcos Freire (entrevista, 22.03.2001) considera que o
desempenho do produto desenvolvido por Souza Lopes foi
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superior ao da vacina tradicional de Bio-Manguinhos. O dr.
Scott B. Halstead, da Fundação Rockefeller, que temia mutações
perigosas no vírus vacínico, recebeu com alívio os resultados
apresentados por Marchewsky. Considerou, também, notável
o resultado da comparação entre as vacinas produzidas em
ovos embrionados e em cultura de tecido de embrião de
galinha.82
O rendimento da nova técnica foi 15 vezes superior ao da
técnica tradicional: enquanto esta gerava trezentas doses de
vacina por cada ovo inoculado, Souza Lopes (1988, pp.253-4).
conseguiu 4.500 doses por fibroblastos extraídos de cada
embrião. Contudo, o consumo de inóculo era muito alto. Este
foi o grande problema da técnica desenvolvida por Souza
Lopes. Um lote semente secundário, que poderia alimentar
por dez anos a produção de vacinas em ovos embrionados,
acabaria em menos de um ano na cultura de células, porque
esta requeria quantidade muito maior de vírus no inóculo inicial.
Quando se testam os vírus de referência da vacina, têm de ser
usados vinte macacos rhesus, que custam hoje, aproximadamente, três mil dólares cada. Com uma técnica de baixa
produtividade por lote semente, o investimento se torna
proibitivo (Maria da Luz F. Leal, entrevista, 04.02.01, fita 2,
lado A).
George French, consultor da OMS, chamado para avaliar
o projeto, confirmou que seria economicamente inviável a
produção industrial da vacina por aquela técnica. Suas potencialidades anularam-se temporariamente, em virtude da morte
prematura de Souza Lopes, em 1988, sem deixar assistente
que estivesse em condições de dar continuidade ao projeto.
Segundo Guillermo Contreras (1988, p. 239), chefe da
Divisão de Produtos Virais do Department of Health and
Welfare do Canadá, os aspectos relativos ao controle da vacina
feita em cultura de tecido foram debatidos por representantes
da OPAS, do IDCR e de Bio-Manguinhos numa reunião na
Fiocruz, em março de 1985. Ficou estabelecido que os testes
de neurovirulência e de marcadores genéticos seriam
confirmados por laboratórios externos. Amostras dos lotes
preparados por Souza Lopes chegaram a ser enviados para o

National Institute of Health, em Bethesda, Estados Unidos,
onde foram testados pelo dr. Paulo Albrecht. A informação foi
dada por Fonseca da Cunha, na época do Simpósio
Internacional sobre Febre Amarela e Dengue, que também
debateu as possibilidades de uma vacina contra o dengue,
doença que constituía assunto novo no Brasil.
O mais importante parceiro de Bio-Manguinhos nesta série
de inovações ocorridas no Laboratório de Febre Amarela
durante os anos 1980 foi o já mencionado International
Development Research Centre, do Canadá. O projeto nº
820225, que começou a dar apoio, material e financeiramente,
a partir de 5 agosto de 1983, fundamentava-se na suposição
de que na “América Latina, as condições ecológicas são tais
que uma epidemia [de febre amarela] ... devastadora pode
irromper a qualquer momento”. Os recursos destinavam-se à
modernização das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo
Instituto Nacional de Salud. O laboratório colombiano não
correspondeu às expectativas do projeto, interrompendo-se a
ajuda do IDRC em outubro de 1986.
Na avaliação de Lawrence Gelmon, supervisor do IDRC,
os pesquisadores brasileiros liderados por Souza Lopes
concentraram-se na melhoria da estabilidade térmica da vacina,
nos estudos sobre a vacina reconstituída e no desenvolvimento
de técnicas de controle de sua qualidade. Verificaram que a
sacarina e o glutamato de sódio protegiam a vacina e
aumentavam seu tempo de estocagem. Também testaram a
estabilidade do vírus em amostras de vacina reconstituída com
vários diluentes. Verificaram que a água destilada era o diluente
mais eficaz, conservando a potência da vacina por até seis horas
depois que era reconstituída. Tinham conseguido desenvolver
um método de titulação que aperfeiçoava o controle da qualidade
da vacina (Lopes, Guimarães e Carvalho, 1987, pp. 323-9).
Segundo Gelmon, ao elevar os níveis de produção e prolongar
o tempo de estocagem e de vitalidade da vacina, os pesquisadores
de Bio-Manguinhos tinham conseguido assegurar estoques
suficientes para enfrentar as epidemias rurais e urbanas que
todos temiam (http://idrinfo.idrc.ca/scripts/minisa.dll).
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O acordo com a Nigéria
A colaboração entre as instituições canadense e brasileira
teve mais um resultado importante. Ambas participaram da
modernização do laboratório produtor de vacina antiamarílica
da Nigéria, no auge de uma crise epidêmica de grandes
proporções.
A febre amarela no continente africano tem características
diferentes da doença nas Américas. A partir de 1925, quando se
iniciaram as investigações sorológicas mais sistemáticas naquele
continente, por iniciativa da Fundação Rockefeller e dos institutos
de pesquisa da Inglaterra, França e Alemanha, a zona onde a
febre amarela é endêmica começou a ser delimitada com mais
precisão. Na ampla faixa que se estende da costa ocidental à
oriental, e da borda do Saara a Angola, entre 15º de latitude
norte e 10º de latitude sul, a doença ocorre sob a forma de casos
esporádicos silvestres, nas florestas, ou de surtos de dimensões
variáveis nas zonas rurais e, mais raramente, urbanas das planícies
com vegetação característica de savana.
Além do Aedes aegypti, pelos menos 16 espécies de
mosquito se mostraram capazes de transmitir o vírus amarílico,
variando as populações de vetores de região para região. O
ciclo de manutenção enzóotico na zona de florestas tropicais
depende de transmissão de macaco a macaco, durante todo o
ano, pelo Aedes africanus principalmente As infecções
humanas ocorrem aí com um padrão endêmico, já que a
densidade vetorial não alcança níveis suficientes para causar
epidemias ou difusão inter-humana do vírus. Nas savanas
úmidas, durante a estação das chuvas, ocorrem epidemias
intermitentes com macacos ou humanos servindo de
hospedeiros intermediários ao vírus da febre amarela (Monath,
1991, pp. 31-5; Meegan, 1988, p. 219; Nasidi, 1988, pp. 41-2).
Vacinações em massa começaram a ser praticadas na África
ocidental francófona a partir dos anos 1940, com o vírus
neurotrópico francês, em geral aplicado junto com a
antivariólica, por escarificação. Chegaram a ser imunizados 25
milhões de pessoas, num ciclo quadrienal, o que fez desaparecer as epidemias na região. Aquela mesma vacina foi usada,

emergencialmente, no Panamá, Honduras e Costa Rica, em
1951. Nesses países, e na Nigéria, onde houve surtos em 195152, ocorreram diversos casos de encefalite pós-vacinal, que
confirmaram as suspeitas de que não era uma vacina segura.
Depois dos acidentes, o Bureau Sanitário Pan-Americano
recomendou que nas Américas fossem aplicadas somente as
vacinas feitas com subamostras do vírus 17D.
país
Gâmbia
Etiópia
Senegal
Burkina Fasso
Nigéria
Nigéria

anos

casos

mortes

1978-79
1960-62
1965
1983
1969
1986-87

8.400
100.000
20.000
25.000
10.000
50.000

1.600
30.000
6.000
14.000
4.000
12.000

Fonte: Pasta Convênio Fiocruz/Nigéria. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Os países africanos de língua inglesa sempre relutaram
em usar o vírus neurotrópico francês, e como nunca se conseguiu transformar uma subcepa do 17D em vacina passível de
ser usada por escarificação, não se implementou nesses países
uma política eficiente de imunizações. A cobertura vacinal
nos países francófonos era elevada até o início dos anos 1960,
quando as vacinações foram interrompidas. Desde então, as
epidemias vêm se sucedendo, com maior intensidade nos países
anglófonos da África ocidental.
Em abril de 1982, quatro aldeias no centro da Costa do
Marfim, de onde não havia relatos da doença desde 1943,
foram vitimadas por um surto com transmissão por Aedes
aegypti. No ano seguinte, uma epidemia mais grave, disseminada pelo vetor selvático, Aedes furcifer, atingiu Burkina
Fasso e Gana. Nestas regiões, foram usados pela primeira vez
os modernos instrumentos de diagnóstico — o teste ELISA
(enzime-linked immunosorbent assay), para determinar a
presença, no soro, de complexos antígeno-anticorpo IgM, assim
como uma técnica que permitia isolar o vírus de amostras em
que a infeção era mascarada por complexos imunes.
O aprimoramento do diagnóstico foi viabilizado por
trabalho pioneiro de Jack J. Schlesinger e Michael W. Brandiss,
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na Universidade de Rochester. Ao mapearem epítopos ou, em
outras palavras, regiões específicas da proteína viral da febre
amarela associadas à virulência, puderam desenvolver os
anticorpos monoclonais. Os imunoensaios em que estes
anticorpos clonados reagem, de forma facilmente legível, com
o antígeno extraído de doentes, possibilitaram diagnósticos
muito mais rápidos dos que os obtidos anteriormente com os
testes de proteção em camundongos e os exames de fragmentos
de fígados extraídos por viscerotomia.83
A mais grave das epidemias africanas das últimas décadas
começou em setembro de 1986, na parte oriental da Nigéria.
A equipe de investigadores enviada pela Organização Mundial
de Saúde, da qual faziam parte, entre outros, Thomas Monath,
Jose Esparza e Abdulsalami Nasidi, de Lagos, verificou, nas
aldeias rodeadas de sepulturas recém-escavadas, que de um
total de duzentos mil indivíduos, aproximadamente dez mil
manifestaram, clinicamente, a doença, e mais de cinco mil
morreram. O transmissor foi o Aedes africanus, já apontado
como o mais prevalente na região pelos grupos de pesquisa
que estudaram intensamente a ecologia dos vetores africanos
da febre amarela nos anos 1970. O grupo de Monath verificou
uma situação até então desconhecida: a espécie responsável
pela manutenção enzoótica da doença na zona de florestas
também assumia o papel de vetor epidêmico no mosaico
floresta — savana, onde foi responsável por intensa
transmissão do vírus entre humanos (Monath, 1991, p. 35).
Meses depois, a febre amarela irrompeu na parte ocidental
da Nigéria, a quinhentos quilômetros de distância,
principalmente em Ogbomosho, uma cidade de seiscentos mil
habitantes. Monath e os demais integrantes da força-tarefa
enviada à região constaram que apenas 20% da população foi
infectada; 3% desenvolveram a doença, falecendo mais de
50% dos hospitalizados e 20% dos não hospitalizados. A
campanha de vacinação em massa foi dificultada por
problemas logísticos e pela resistência da população, atingindo
menos de 10% dela.
A transmissão pelo Aedes aegypti naquela epidemia urbana
constituía uma prova de que não eram infundados os temores

de urbanização da febre amarela silvestre. O grupo encabeçado
por Monath verificou que, historicamente, as epidemias urbanas
ocorridas na América tinham tido índices de transmissão e
morbidade muito superiores àqueles observados na Nigéria,
não obstante houvesse aí grande população do vetor. O dr.
Walter Tabachnick e colaboradores, da Universidade de Yale, já
tinham assinalado a baixa suscetibilidade ao vírus amarílico de
linhagens do Aedes aegypti da África ocidental. Monath, Barry
Miller e Tabachnick confirmaram que era um vetor menos
eficiente do que as subpopulações de Aedes aegypti das
Vacinas contra a febre amarela importadas
pela Nigéria — ano 1988

Fonte: Pasta Convênio Fiocruz/Nigéria. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Vacinas contra a febre amarela fornecidas
pela Fiocruz à Nigéria — década de 1970

Fonte: Pasta Convênio Fiocruz/Nigéria. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Vacinas fornecidas pela Fiocruz
à Nigéria — década de 1980

Fonte: Pasta Convênio Fiocruz/Nigéria. LAFA/Bio-Manguinhos/Fiocruz

Américas.84 Se densidade elevada de um vetor relativamente
incompetente para a transmissão da febre amarela podia
ocasionar uma epidemia, tornava-se mais frágil a hipótese
usualmente adotada para explicar a ausência da doença na
Ásia. Estudos recentes de Aitken e Tabachnick tinham mostrado,
inclusive, que as populações asiáticas do Aedes aegypti eram
vetores melhores do que as da África ocidental.
A resistência da população à vacina é outro aspecto
diferencial da história da febre amarela na África e nas Américas.
Apesar disso, a vacina é a única arma contra as epidemias das
modalidades urbana, rural e silvestre da doença.
A Nigéria possuía um laboratório produtor. O Federal
Vaccine Production Laboratory, criado originalmente em 1925
pela Fundação Rockefeller para o estudo da febre amarela
naquela parte da África, começara a produzir a vacina
antivariólica em 1930, a anti-rábica em 1948 e a antiamarílica
em 1952. No auge da crise dos anos 1980, por influência dos
organismos internacionais de saúde, o governo nigeriano decidiu
incluir a vacinação contra a febre amarela em seu Programa
Ampliado de Imunizações (PAI), o que iria requerer a produção
de cinco a seis milhões de doses por ano, para atender, inclusive,
às necessidades de países vizinhos.

Celebrou, então, o acordo de cooperação técnica com o
IDRC e a Fiocruz. Suas bases foram delineadas por um
subcomitê no âmbito da Comissão Mista Econômica Brasil—
Nigéria , reunida em Lagos, em dezembro de 1987. A Nigéria
concordou, então, em comprar vacinas somente de BioManguinhos até que seu laboratório estivesse apto a abastecer
o país. O protocolo de intenções concernentes às atividades
de treinamento, equipamento, arquitetura e consultoria foi
formalizado em 1988, quando Abdulsalami Nasidi, o principal
interlocutor do lado nigeriano, participou do Simpósio
Internacional sobre Febre Amarela e Dengue realizado na
Fiocruz.
Ao que parece, os canadenses ingressaram no convênio
em 1991, quando foi elaborado novo cronograma de atividades,
tendo em vista os problemas administrativos que haviam
retardado a execução do anterior. A Fiocruz deu suporte à
modernização física e estrutural do laboratório — reforma de
sua arquitetura, adequação dos equipamentos, sistema de
refrigeração, controle de ambiente etc. Entre 1987 e 1992, 14
técnicos nigerianos realizaram estágios de aperfeiçoamento
em Manguinhos, em microbiologia, manutenção, zoologia,
físico-química e virologia. A anulação das eleições de junho de
1983 pelo ditador Babandiga levou Nasidi à chefia do Ministério
da Saúde nigeriano, meses depois de ter sido inaugurado o
novo Federal Vaccine Production Laboratory, em Lagos
(29.01.1993).85

Febre amarela e dengue põem a saúde
pública brasileira de joelhos
Em março de 1980, o ministro da Saúde, Waldir Arcoverde,
anunciou que daria cabo do Aedes aegypti em dois a três anos
(Jornal do Brasil, 07.03.1980). Os sanitaristas brasileiros
externavam, então, pelos jornais opiniões divergentes sobre o
risco de reurbanização da febre amarela. Quando a população
de Santos, assustada, pediu vacina, o superintendente da
SUCAM, José Fiúza Lima, declarou que não havia necessidade
dela. Seu argumento, e de outros médicos, inclusive Arcoverde,
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era que dificilmente haveria transmissão de febre amarela pelo
Aedes aegypti. Para que isso acontecesse, seria necessário que
“um caçador” (era sempre esta a figura tomada como exemplo)
fosse picado por um Haemagogos previamente infectado por
macaco no interior do Brasil e, no prazo máximo de 72 horas,
este homem fosse picado, também, pelo vetor urbano.
Certos sanitaristas julgavam que, em tão pouco tempo,
esse homem virêmico não conseguiria se deslocar do território
da febre amarela silvestre para o do Aedes aegypti (Folha de
S. Paulo, 04.03.1980). O diretor da SUCAM em Santos, Iram
Belém da Silveira, pensava diferente: uma pessoa contaminada
no Amazonas poderia iniciar a cadeia de transmissão naquela
cidade, “pois ao contrário do que é feito com os passageiros
de vôos internacionais, os de vôos internos não recebem
aplicações de vacinas” (O Estado de S. Paulo, 07.03.1980).
À medida que os surtos de febre amarela silvestre e os
focos de Aedes aegypti foram se aproximando, aumentou a
preocupação com o ressurgimento da febre amarela urbana.
Em março de 1981, o sanitarista Mário Magalhães fez enfática
advertência nesse sentido, alertando que o mosquito já dominava praticamente toda a costa brasileira (ibidem). Por mais
rigorosa que fosse a fiscalização nos portos e aeroportos e os
trabalhos antiestegômicos nas cidades, o esforço para erradicar
outra vez o Aedes aegypti seria em vão, se não fosse
acompanhado de iniciativas similares em outros países comprometidos. Era preciso reconstruir a orquestração continental
que quase levara à solução do problema nos anos 1930 a
1950.
Os apelos dirigidos por Arcoverde às agências internacionais
foram se multiplicando, à medida que seu Programa de Febre
Amarela dava sinais cada vez mais eloqüentes de não ser capaz
de subjugar os focos de Aedes aegypti. Nas 33a e 34ª assembléias
mundiais de saúde, realizadas em Genebra, em maio de 1980 e
1981, exortou os países americanos a honrarem o compromisso
de lutar pela erradicação do mosquito, o que não vinha sendo
feito (O Globo, 12.05.1980; Correio Braziliense, 25.05.1981). Em
fins de 1980, defendeu em reunião da Organização PanAmericana de Saúde que os Estados Unidos participassem da

ação intercontinental com ajuda financeira e medidas efetivas
de controle em seu território.
Em outubro de 1977, na gestão ainda do ministro Paulo
de Almeida Machado, a delegação brasileira, chefiada por
Norberto Bica, contestara naquele mesmo fórum a tese norteamericana de que a vacinação em massa devia substituir a
erradicação do vetor urbano nos países sujeitos à febre amarela.
Os Estados Unidos alegavam que não temiam a doença, por
não terem o Haemagogus; o Aedes aegypti só os ameaçava
como transmissor da dengue. Oficialmente, a OPAS endossou
a campanha contra o vetor, mas, na prática, os países membros
não se engajaram nela (Jornal do Brasil, out. 1977; O Estado
de S. Paulo, 03.04.1981). Os documentos produzidos por aquela
agência e pela Organização Mundial de Saúde, concernentes
à modernização das vacinas antiamarílicas do Brasil e da
Colômbia, traziam, nas entrelinhas, a admissão da impotência
contra o mosquito e da inevitabilidade da febre amarela urbana.
Ao longo de 1980 e 1981, o dengue começou a figurar no
discurso das autoridades brasileiras como ameaça complementar, sobretudo após a violenta epidemia do tipo hemorrágico
que grassou em Cuba, atingindo 344.203 pessoas numa
população de dez milhões de habitantes. No auge da epidemia,
entre junho e outubro de 1981, chegaram a ser notificados 11.701
casos num único dia (Martinez et al., 1987, pp. 148-57).
As notícias publicadas nos jornais em 1980 e 1981 deixam
entrever as intensas articulações que os sanitaristas brasileiros
faziam visando a arregimentar apoios internacionais para o
reinício da ação continental contra o Aedes aegypti.86 Concretamente, foram dados passos muito tímidos nessa direção. Em
30 outubro de 1980, Arcoverde reuniu-se, em Foz do Iguaçu,
com Adam Jimenez, ministro da Saúde e Bem-Estar Social do
Paraguai, para definir um plano de ação contra as doenças
endêmicas que assolavam a área de Itaipu Binacional (Jornal
de Brasília, 30.10.1980).
Em fevereiro de 1982, os ministros das Relações Exteriores
do Brasil e Venezuela firmaram um acordo visando à prevenção
de doenças transmissíveis na fronteira entre os dois países.87
Na fronteira com o Uruguai, o controle começou a ser
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implantado em julho do mesmo ano, inclusive “da potência,
inocuidade e esterilidade de antígenos e outros produtos
biológicos” (Zero Hora, 26.07.1982). Depois da eleição do
primeiro diretor brasileiro da OPAS, Carlyle Guerra de Macedo,
em 22 de setembro de 1982, a agência passou a dar maior
atenção ao controle não apenas da febre amarela como de
outras doenças evitáveis por meio de imunização.88
No começo de 1984, os surtos de febre amarela silvestre
recrudesceram, registrando-se 45 casos até maio, o que correspondia a cerca de 34% do total acumulado desde 1979.89 A
verba de CR$ 15 bilhões concedida à SUCAM para o combate
ao Aedes aegypti foi considerada insuficiente, e os dirigentes
daquele órgão anunciaram, então, que pretendiam imunizar
as populações das áreas já infestadas pelo mosquito no Rio de
Janeiro, São Paulo, Bahia e Paraná.
O estado de São Paulo foi o protagonista desta conjuntura.
As equipes da SUCAM tiveram de retornar a Santos, no final
daquele ano, para combater focos de Aedes aegypti que, no
começo de 1985, apareceram pela primeira vez no Guarujá
(Folha de S. Paulo, 31.05.1985).
Febre amarela silvestre e Aedes aegypti voltaram a se
encontrar na cidade de Presidente Prudente, 560 quilômetros
a oeste da capital, reavivando o pânico em relação à febre
amarela urbana. A ligação entre os transmissores das duas
modalidades da doença pareceu, a princípio, ter sido estabelecida não pelos “caçadores” mencionados atrás, e sim por
dois motoristas de caminhão que agonizaram e morreram
naquela cidade. Um terceiro doente sobreviveu (O Globo,
02.06.1985).
O ministro da Saúde, Carlos Santana, e o secretário
estadual de Saúde, João Yunes, tentaram dissipar o clima de
pânico, informando que os três doentes chegaram à cidade já
fora da fase virêmica, isto é, aquela em que o vírus circula no
sangue, tornando a pessoa capaz de transmiti-lo ao vetor
urbano e, por intermédio deste, a outras pessoas. Em 3 de
junho, mais de cem mil pessoas tinham sido vacinadas,
realizando-se, concomitantemente, o combate às larvas e
mosquitos adultos. A Fundação Oswaldo Cruz enviara mais

250 mil doses da vacina, que iam ser usadas em municípios
vizinhos, inclusive no norte do Paraná (O Globo, 01.06.1985;
Folha de S. Paulo, 03.06.1985).

Célula do mosquito Aedes albopictus infectada pelo vírus da febre
amarela. As setas mostram partículas virais dentro do retículo
endoplasmático já bem dilatado. A presença viral pode ser
reconhecida pelas pequenas circunferências indicadas pelas setas
acima. Ampliação de 24.000x.
Foto: Ortrud Monika Barth Schatzmayr
Departamento de Virologia/IOC/Fiocruz
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Em meio à crise, José Fiúza Lima, o superintendente da
SUCAM, propôs ao ministro Carlos Santana a intensificação
do programa de controle da febre amarela, conforme diretrizes
já conhecidas. Havia, porém, uma nota destoante em relação
à partitura original. A intenção de ampliar o programa de
imunizações de modo a abarcar as cidades tomadas pelo Aedes
aegypti refletia a correlação de forças desfavorável à erradicação
do mosquito. Estava claro que ele ganhara a guerra, e a
infestação do bairro de Deodoro, no Rio de Janeiro, levou o
Comando da Vila Militar a promover a vacinação de todos os
militares e seus dependentes através de sete postos instalados
nos quartéis da região (Globo, 04.06.1985; Jornal do Brasil,
15.05.1986).
Mais uma vez, o mal que emergiu daquela nuvem de
mosquitos foi o dengue e não a febre amarela urbana. Os
primeiros casos foram detectados no município de Nova Iguaçu,
em 2 e 3 de abril de 1986. Exames sorológicos realizados pelo
Departamento de Virologia do Instituto Oswaldo Cruz só
identificaram o flavivirus tipo I durante a epidemia, que passou
a ter grande repercussão depois de atingir a Zona Sul do Rio
de Janeiro. Em maio, a imprensa dizia haver trezentos mil
casos, ainda que notificados fossem apenas 12.185. 90
Associações de bairro promoviam palestras com a presença
de técnicos da SUCAM e COMLURB, e a Fiocruz sediava reuniões interinstitucionais, algumas com a presença do ministro
da Saúde, Roberto Santos (1986-87).
Os sanitaristas mobilizados pela Escola Nacional de Saúde
Pública, e os virologistas do Instituto Oswaldo Cruz advertiram
que as características socioeconômicas, políticas e geográficas
do meio em que grassava o dengue, convertido, então, em
mais uma doença de notificação obrigatória, o transformariam,
certamente, em uma nova endemia brasileira. Ela agravou-se
em maio, junho e julho, arrefeceu de setembro a novembro e
recrudesceu em dezembro, adentrando 1987. O número de
casos notificados até dezembro foi maior no município do Rio
de Janeiro (15.652), seguindo-se Caxias (2.659) e Nova Iguaçu
(2.4579). Em meados de 1985, a infestação larvária domiciliar
pelo Aedes aegypti chegava a 5% em 27 bairros, e ficava abaixo

desse patamar em outros 43, desconhecendo-se os índices
relativos à Baixada Fluminense. No começo do ano seguinte, o
índice de infestação nos bairros atingidos pelo dengue era de
28%. A SUCAM contratou cerca de três mil homens, adquiriu
sessenta novas caminhonetas, importou 16 máquinas tipo LECO
para acoplar a veículos — que os cariocas logo batizaram de
“fumacês” — e sessenta máquinas costais Hatsuda.91 Na pequena
Cuba, o combate à epidemia, em 1981, requerera a mobilização
de 15 mil pessoas, 215 fumacês e 3.961 máquinas costais.
Em maio de 1986, foi localizado, pela primeira vez no
Brasil, um novo vetor do dengue, o Aedes albopictus, que logo
se espalhou do Rio de Janeiro e Minas Gerais para os estados
vizinhos. Segundo os entomologistas Consoli e Oliveira, o
mosquito, originário da Ásia, deve ter entrado no país através
de portos no Espírito Santo, que exportavam grande quantidade
de ferro para o Japão, invadindo o interior pela ferrovia que
percorre o vale do rio Doce. Em áreas rurais, suburbanas e
urbanas da Ásia, o Aedes albopictus é vetor do dengue e da
encefalite japonesa. No Brasil, ainda não foi incriminado como
vetor do dengue, mas teme-se que possa se tornar “uma ‘ponte’
entre os ciclos silvestre e urbano da febre amarela e de outros
arbovírus”.92
Em 1986, havia um total de 226 municípios com Aedes
aegypti. No ano seguinte, a área infestada aumentou e ocorreram
surtos intensos de dengue em Maceió, Fortaleza e Recife. A
infectologista Keyla Marzochi (1987, pp. 140-1) escreveu, então:
Não conhecemos os níveis atuais da infestação predial pelo Aedes
aegypti no Rio de Janeiro. Também não foram divulgados novos
projetos para erradicação da dengue da SUCAM e Secretarias
Estadual e Municipal. A epidemia continua. Os pacientes aí estão,
diariamente, excedendo a capacidade dos serviços e procurando
atendimento, apesar da conhecida inexistência de tratamento
específico e da orientação, muitas vezes dada de público, para
que permaneçam em casa, pois a doença não é grave e melhora
com sintomáticos. ... além de contribuir para a subnotificação,
casos eventualmente graves da virose podem deixar de ser
diagnosticados e atendidos. ... a permanecer o insuficiente investimento em saúde, o distanciamento da necessária reforma
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sanitária ... não temos senão que aceitar, desde já, na lista de
nossas grandes endemias, ... mais uma: a dengue ou o dengue.
Parece que até o “sexo” da doença ... está por se definir.

Eventos adversos associados à vacina
contra a febre amarela
Nesse período e até há bem pouco tempo, o mapa
epidemiológico da febre amarela compreendia três faixas
territoriais (ilustração): a zona endêmica ainda engloba toda a
região Norte e Centro-Oeste e o estado do Maranhão, no total,
11 estados mais o Distrito Federal; a zona indene, com cerca de
126 milhões de habitantes, estendia-se pelo litoral do Rio Grande
do Sul ao Piauí, e incluía Minas Gerais; a área epizoótica ou de
transição, com cerca de 10,4 milhões de habitantes, era uma
faixa estreita que acompanhava as fronteiras entre os estados
de Mato Grosso do Sul e Paraná, seguindo em direção ao centro
do país, por sobre a divisa que separa Goiás de São Paulo e
Minas Gerais. A distribuição do Aedes aegypti, nos anos 1990,
apresentava largas e densas manchas que se projetavam da

FEBRE AMARELA SILVESTRE
Situação epidemiológica no Brasil
1996

orla litorânea inteira para quase todo o interior do Brasil,
sobrepondo-se a boa parte das áreas endêmica e de transição
da febre amarela silvestre.
Esta era a configuração epidemiológica do problema até
1997-98, quando uma nova onda de febre amarela silvestre
começou a avançar em direção ao litoral, reavivando a
preocupação com a reurbanização da febre amarela. O número
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de ocorrências não parou de crescer: três notificações em 1997,
34 em 1998, praticamente o dobro em 1999, passando de 76
para 85 ocorrências em 2000.
O crescimento destes números reflete, em certa medida, a
maior eficiência do sistema de vigilância montado pela
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) nesse período, que
possibilitou a visualização de parcela um pouco maior do
universo de casos, sobretudo daqueles mais graves que
resultam em hospitalização. Esse universo em geral é
representado sob a forma de uma pirâmide que se alarga na
direção dos casos frustros ou assintomáticos, grande parte
dos quais permanece ignorada. No ápice visível da pirâmide,
os índices de mortalidade são ainda muito elevados: 45% do
casos registrados entre 1996 e 2000.93
De acordo com Expedito Luna, então coordenador de
Vigilância Epidemiológica do Centro Nacional de Epidemiologia
da FUNASA, “a epizootia tem se expandido além das tradicionais
fronteiras da zona endêmica, alcançando as regiões do ocidente
de Minas Gerais e São Paulo” (FUNASA, maio de 2000). Os
casos em humanos ocorreram numa área muito extensa, de
Roraima, na fronteira venezuelana, ao norte, até o estado de
São Paulo, no sul; Bahia e Minas Gerais, a leste; e Mato Grosso,

a oeste. A zona de transição dilatou-se, passando a incluir parte
do território de Minas Gerais e da Bahia, boa parte do Piauí e o
interior de Pernambuco, conforme se vê na ilustração ao lado.
Em janeiro de 2000, os jornais começaram a noticiar a
ocorrência de casos de febre amarela importados pelas grandes
cidades. O primeiro foi uma moradora do bairro do Itanhangá,
no Rio de Janeiro, que contraiu a doença em viagem à Chapada
dos Veadeiros, em Goiás (O Globo, 14.01.2000). Outros quatro
habitantes da cidade adoeceram após voltar de viagens a Goiânia,
Belém, Manaus e Rondônia (O Globo, 17-27.01. 2000). O pânico
se alastrou e, em 27 de janeiro de 2000, O Globo estampou na
primeira página: “Rio pede vacinação contra a febre amarela”.
A situação não era muito diferente no estado de São Paulo,
onde, na mesma época, foram confirmados dois diagnósticos,
permanecendo sob suspeita mais 14 casos. Os jornais
consultados revelam o esforço das autoridades sanitárias para
conter a onda de pânico no estado: o aumento de casos
suspeitos seria o “resultado do alarde criado inclusive entre os
médicos que, na maioria das vezes, com pouca experiência
com a doença, encaminham logo para exame todos os pacientes
que aparecem com sintomas semelhantes aos da febre amarela”
(Folha de S. Paulo, 22.01. 2000).
O Distrito Federal também foi tomado pelo pânico em
seguida à internação de cinco pessoas com sintomas de febre
amarela, uma das quais morreu. A Secretaria de Saúde ativou
noventa postos para vacinar toda a população de Brasília.
No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde
várias pessoas se contaminaram, foi confirmada a presença
de focos de mosquito contaminados e de macacos mortos,
sinalizando a presença da febre amarela silvestre na região.
Se nos anos 1980, nas notícias de jornal, o perigo da
reurbanização da doença foi associado aos onipresentes pneus
e às grandes levas de trabalhadores que se deslocavam para
as minas, hidrelétricas, estradas e projetos de colonização no
interior do Brasil, em fins dos anos 1990, o turismo ecológico
ganhava não apenas relevância epidemiológica como valor
emblemático do crônico risco de ressurgimento das epidemias
de febre amarela urbana.
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A tensão igualmente crônica entre as duas estratégias de
enfrentamento da doença — combate ao vetor urbano ou
vacinação — resolveu-se, dessa vez, em favor da segunda. Isso
se deveu não apenas ao recrudescimento dos casos de febre
amarela silvestre, mas também ao descrédito do mais recente
Programa de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), elaborado
durante a curta gestão de Adib Jatene como ministro da Saúde
(janeiro a novembro de 1995),94 no primeiro governo de Fernando
Henrique Cardoso. O descrédito é continuamente renovado
pelas sucessivas crises epidêmicas de dengue nos centros
urbanos que poderiam se tornar, a qualquer momento, os
cenários da febre amarela urbana.
O PEAa tinha por objetivo mais imediato a prevenção da
primeira doença. Falava em erradicar seu transmissor, mas na

realidade propunha o controle, reproduzindo a estratégia
malsucedida da Fundação Rockefeller na primeira fase de sua
luta contra o Aedes aegypti: reduzir a infestação a nível igual
ou inferior a 5%, que seria incompatível com a transmissão
epidêmica. Diferentemente do modelo vertical e centralizado
que assegurou a eliminação total do mosquito nos anos 193050, o PEAa atribuía competências a diversos níveis e órgãos
de governo, prevendo a celebração de convênios com os
municípios que cuidariam, de fato, dos trabalhos contra o
mosquito.
O plano demorou mais de um ano a ser implantado,
celebrando-se convênios com 71% dos municípios brasileiros
entre julho de 1997 e dezembro de 1999. Alguns estados e
municípios foram providos de infra-estrutura — veículos,
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equipamentos de pulverização de inseticidas, microscópios
para a vigilância entomológica, computadores para a manutenção de um banco de dados de âmbito nacional sobre a
situação do Aedes aegypti. Calcula-se que cerca de quarenta
mil agentes estejam atuando em mais de trezentos municípios,
e talvez o resultado mais palpável de sua ação seja o
reconhecimento de que o “inimigo” apresenta maior vantagem
numérica: em 1997 infestava 2.780 municípios; em 2000 se
achava já em 3.592, praticamente todos os municípios
brasileiros.
A rotatividade e má qualidade do pessoal de campo,
recrutado muitas vezes por critérios clientelísticos; a ênfase,
mais cômoda e de maior rendimento eleitoral, no ataque
químico ao vetor; a inconstância do afluxo de recursos aos

municípios, em geral endividados; o baixo envolvimento tanto
das comunidades como de órgãos públicos e empresas
privadas; a inconsistência das políticas de saneamento na
maioria destes municípios são fatores que condenam o plano
ao fracasso, tacitamente admitido pela maioria dos médicos e
sanitaristas ligados à problemática do dengue e da febre
amarela, ainda que, publicamente, estas críticas apareçam com
muita timidez.95
Em 1984, quando o diretor regional da OPAS, Carlyle Guerra
de Macedo, reuniu em Washington os especialistas que definiram
a pesquisa e desenvolvimento necessários para a produção de
uma vacina antiamarílica mais segura e eficiente, cultivada em
células, propôs-se a inclusão dela entre as seis que compunham
o arsenal prioritário do Programa Ampliado de Imunizações da
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OMS. Cogitou-se, inclusive, na sua associação com a vacina
contra o sarampo, de maneira a se combater as duas doenças
com uma única injeção (PanAmerican Health Organization/
World Health Organization, fev. 1984).
Uma década e meia depois, O Globo (16.09.1998) noticiava:
“Brasil vai fazer vacinação em massa contra febre amarela”. O
Ministério da Saúde, chefiado desde março por José Serra,
resolvera vacinar, em 1999, “120 milhões de brasileiros que
moram em municípios em que há registro do mosquito Aedes
aegypti”.
Segundo a dra. Maria de Lourdes Maia, coordenadora do
Programa Nacional de Imunizações:
Até 1990, a imunização contra a febre amarela era realizada por
equipes da FUNASA, que realizavam campanhas em massa a cada
cinco anos na área endêmica. Em 1991, tornou-se responsabilidade dos serviços permanentes de vacinação na zona
endêmica, e era realizada em centros fixos de vacinação. Em

Funasa

1994, a responsabilidade passou para o Programa Nacional de
Imunizações, e em 1998 a vacinação de rotina contra a febre
amarela para crianças foi introduzida no Programa Ampliado de
Imunizações (PAI). Na área endêmica, a vacina é administrada
aos seis meses de idade, enquanto que na área costeira a vacina
é administrada aos nove meses de idade (FUNASA, maio de 2000).

A inclusão da vacina antiamarílica no Programa Ampliado
de Imunizações, não apenas no Brasil mas nas Américas, fez
quadruplicar a produção de Biomanguinhos entre 1996 e 1999,
como se vê nos quadros no final do capítulo três, ao passo
que as vacinações praticadas no mesmo período aumentavam
mais de 600%, saltando de 2.587.788 doses para 16.125.871.
Em 2000, subiram para 21.658.564. Como no passado, um
contingente impossível de calcular foi revacinado, já que a
população alvo raramente conserva caderneta de vacinação
e, muitas vezes, sequer recorda ou notifica imunização
anteriormente feita. Dos oitenta milhões de doses aplicadas
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desde 1990, aproximadamente 34 milhões (43%) foram usadas
entre 1998 e 2000. Cerca de 17 milhões de doses foram
aplicadas na região endêmica, e 16 milhões, na zona de
transição do oeste de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, onde
a cobertura era menor do que nos estados endêmicos. O de
Goiás também foi incluído nesta estratégia agressiva de
vacinação, não obstante sete milhões de doses de vacinas
terem sido aplicadas nos últimos dez anos, quase o dobro da
população local. “Esta alta cobertura vacinal deve ter prevenido
um maior número de casos humanos de febre amarela,
considerando que este ano mais de quarenta localidades do
estado notificaram epizootias extensas em primatas. Todas as
faixas etárias ... foram imunizadas” (FUNASA, maio de 2000).
No auge desse ciclo de vacinações, ocorreram dois eventos
gravíssimos envolvendo a vacina que era considerada uma

das mais confiáveis do mundo. Em 16 de outubro de 1999,
uma menina de cinco anos de idade, de Goiânia, morreu cinco
dias após ter recebido uma dose da vacina contra a febre
amarela, administrada em conjunto com a vacina tríplice viral
(MMR). Quatro meses depois, em 27 de fevereiro de 2000,
uma jovem de 22 anos, residente na cidade paulista de
Americana, próxima a Campinas, faleceu seis dias após ser
vacinada apenas com o antígeno da febre amarela.
O primeiro caso não foi imediatamente associado à vacina,
e não teve, a princípio, grande repercussão, provavelmente
por ter ocorrido em zona pobre do interior do Brasil, e por ter
sido o primeiro evento adverso depois de mais de cinqüenta
anos de desempenho considerado excelente da vacina. O acidente
só se tornou público em 8 de dezembro de 1999, quando a
imprensa divulgou comunicado da Fundação Nacional de Saúde.

Casos e óbitos por febre amarela e vacinação antiamarílica — Brasil, 1930 a 2000*
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O caso de Goiânia seria o primeiro do gênero documentado no
mundo. Outras 140 mil pessoas de Goiás e do Paraná tinham
recebido vacina procedente do mesmo lote, e nenhuma adoecera.
“A FUNASA investiga agora que características da criança
levaram-na a contrair a doença. ... [ela] apresentava um quadro
de imunodeficiência decorrente de alguma doença recente (tinha
sofrido meningite) ou de alguma característica genética. ... O
diretor do Centro Nacional de Epidemiologia da FUNASA, Jarbas
Barbosa, disse que, no passado, outras pessoas podem ter
contraído a doença por causa da vacina, mas que isso nunca foi
descoberto” (Folha de S. Paulo, 08.10.1999).
O caso de Americana repercutiu de imediato nas páginas
dos jornais, esvaziando os postos de vacinação de diversas
cidades que, até aquela data, eram procurados por multidões.
Em 11 de março de 2000, 13 dias após a morte da costureira
Kate Cristina Ramos, foi noticiada a suspensão das vacinações
contra a febre amarela no estado de São Paulo.
A febre amarela vacinal é extremamente rara. Este é o segundo
caso no mundo. No primeiro, em uma criança de cinco anos, a
reação foi atribuída a um problema de imunodepressão apresentado pelo paciente que, assim, se tornou suscetível ao

fortalecimento do vírus de que é feita a vacina em seu organismo.
No caso atual, a paciente (Kate, 22 anos) não apresentava este
quadro e também não havia viajado para nenhum lugar de risco
onde pudesse ter contraído a doença. Começou a sentir-se mal
logo no quarto dia depois de tomar a vacina e veio a falecer no
décimo primeiro dia. ... A vacinação não será completamente
interrompida. Continua sendo indicada para aqueles que viajam
para regiões endêmicas (Folha de S. Paulo, 11.03.2000).

Na mesma edição, sob o título “Benefícios superam risco”,
o jornal transcrevia opiniões de especialistas:
o problema é o mesmo em todas as vacinas feitas a partir do vírus
vivo (febre amarela, catapora, sarampo etc.). Pessoas que se
encontram com as defesas do organismo debilitadas não devem
tomá-las. Pacientes com câncer que se encontram sob tratamento
quimioterápico, transplantados e portadores do vírus da AIDS,
por exemplo, estariam suscetíveis a uma má reação à vacina. A
opinião dos especialistas é de que, pesando-se benefícios e riscos,
continua sendo válido e aconselhável tomá-la (Folha de S. Paulo,
11.03.2000).

As vacinações arrefeceram, mas logo voltaram a crescer
em algumas regiões do país, motivadas pela expansão da febre
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amarela silvestre, que arrastava consigo maior número de
mortes. A vacina era — e ainda é — a única proteção contra
uma doença que não tem remédio (exceto a medicação
destinada a mitigar certos sintomas), e que apresenta índice
muito elevado de letalidade entre os casos mais graves que a
vigilância epidemiológica consegue capturar.
Já em fins de março, o governo de Goiás anunciava o
início de uma campanha intensiva com o objetivo de imunizar
os 5,6 milhões de habitantes do estado. A decisão foi tomada
após o registro de mais duas mortes por febre amarela silvestre,
elevando para 49 o número de casos confirmados desde
dezembro de 1999. Existiam mais 13 sob suspeita. Como se
verifica no quadro, em 1999 foram confirmados 76 casos em
todo o país, com 28 mortes. Em 2000, 85 casos resultaram em
39 mortes. A do homem que contraiu a doença em Santa
Albertina, 620 km a noroeste da cidade de São Paulo, levou a
Secretaria de Saúde daquele estado a reiniciar as imunizações
em 99 municípios do interior.

Comissão de especialistas analisa os
eventos adversos
Em março de 2000, enquanto as vacinações prosseguiam
nas zonas de risco, o Ministério da Saúde reunia uma comissão
internacional de especialistas para analisar os dois acidentes
ocorridos. Foram chamados representantes da Fundação
Nacional de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro
Chagas, Instituto Adolfo Lutz, Universidade de Brasília,
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia, Organização Pan-Americana
de Saúde, Center for Diseases Control and Prevention (CDC)
de Atlanta, Estados Unidos, e o dr. Thomas Monath, do
Laboratório Ora Vax, considerado um dos maiores especialistas
do mundo em febre amarela.96 Os participantes da reunião
ocorrida em Brasília, em 10 e 11 de maio de 2000, procuraram
determinar a relação causal entre os casos fatais e a vacina;
especificar que investigações adicionais teriam de ser feitas e
qual deveria ser a política de vacinação contra a febre amarela

à luz do novo conhecimento sobre as reações adversas que
podia provocar.
A dra. Maria de Lourdes Maia, coordenadora do Programa
Nacional de Imunizações, comunicou que estava temporariamente suspensa a incorporação da vacina antiamarílica
ao Plano Ampliado de Imunizações na região costeira do Brasil,
a chamada região “indene”. Não convinha submeter ao risco
de novos acidentes a população que se achava fora das zonas
de risco imediato de infecção por febre amarela.
A segurança do imunizante era monitorada pela coordenação do PNI desde 1998. A vigilância passiva de eventos
adversos iniciada então — similar ao Vaccine Associated Adverse
Event Reporting System (VAERS) dos Estados Unidos — registrara
244 ocorrências, a grande maioria sem gravidade, para o total
de 34.693.189 doses aplicadas até março de 2000. Excluindo-se
os dois casos fatais, apenas três eventos neurológicos (uma
encefalite e duas paralisias) mereciam destaque, apesar de
estarem dentro das médias históricas de complicações pósvacinais (FUNASA, maio de 2000).
Na reunião em Brasília, foram relatadas duas situações
novas, reveladas pela busca retrospectiva empreendida pelo
PNI e pelo intercâmbio de informações com o Centro de
Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta. Verificou-se que
em maio de 1999, durante a campanha de vacinação em
Santos, um menino de 11 anos de idade apresentou febre e
mal-estar três dias após ter sido vacinado. A doença progrediu
— diarréia, icterícia, manchas no corpo, hemorragias, anurese
— e, ao cabo de cinco dias, o menino entrou em coma e
faleceu. Apesar da suspeita de que se tratava de mais um
evento grave atribuível à vacina, as investigações não puderam
prosseguir, porque a família, consternada, não permitiu a
realização de autópsia e outras análises necessárias à
confirmação do diagnóstico.
A segunda situação foi identificada a partir da análise
retrospectiva de dados coletados entre 1990 e 1998 pelo VAERS
dos Estados Unidos. Constatou-se que o número de eventos
adversos aumentava com a idade, ocorrendo 8,3 por 100.000
vacinações entre pessoas com mais de 65 anos. Verificou-se,
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ainda, que entre 1996 e 1998 tinham ocorrido três mortes entre
idosos, cujas características clínicas e laboratoriais eram muito
semelhantes às dos casos brasileiros. Em duas daquelas
ocorrências, foi isolado o vírus 17D usado na vacina norteamericana, e em um deles o seqüenciamento parcial revelou
que ocorrera uma mutação em E326. O seqüenciamento
genômico completo das cepas do vírus está em projeto no CDC.

Ricardo Galler, biólogo e doutor em Ciências da Natureza, professor
adjunto da Fiocruz desde 1987, busca transformar o vírus vacinal da
febre amarela em vetor de expressão para imunizar também contra a
malária e o dengue os indivíduos inoculados com o vírus
‘engenheirado’. 1987.
Vídeo Vacinas/Vídeo Saúde/Fiocruz

A dra. Maria da Luz Fernandes Leal, de Bio-Manguinhos,
também presente à reunião de Brasília, informou que os
métodos de fabricação da vacina brasileira tinham sido
conferidos, não se constatando nenhuma alteração de procedimento que pudesse explicar os eventos adversos. Um lote
semente secundário (102/84 SC 285) produzido em 1984 dera
origem a todos os lotes de vacina fabricados desde 1985,
totalizando 370 milhões de doses. Além de passar por testes
de segurança em macacos ao ser criado, aquele lote semente
secundário sofrera cinco testes consecutivos de neurovirulência em macacos, entre 1987 e 1999, constatando-se que

estava de acordo com as normas de segurança da Organização
Mundial de Saúde. Nenhuma variação fora observada na potência
dos concentrados virais ou no fator de diluição usado para a
formulação final da vacina (FUNASA, maio de 2000).
Os especialistas reunidos em Brasília tinham examinado
cada evento sob vários ângulos, submetendo-os a diversas
investigações laboratoriais e de campo.
No caso da menina de Goiânia, resultaram negativos os
exames sorológicos realizados pelo dr. Pedro Vasconcelos, do
Instituto Evandro Chagas, com o objetivo de detectar, no soro,
anticorpos para febre amarela, leptospirose, dengue 1 e 2 e
hantavírus. Ele tentou também, sem sucesso, isolar o vírus em
camundongos recém-nascidos e em células C6/36. Vírus da
febre amarela foram, porém, isolados de amostras do coração,
baço e pele da menina.
O vírus isolado do coração teve sua titulação verificada
em camundongos recém-nascidos e em células vero. Os
resultados indicaram virulência significativamente mais alta
do que a esperada para o vírus vacinal. Para excluir-se a
presença de outros agentes patogênicos, a suspensão de tecido
do coração com vírus amarílico foi inoculada em camundongos
recém-nascidos e em células da linha C6/36, após ter sido
neutralizada por alta titulação de fluido ascítico anti-febre
amarela.97 Nenhum outro agente foi identificado (FUNASA,
maio de 2000).
A análise molecular do vírus encontrado foi feita
conjuntamente pela dra. Sueli Rodrigues, do Instituto Evandro
Chagas, e Ricardo Galler, da Fundação Oswaldo Cruz.
Verificaram que não era do tipo selvagem. Seqüenciamentos
genéticos posteriores de material extraído da menina de Goiânia
revelaram que fora infectado pelo vírus vacinal 17DD. Nos
exames histopatológicos, a dra. Vera Lúcia Barros, do Instituto
Evandro Chagas, e o dr. Venancio A. F. Alves, do Instituto
Adolfo Lutz, observaram alterações nos tecidos e órgãos
semelhantes àquelas produzidas pelo vírus selvagem. Testes
de coloração imunocitoquímica com anticorpos contra a doença
demonstraram grande quantidade de antígenos, indicando,
claramente, a ação de vírus ativo da doença.
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Foram realizadas ainda investigações sobre as condições
de saúde e a história pregressa da menina e de sua família, e
inquéritos sorológicos e entomológicos nas circunvizinhanças
da casa onde residiam, num subúrbio pobre de Goiânia,
próximo a uma área de floresta residual. A menina nascera
com peso baixo e tivera diarréias e bronquites recorrentes
durante a infância. Não havia feito nenhuma viagem que a
expusesse à febre amarela silvestre. Três meses antes do
‘evento’, contraíra meningite asséptica e fora hospitalizada.
Os membros da família apresentavam boas condições de saúde,
e os testes de HIV resultaram negativos para todos.
Inquérito sorológico com 1.791 pessoas residentes nas
vizinhanças não apresentou evidências de infeção por febre
amarela. A pesquisa entomológica revelou baixa densidade
de Aedes aegypti e Haemagogus spp, e a tentativa de isolar o
vírus em lotes desses mosquitos resultou negativa. A tentativa
de identificar casos de febre amarela ou reações à vacina entre
pacientes com síndrome febril ou febre com icterícia que
houvessem procurado o Hospital de Doenças Tropicais de
Goiânia deu resultado igualmente negativo. Não houvera
transmissão do vírus selvagem de febre amarela na cidade em
que faleceu a menina, o que corroborava o laudo de morte
causada pelo vírus vacinal (FUNASA, maio de 2000).
Por sua vez, a jovem falecida em Americana sofrera de
hepatite A e nefrite quando criança, mas estava saudável até
o momento da síndrome que a levou à morte. Assim como no
caso de Goiânia, não havia registro de viagem prévia que
justificasse a hipótese de ter sido vítima de febre amarela
silvestre. Os casos mais próximos ocorreram a quinhentos
quilômetros de distância. Houve um surto de meningite
asséptica no primeiro trimestre de 2000, o que levou as
autoridades sanitárias a levantarem a hipótese, logo descartada,
de que o acidente estivesse relacionado à conjugação do surto,
presumidamente de etiologia enteroviral, com a campanha de
vacinação contra a febre amarela então em curso.
Exames sorológicos realizados pela dra. Luísa Souza, do
Instituto Adolfo Lutz, mostraram-se positivos para febre amarela
e negativos para dengue 1 e 2, assim como para outros vírus

e a leptospirose. Culturas de sangue deram negativo para
bactérias.
O seqüenciamento genético do vírus isolado do sangue,
coração, cérebro, medula espinhal, cerebelo, rins, fígado, baço
e pulmão da moça falecida em Americana confirmou que se
tratava de cepa idêntica à do 17DD isolado em Goiânia. Testes
de neurovirulência mostraram sua letalidade quando foi
inoculado em camundongos. A cepa laboratorial, usada na
vacina, também foi testada em camundongos, mas nenhum
morreu.98
As análises histopatológicas do fígado, realizadas pela
drs. Vera Lúcia Barros, do Instituto Evandro Chagas, e Venancio
A. F. Alves, do Adolfo Lutz, revelaram alterações similares às
da febre amarela selvagem e do caso de Goiânia, embora mais
moderadas. As análises imunocitoquímicas também foram
positivas para o antígeno de febre amarela.
O dr. Ricardo Galler, da Fundação Oswaldo Cruz,
determinou as seqüências genômicas dos vírus isolados em
ambos os casos. A comparação com as seqüências publicadas
do vírus Asibi, do FA 17D-204 e FA 17DD revelaram, num
primeiro exame, mutações nas mesmas posições do nucleotídeo,
não havendo, contudo, modificações de aminoácidos. Nova
análise feita com metodologia mais moderna mostrou que a
cepa 17DD, utilizada na vacina desde o final dos anos 1930, já
era originalmente heterogênea naquele nucleotídeo, o que
explicava as aparentes alterações recém-observadas. Não houve
modificação no genoma do vírus vacinal.
Galler ressaltou que, se um mecanismo de seleção
houvesse favorecido a replicação de um vírus mutante, a ponto
de sobrepujar o hegemônico na população geneticamente
heterogênea que constitui a suspensão dessa vacina, não
haveria como explicar por que sua ação letal se fez sentir
apenas em dois indivíduos. Segundo esta linha de raciocínio,
as alterações verificadas no efeito da vacina não são fruto de
alterações genéticas anteriores à sua aplicação, mas sim de
processos deflagrados após a inoculação, relacionados à
interação do vírus com alguma particularidade orgânica ainda
desconhecida dos indivíduos.
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Cepas de vírus da febre amarela vacinal 17DD utilizadas nas análises genéticas
Cepa

Descrição

Passagem

Porção seqüenciada

Local

102/84

Lote semente secundário,
Bio-Manguinhos

Nenhuma

Genoma completo (ds)

OraVax

“

Vero1

Extremidade 3’

OraVax

Lote 29Z

Lote de vacina, Bio-Manguinhos,
caso de Americana

Nenhuma

Genes das
proteínas virais estruturais
(ds) e extremidade 3’

OraVax

Lot 88Z

Lote de vacina, Bio-Manguinhos,
caso de Goiânia

Nenhuma

Parte dos genes
estruturais e extremidade 3´

“

Vero1

Genes das proteínas virais
estruturais (ds, completo)

OraVax

Soro

Nenhuma

Genes das proteínas
virais estruturais

Inst. Adolfo Lutz

C6/361

Genoma completo (exceto por
250 NS5) nucleotídeos
na proteina

Inst. Adolfo Lutz

“

Cérebro de
camundongo1,
Vero1

Genes das proteínas estruturais,
3´ e a porção da NS5 que faltava

OraVax

Suspensão de tecido hepático

Nenhuma

Genoma completo
(parcialmente ds)

FioCruz

“

Vero1

Seqüência complementar,
genoma quase completo

OraVax

“

Vero1

Genes das proteínas
estruturais e extremidade 3´

OraVax

Suspensão de tecido de baço

Nenhuma

Extremidade 3'

OraVax

“

C6/362

Extremidade 3'

OraVax

Suspensão de tecido cardíaco

Nenhuma

Extremidade 3'

OraVax

“

C6/361

Extremidade 3'

OraVax

Soro

Cérebro de
camundongo1,
Vero1

Genoma completo (ds)

OraVax

Caso de
Americana (188811)
Suspensão de
tecido hepático

Caso de Goiânia

Caso de Santos
(184873)

ds= dupla fita de DNA. Fonte: Galler, Pugachev; Guirakhoo e Monath (2000, p. 2).

OraVax
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Tal conclusão, apresentada como não definitiva, impõe a
necessidade de investigações com técnicas mais sofisticadas e
precisas, capazes de identificar os fatores idiossincráticos, nos
planos genético, molecular ou bioquímico, que tornariam certos
indivíduos propensos a interagir diferentemente com o vírus
vacínico, o qual, para a grande maioria das pessoas, conserva
inalteradas as características imuno e reatogênicas conhecidas
há mais de cinqüenta anos.
Esta foi, em linhas gerais, a conclusão apresentada pela
comissão de especialistas: o vírus vacinal foi a causa da infeção
que se manifestou de forma semelhante à do vírus selvagem,
sendo provável que fatores ligados à biologia das vítimas
tenham contribuído para a evolução fatal da doença. O fato
de serem dois casos numa população de 1.461.642 vacinados
com os mesmos lotes de vacina reforçava a hipótese da
intervenção desses fatores idiossincrásicos ainda obscuros. A
comissão julgou que não era mais aconselhável uma política
de imunização universal em países como o Brasil, onde o risco
se distribui desigualmente em zonas endêmicas e indenes. As
vacinações de rotina ou de campanha deviam ser suspensas
nas zonas litorâneas.
Apesar do freio imposto à política agressiva de vacinações,
a comissão enfatizou que o risco de eventos adversos graves
ainda era muito pequeno, “talvez da ordem de dez elevado a
menos seis”, ao passo que era grande o risco de contrair febre
amarela selvagem na zona endêmica, com taxa de letalidade
de aproximadamente 50%. A equação risco-benefício levou à
unânime recomendação de que prosseguissem as vacinações
em massa nas áreas de risco (FUNASA, maio de 2000, p. 15).
A comissão de especialistas recomendou, ainda, que fosse
elaborado novo protocolo de vigilância de eventos adversos
graves associados ao imunizante, abarcando, inclusive, doenças
multissistêmicas semelhantes à febre amarela. As investigações
deviam prosseguir de maneira a aprofundar-se a análise
molecular das cepas vacinais e dos vírus isolados das vítimas,
com confirmação dos resultados em laboratório externo.

Análise molecular dos vírus associados
aos eventos
A análise molecular desses vírus foi realizada no período
de 5 a 28 de julho de 2000 nos laboratórios da Ora Vax. Além
de produzir a vacina contra a febre amarela, a empresa
biofarmacêutica desenvolve vacinas recombinantes baseadas
no vírus 17D, tendo, assim, know-how para o seqüenciamento
acelerado de genomas virais. Participaram da investigação os
doutores Konstantin Pugachev, Farshad Guirakhoo e Thomas
P. Monath, do quadro de cientistas da Ora Vax, e Ricardo
Galler, que também desenvolve, na Fundação Oswaldo Cruz,
vacina recombinante utilizando o vírus 17DD de BioManguinhos.99
A investigação teve por objetivo verificar se ocorrera
alguma alteração genética no vírus vacinal 17DD, no processo
de produção da vacina ou durante a replicação do vírus nas
pessoas vacinadas. Foram examinados os vírus isolados das
vítimas, dos lotes a que pertenciam as vacinas inoculadas nelas
e ainda do lote semente secundário utilizado na produção
desses lotes vacinais.
Os cientistas chamaram a atenção para uma limitação
inerente à análise genômica que fariam. Por não ser preparada
com vírus clonados, portanto geneticamente iguais, a vacina é
constituída por população heterogênea de vírus, como qualquer
outra vacina viral, predominando uma subpopulação sobre
várias outras, minoritárias. A análise molecular é realizada
sobre um conjunto de vírus isolados em determinada amostra,
e resulta numa seqüência ‘consenso’, isto é, suficientemente
ampla para se inferir que diz respeito à ampla maioria dos
vírus e moléculas analisados. O que significa dizer que a análise
é, em certa medida, insensível às subpopulações minoritárias
que apresentam seqüência diferente da consensual em uma
ou mais posições do genoma. Somente quando sua concentração é superior a 10% ou 20%, tais subpopulações são
detectadas no seqüenciamento.
Feita esta ressalva, Galler, Pugachev, Guirakhoo e
Monath (2000, pp. 8-9) concluíram que os eventos adversos
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fatais não se deveram à variação genética do vírus amarílico
vacinal 17DD.
Nenhuma alteração consistente na seqüência do genoma do vírus
presente no lote semente secundário foi observada na seqüência
do genoma dos vírus isolados a partir dos pacientes de Americana,
Goiânia e Santos. Variações mínimas nos nucleotídeos das
posições 1003, 4523, 9988 e 10174 foram observadas entre o
vírus do lote semente secundário e os vírus oriundos dos
pacientes ... representavam diferenças na quantidade relativa de
cada nucleotídeo numa determinada posição onde era detectada
a heterogeneidade, e não resultou em trocas de aminoácidos.
Estas alterações não estão relacionadas com os efeitos pós-vacinais
adversos.

foram observados durante trinta dias, registrando-se, diariamente, a temperatura retal e coletando-se diversas amostras de
sangue de cada animal. Decorridos os trinta dias, foram
sacrificados e necropsiados. Os animais inoculados diretamente
no fígado com qualquer dos três vírus avaliados não
apresentaram manifestações clínicas nem alterações histológicas
anormais. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo,
os vírus administrados nos 18 macacos não causaram alterações
hematológicas e bioquímicas suficientemente importantes para
caracterizar problemas na integridade funcional hepática. As
tentativas de determinação de antígeno do vírus da febre amarela
nos cortes histológicos do fígado, baço, rim e coração deram
resultados igualmente negativos (FUNASA, 2001- Home page).

Na posição 1887/E305, uma mutação foi detectada no vírus de
Americana, resultando em troca de aminoácido e reversão ao
tipo selvagem virulento (Asibi). No entanto, a alteração provavelmente ocorreu durante a passagem em laboratório deste vírus.
Não foi detectada no vírus não propagado em laboratório, e
constituía subpopulação minoritária. Além disso, não foi observada
no genoma dos vírus oriundos dos casos de Goiânia e Santos.
Não é considerada relevante para os eventos de efeitos adversos ...100
Os eventos adversos observados devem estar relacionados com
fatores individuais de fundo genético que regulam a susceptibilidade celular ao vírus amarílico vacinal. Esta susceptibilidade
exacerbada poderia permitir o desenvolvimento de quadro clínico
compatível com febre amarela silvestre quando da infecção pelo
vírus vacinal, muito embora pareça ser um evento extremamente
raro.

O esforço para elucidar as causas dos acidentes associados
à vacina prosseguiu com o estudo do neuro e viscerotropismo
dos vírus recuperados dos casos de Americana e Goiânia, assim
como do lote semente vacinal nº 102/84 que deu origem às
doses administradas às vítimas. Em Bio-Manguinhos, em 1o de
setembro de 2000, os drs. Renato Marchevky; José Mariano da
Silva; Idevaldo Inácio Ferreira e Mauro França da Silva inocularam
cada uma das amostras de vírus por via intracerebral e por via
intra-hepática em seis grupos de macacos saudáveis e suscetíveis,
sendo cada grupo constituído por três indivíduos. Os animais

A doença avança e chega às portas das
grandes cidades
Enquanto os eventos adversos associados à vacina eram
analisados pelos especialistas, a doença não dava tréguas e
invadia regiões até então deixadas fora da zona de risco,
batendo às portas das grandes cidades.
O cerco ao Distrito Federal se tornou visível em fins de
março de 2000, quando foi registrado o primeiro caso autóctone
de febre amarela silvestre na história do lugar: R. S., de 22
anos, que morava em Rajadinha, povoado rural próximo a
Planaltina, às margens do rio São Bartolomeu, recebera duas
visitas de agentes de saúde, mas se recusara a tomar a vacina.
Sua morte, em 25 de março, teria sido a primeira por vírus
amarílico notificada no Distrito Federal.
Segundo a Folha de S. Paulo (30.03.2001), o número de
mortos por febre amarela no Brasil, naquele ano, subia para
27, e o de casos confirmados, para 47.
Em São Paulo também ocorreram mortes que alarmaram
a população, pois desde 1953 não se tinha conhecimento de
casos autóctones fatais dentro de suas fronteiras. Em 17 de
março, morreu o comerciante José Valter Rigueto, 49 anos,
de São José do Rio Preto, cidade situada a 451 km da capital
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Total de doses aplicadas da vacina contra a febre amarela
1997 a 2001 - DRS Divinópolis/MG

Campanha de vacinação de febre amarela em zonas rurais
do estado de Minas Gerais em 25 de março de 2001.
Funasa

paulista, no noroeste do estado. Em 12 de abril, depois de
nove dias internada em dois hospitais, faleceu Helena Alves,
41 anos, moradora em Estrela d’Oeste. Em 7 de abril, foi a
vez do servente de pedreiro Antônio Luiz Garcia, 38 anos,
que morava em localidade próxima, Dulcinópolis. As vítimas
tinham feito acampamentos nas proximidades do rio Grande,
na divisa com Minas Gerais, área considerada de risco. Em
outras cidades paulistas, houve mais três casos em 2000,
importados de outros estados. Na região de São José do Rio
Preto, existiam, em abril, dez pessoas doentes com sintomas
de febre amarela. Naquele mês, depois de confirmada a
primeira morte, foi liberada a vacina no noroeste paulista, e
houve uma corrida às unidades básicas de saúde. Em três
semanas, vacinaram-se mais de quarenta mil pessoas (Folha
de S. Paulo, 21.04.2000).
A febre amarela silvestre, ausente da Bahia desde os anos
1940, vitimou dois trabalhadores rurais no município de Coribe,
a 970 km de Salvador, em 10 de maio (Folha de S. Paulo,
11.05.2000). A região faz fronteira com Goiás e Tocantins,
onde foi registrada quase a metade (40) do total de 85 casos
ocorridos no país durante o ano de 2000, dos quais 39, isto é,
46%, foram fatais.
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Percentual de doses da vacina contra febre amarela nos municípios da DRS de
Divinópolis, período de 1997 a 2000

Percentual de doses da vacina contra febre amarela nos municípios da DRS de
Divinópolis, período de jan/mar 2001

Os mapas exibidos neste capítulo retratam a ampliação
do território varrido pela febre amarela. Em 1998, estava restrita
aos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Mato Grosso.
Nos dois anos seguintes, rumou para regiões mais populosas
próximas ao litoral, com intensa circulação de gente e maior
infestação de Aedes aegypti.
Em fevereiro de 2001, eclodiu um surto a menos de
duzentos quilômetros de distância de Belo Horizonte, capital
de Minas Gerais. Na realidade, desde meados de janeiro vinham
ocorrendo casos que passavam despercebidos ou eram
diagnosticados como “hepatites fulminantes” por clínicos que
não estavam familiarizados com a doença, por deficiência do
ensino médico e porque os municípios atingidos estavam fora
da área de risco até então estabelecida.
Em 23 de fevereiro, uma sexta-feira de Carnaval, o
laboratório da dra. Rita Nogueira, na Fundação Oswaldo Cruz,
confirmou a presença da febre amarela na região. O médico
clínico Savitre Gomes de Aguiar, contratado por BioManguinhos para participar dos estudos sobre acidentes
vacinais, viajou imediatamente para lá.
Eu, como médico de um grande centro, nunca tinha visto um
caso de febre amarela, como nunca viram 99% dos médicos do
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Fui no domingo de
manhã. Em Divinópolis, não havia mais doentes. Tinham morrido
todos. Um, em Belo Horizonte, morreu na segunda-feira. Não
deu tempo de vê-lo. Fiquei nas áreas rurais, visitando familiares
das vítimas. Conversei com um jovem sobrevivente. Na segunda
feira, as autoridades do estado de Minas reuniram-se em
Divinópolis para avaliar a situação, e decidiram que iam vacinar
também a capital (entrevista, 04.05.2001).

O surto causou grande alarme entre as autoridades sanitárias e mobilizou a atenção da opinião pública, nacionalmente,
sobretudo naquelas cidades que vinham sendo flageladas por
surtos de dengue, com manifestação de formas hemorrágicas
fatais provocadas pelos vírus tipo 2 e 3, este último atuando no
Brasil pela primeira vez. Contra a febre amarela no centrooeste de Minas Gerais foi montada uma operação de guerra, a
toda pressa, com deslocamento de especialistas para a região,
Funasa
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mobilização de voluntários, especialmente alunos e funcionários da escola local de enfermagem; treinamento intensivo
de pessoal não familiarizado com a doença; montagem de um
sistema de vigilância e de barreiras com postos de vacinação
nas estradas, e até mesmo na rodoviária do Rio de Janeiro e de
cidades próximas. Os meios de comunicação de todas as
capitais acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos
cotidianamente, reservando-lhes espaços importantes em suas
edições.
Em 24 de fevereiro, sábado de Carnaval, O Globo noticiou a
morte de nove pessoas e a existência de 13 doentes em Minas,
nos municípios de Bom Despacho, Conceição do Pará, Leandro
Ferreira, Martinho Campos, Nova Serrana e Santo Antônio do
Monte. “Alguns dos seis municípios atingidos têm fama de bom
Carnaval e atraem foliões de todo o estado. O foco da doença,
segundo os primeiros levantamentos, teve origem no rio Pará,
que ... é usado para banho pelos moradores.” Segundo o jornal,
o Ministério da Saúde ia vasculhar as matas próximas para localizar
animais que pudessem estar ajudando a transmitir o vírus.
Apesar de estarem sendo montadas barreiras, e de se
estar vacinando a população desses municípios, não apenas
em postos improvisados nas escolas e prédios públicos mas
por intermédio de equipes que iam a todas as casas da zona
rural, o secretário estadual de Saúde, Carlos Patrício de Freitas,
admitiu que era grande o risco de a febre amarela chegar a Belo
Horizonte. A imunidade demorava dez dias para instalar-se, o
que significava que pessoas já vacinadas podiam levar a doença
para outras regiões. Se não fosse controlada com rapidez,
afirmou, expressando a opinião de outros sanitaristas, “poderá
ser necessária uma vacinação em massa em Minas e até no
resto do país” (O Globo, 24.02.2001).
Na terça-feira de Carnaval, 27 de fevereiro, foi noticiado
que o número de mortes em Minas Gerais subira para dez. No
final do mês chegou a 11, e a cidade de Moema elevou para
sete o número municípios com febre amarela. O índice médio
de letalidade girava em torno de 50%.
Em Leandro Ferreira, a cidade mais atingida, o pânico se
alastrou após o falecimento do fazendeiro e ex-candidato a

prefeito João Batista Rodrigues de Carvalho. A cidade ficou
vazia durante o Carnaval. Dos poucos turistas que se aventuraram a visitá-la, três morreram em decorrência da febre
amarela. Alguns moradores da região não acreditavam nela.
Para o lavrador Pedro Gomes Rodrigues, por exemplo, a morte
da filha, Eva de Fátima Rodrigues, de 26 anos, se devia à febre
dos sete dias. “Ela pegou uma constipação, não é nada disso
de febre amarela que andam dizendo. Lá onde eu moro
ninguém morreu disso. ... Minha avó, que morreu com 110
anos, sempre dizia para ter cuidado com a lua nova de março.
Ela trazia a febre dos sete dias” (O Dia, 14.03.2001).
Febre amarela em Minas Gerais
Cidade afetadas

Habitantes

Casos

Mortes

Leandro Ferreira

3 208

10

7

Moema

6 514

3

1

Nova Serrana

37 429

3

-

Santo Antônio

23 467

2

2

Murtinho Campos

11 722

2

1

Conceição do Pará

4 803

1

-

39 919

1

-

127 062

22

11

do Monte

Bom Despacho
TOTAL
Fonte: Folha de S. Paulo, 02.03.2001

As autoridades de saúde do estado e dos municípios
atingidos reuniram-se em Divinópolis, na sexta-feira seguinte
ao Carnaval, com o ministro da Saúde, José Serra, que
prometeu agilizar a liberação de recursos federais para
combater a epidemia (O Globo, 03.03.2001). Em face da
decisão da saúde pública mineira de vacinar toda a população
da região metropolitana de Belo Horizonte, onde o número
de postos de vacinação foi aumentado de três para 79, a
direção de Bio-Manguinhos decidiu montar, com urgência,
um sistema de vigilância capaz de detectar eventuais complicações vacinais.
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A iniciativa partiu do dr. Savitre Gomes de Aguiar, observador atento e participante da luta que estava sendo travada
contra a febre amarela em Minas. Ele regressou ao Rio de
Janeiro logo em seguida ao Carnaval para definir com Akira
Homma, vice-presidente de Tecnologia da Fiocruz, e a direção
de Bio-Manguinhos as linhas mestras da vigilância, que
começou em 9 de março, com a participação das Secretarias
Estadual e Municipal de Saúde, a Fundação Ezequiel Dias, o
Programa Nacional de Imunizações, e um professor da
Universidade Federal de Minas Gerais, dr. Carlos Starling, que
já investigava níveis de infecção nos hospitais onde seria feita
a detecção dos casos suspeitos: qualquer pessoa internada
com quadro clínico que incluísse febre, icterícia, e que adoecesse
até trinta dias após receber a vacina.
A dra. Helena Sato, da Secretaria de Saúde de São Paulo,
e médicos que investigaram o caso de Kate Cristina Ramos, a
moça vitimada em Americana, ajudaram a traçar o protocolo
da investigação em Belo Horizonte. “Todo mundo ajudou, cada
um de uma forma” — explica o dr. Savitre. “Nós entramos
como uma espécie de catalisador da reação” (Savitre Gomes
de Aguiar, entrevista , 04.05.2001).
Segundo dados oficiais, foram aplicados aproximadamente
três milhões de doses da vacina contra a febre amarela na
área metropolitana de Belo Horizonte e nos municípios
circunvizinhos. Os casos foram rareando até estancar o surto,
que deixou um rastro de 15 mortes na região. A campanha de
vacinação em massa deteve a circulação do vírus numa área
que tinha potencial de disseminação para outros pontos do
país e do exterior bem mais elevado do que o das tradicionais
zonas endêmicas.
O número incalculável de vidas salvas pela vacina teve
mais uma contrapartida trágica: em 18 de março de 2001, a
vigilância de eventos adversos estruturada por Bio-Manguinhos
detectou mais um óbito associado ao imunizante. Desta vez
foi uma moça de classe média, 19 anos, cuja família reside em
Belo Horizonte durante a semana, e no fim de semana se
transfere para Jaboticatubas, a cerca de setenta quilômetros
da capital, área próxima às matas do Parque da Serra do Cipó.

Foi lá que ela se vacinou, antes de regressar à capital. Começou
a passar mal durante as aulas, voltou à casa dos pais, na
periferia, procurou um posto de saúde, que a liberou porque
só apresentava quadro febril.
Começa então o processo de ida e volta ao serviço de saúde que
tem caracterizado a maioria dos casos. É internada em Jaboticatubas,
desidrata, fica grave e é transferida para Santa Luzia, porque não
chega a Belo Horizonte. O sistema de vigilância foi capaz de
detectar e colher material de um caso que poderia ter passado
despercebido, ou ser precariamente registrado” (idem, Savitre
Gomes de Aguiar).

Assim como nos acidentes anteriores, a vacina e sua nova
vítima passaram a ser alvo de intensas investigações. Ainda
não se sabe quais são os processos biológicos que fazem com
que determinadas pessoas interajam com ela de forma diferente
da grande maioria. O fato de não ter ainda o Ministério da
Saúde estimativas precisas do número de pessoas já imunes
que são revacinadas, e que não correriam, portanto, nenhum
risco, impede que se tenha uma estimativa igualmente precisa
da probabilidade de acontecer novo evento adverso. Hoje ela
é avaliada, de forma precária, em um para três de milhões de
doses aplicadas. Outro problema é a inexistência de um sistema
ativo, eficiente, de vigilância hospitalar, capaz de detectar esses
efeitos adversos em todas as regiões onde a vacina é aplicada.
Os acidentes ocorridos no auge da primeira tentativa de
universalização da vacina contra a febre amarela no Brasil
fizeram aflorar, com mais intensidade, uma controvérsia antiga
entre os sanitaristas. Os termos desta controvérsia apareceram
de forma clara no seminário Perspectivas Tecnológicas em
Saúde: os Desafios da Leishmaniose e da Febre Amarela,
promovido por Bio-Manguinhos em comemoração a seus 25
anos, em 10-11 de maio de 2001, no Rio de Janeiro. Sendo
considerada muito provável a reurbanização da febre amarela,
ainda que em tempo e lugar impossíveis de prever-se, e
considerando-se, também, nas circunstâncias políticas atuais,
inviável a erradicação do Aedes aegypti, no Brasil e em países
vizinhos, cabe ou não prevenir pela vacinação generalizada
as mortes que a doença presumidamente causará nas cidades
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litorâneas repletas de não imunes. Os que argumentam em
favor desta tese lembram os estragos que a febre amarela
produzirá até ser subjugada por médicos não familiarizados
com ela e aparelhamentos sanitários muito deficientes em boa
parte das cidades.
Os adversários da proposta de imunização em massa
alegam que não se tem conhecimento seguro dos danos
causados pela vacina, nem hoje, nem ontem, quando teriam
passado despercebidos.
Autoridades sanitárias e pesquisadores chegaram a cogitar
na suspensão total das vacinações até que os casos ocorridos
fossem completamente elucidados, e se estabelecessem
padrões totalmente seguros para a utilização do imunizante.
Mas a equação risco-benefício prevaleceu, e se decidiu que
continuariam a ser vacinados os habitantes das zonas
endêmicas ou aqueles que para lá se dirijam, uma vez que a
vacina é o único meio de impedir a transmissão para o homem
da febre amarela silvestre, cujos ciclos envolvem hospedeiros
e vetores inacessíveis à saúde pública.
Em 12 de maio de 2001, em reunião no Hotel Copacabana
Palace, no Rio de Janeiro, a Fundação Nacional de Saúde debateu
as conclusões dos estudos sobre eventos adversos graves
associados à vacina contra a febre amarela. As investigações
realizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) por
orientação do Grupo Técnico de Peritos “não encontraram
evidências de que o vírus vacinal tivesse sofrido mutação, o que
aponta para alguma reação anormal própria do organismo dos
pacientes, como a causa dos óbitos por reação adversa grave à
vacina contra a febre amarela”. Com base nisto, foi recomendada
a manutenção da estratégia de se vacinar toda a população da
área endêmica, que compreende as regiões Norte e CentroOeste e o estado do Maranhão, além de municípios próximos a
florestas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Piauí
e Bahia. As pessoas que viajam para estas áreas também devem
ser vacinadas (FUNASA, 16.05.2001).
Em 23 de março de 2001, depois de controlado o surto de
Minas Gerais, foi descoberto um caso de febre amarela
importado daquele estado em Maceió, capital de Alagoas —

uma jovem universitária, que contraíra o vírus durante viagem
ao município de Pará de Minas. Em face do risco de que a febre
amarela se alastrasse em Alagoas, por intermédio do Aedes
aegypti, abundante na região, as autoridades sanitárias locais e
os representantes do Ministério da Saúde estiveram a pique de
iniciar a vacinação em massa na capital alagoana. A operação
foi abortada, porque o caso evoluiu rapidamente para a cura,
sem que houvesse indícios de transmissão autóctone da doença.
Este episódio ilustra o que certamente ocorrerá, caso o
perigo ressurja em outra grande cidade da zona que, até o
momento, permanece indene, pois, na prática, a vacina é a
única arma que o país tem contra a febre amarela.

O Laboratório de Vacina contra a Febre
Amarela nos anos 1990
A vacina contra a febre amarela é um dos mais bemsucedidos empreendimentos na área dos imunobiológicos no
Brasil, em larga medida devido à capacidade revelada até
hoje de enfrentar conseqüentemente problemas tão graves
como os que surgiram nos últimos dois anos. Diminuiu o
número de produtores desta vacina, feita com outras
subamostras do vírus 17D que têm causado problemas similares
ao do vírus usado no Brasil (o último parece ter sido a morte
de um indivíduo vacinado na Austrália). Em maio de 2001,
havia apenas três produtores pré-qualificados pela Organização
Mundial de Saúde: Aventis Pasteur, na França, Instituto Pasteur
de Dacar e Medeva Group Development, no Reino Unido
(www.who.int). Bio-Manguinhos, que ainda é o maior produtor
mundial, e que já é qualificado pela OMS para vacinações
nacionais, inclusive as que levam ao certificado internacional
de vacina, foi convidado a qualificar-se também para vendê-la
a organismos internacionais como UNICEF, Fundo Rotatório
etc. Segundo a dra. Maria da Luz Fernandes Leal, “estão
chovendo pedidos de todos os lados, da África especialmente,
que tem problema seríssimo: 241 mortes já, e 771 casos sendo
investigados” (entrevista, 21.3.2001, fita 01, lado A).
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A certificação possibilitará a Bio-Manguinhos vender a
vacina a organismos internacionais como a OPAS/OMS e o
Unicef. O processo começou em agosto de 1999, com a vinda
de uma comissão formada por três especialistas da OMS e
dois da OPAS, que foram acompanhados por representantes
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
Após uma semana de minuciosa inspeção dos laboratórios em
que a vacina é produzida, envasada, liofilizada, rotulada,
estocada e controlada, para ver se atendiam às especificações
das boas práticas de fabricação, a comissão concluiu que “BioManguinhos pode potencialmente ser considerado como
fornecedor de vacina contra a febre amarela para as agências
da Nações Unidas”. Para qualificar-se, precisaria atender a
uma lista de recomendações que diziam respeito, principalmente, a aspectos estruturais de funcionamento dos
laboratórios.101 A certificação é um passo muito importante
para Bio-Manguinhos, e pode ter efeito cumulativo, já que a
linha de produção da antiamarílica é comum , em alguns
pontos, com a de outras vacinas.
Com a intensificação das vacinações no Brasil, no final
dos anos 1990 (em 1998, Bio-Manguinhos forneceu 92 milhões
de doses), os lotes semente secundários começaram a se esgotar
antes do tempo previsto. Sua reposição requer testes
trabalhosos, inclusive os de neurovirulência, que precisam ser
feitos em vinte macacos rhesus, animais muito difíceis de se
conseguir nos dias atuais. Bio-Manguinhos decidiu aproveitar
a oportunidade para livrar-se do vírus da leucose aviária, que
está presente no lote primário, preparado na época em que se
utilizavam ovos comuns de galinha. Os lotes vacina preparados
em ovos specific pathogenic free acham-se livres do vírus,
porque sua replicação é mais lenta do que o da febre amarela.
Um desses lotes foi convertido em candidato a lote semente
secundário e submetido aos testes requeridos pela Organização
Mundial de Saúde. Os de neurovirulência, executados pelo
patologista Renato Marchevsky, foram confirmados, nos
Estados Unidos, pela dra. Lebembok, especialista no assunto
e consultora da OMS.

A decisão de usar um lote vacina como lote semente
secundário, em vez de extraí-lo do antigo lote primário,
implicou o remanejamento das passagens cristalizadas na
época em que se adotou o sistema de lotes semente. Como
explicamos no capítulo três, desde 1944 os lotes primário e
secundário correspondiam à 41ª e 42ª passagens em embrião
de galinha da subcepa EP baixa pass; e, conseqüentemente,
às 284ª e 285ª subculturas da cepa 17D original. Todos os lotes
de vacina produzidos em Bio-Manguinhos correspondiam, por
sua vez, à 43ª passagem em embrião de galinha, e à subcultura
nº 286 do vírus 17D original. Ao se transformar um lote vacina
em semente, os lotes vacina derivados dela passarão a
corresponder à 44ª passagem do vírus atenuado.
O novo lote mãe e dois filhos foram enviados à SPAFAS,
grande fornecedor de matrizes SPF nos Estados Unidos, e a
Charles Riber, que confirmaram a ausência do vírus da leucose
aviária. Ricardo Galler seqüenciou os vírus contidos nesses
lotes, e os comparou aos dos lotes semente que vinham sendo
usados, constatando que eram geneticamente idênticos.

O técnico de laboratório Carlos Frota com o chefe do LAFA, Ricardo de
Carvalho, o técnico Álvaro Velloso e o biólogo João Souza de Oliveira.
Junho de 2001
Foto: Renato da Gama-Rosa
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O próximo passo teriam de ser os testes para verificar a
imunidade e as reações induzidas pela nova geração de
vacinas em humanos, comparando-se os resultados com
aqueles obtidos com as que estão em uso. O estudo clínico,
em andamento, é coordenado pelo dr. Luiz Antônio Bastos
Camacho, da Escola Nacional de Saúde Pública. O protocolo
por ele elaborado foi submetido aos comitês de ética da
Fiocruz e do Exército, que autorizaram os testes em quartéis
do Rio de Janeiro.
No momento em que finalizamos a redação deste livro, a
equipe formada por 24 técnicos de Bio-Manguinhos vacinou
já boa parte dos mil voluntários recrutados entre todas as
patentes durante reuniões de “sensibilização”, em que se
explica a importância do teste e seus riscos aos potenciais
candidatos. A escolha dos quartéis baseou-se na maior
facilidade de atender a certas exigências de um protocolo de
pesquisa dessa natureza. É preciso não apenas reunir aquele
número de pessoas em pouco tempo, como reencontrá-las
para a repetição dos exames clínicos e sorológicos de quatro
a seis dias e, de novo, trinta dias após a vacinação. Fazem-se
novas dosagens de anticorpos e a prova de função hepática,
que tem levado, inclusive, à identificação de vários portadores
de hepatite crônica, encaminhados ao Instituto de Biologia do
Exército.
O teste é cego e randomizado, de maneira que os técnicos
não sabem se estão aplicando o placebo ou uma das três
vacinas que se quer comparar — a original, do lote semente
primário ainda em uso; aquela preparada a partir do novo
lote semente, e a vacina derivada do lote 204, a cepa 17D que
a Organização Mundial de Saúde distribuiu nos anos oitenta
como cepa padrão, livre da leucose aviária. Ela participa do
teste, porque até hoje não tinha sido feito um estudo controlado
comparando-a com a 17DD, que é a linhagem de onde provêm
as sementes utilizadas no Brasil desde os anos 1930 (Maria da
Luz Fernandes Leal, entrevista, 21.03.2001).

Vacina em cultura de tecido, um novo
capítulo
No começo da década de 1990, alguns técnicos de BioManguinhos tentaram retomar o projeto da vacina em cultura
de tecido, in vitro, mas não conseguiram recuperar os dados
reunidos por Oscar de Souza Lopes, que os levara consigo
para São Paulo pouco antes de falecer, em 1988. Mais tarde,
nova tentativa, mais bem-sucedida, foi feita por Marcos da
Silva Freire, Ana Yoshida Yamamura e George Mann, contratado
como consultor de Bio-Manguinhos de novembro de 1992 a
meados de 1999. Uma das primeiras questões que abordaram
foi o consumo excessivo de inóculo, o impasse a que chegara
Souza Lopes. Experimentaram diversos meios para tornar
economicamente viável o vírus amarílico vacinal em cultura
de tecidos. Mann tinha duas hipóteses para explicar o problema:
partículas virais defeituosas (defective interfering particles)
estariam interferindo na replicação viral, ou ela seria prejudicada por um interferon.
A equipe investigou a primeira hipótese e a descartou.
A do interferon foi confirmada. Quando as células de
fibroblastos de embrião de galinha são sensibilizadas pelo
antígeno — o vírus vacinal —, enviam uma mensagem química
específica a outras células, criando-se resistência ao antígeno,
inviabilizando-se sua replicação. Isso foi detectado por meio de

Comparação entre os aspectos
dos concentrados virais — o
componente fundamental da
vacina: à esquerda, aquele
produzido em cultura de
tecidos e, à direita, o
resultante de cultura em ovos
embrionados. O aspecto do
primeiro é límpido, o que
demonstra maior pureza do
que o produzido em ovo, cuja
opacidade é resultado da
presença de proteínas animais.
Coleção Marcos Freire/
Bio-Manguinhos/Fiocruz
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outros vírus muito sensíveis ao interferon. Quando inoculados
na célula do embrião depois do vírus amarílico, replicavam
mais rápido, acusando a presença daquela proteína indutora
de resistência ao primeiro vírus. Começaram, então, a buscar
meios de neutralizá-la. A actiomicina D mostrou-se capaz de
desativar parcialmente a resistência, mas era uma droga
considerada cancerígena e, apesar de ser usada em quantidades
pequeníssimas, picogramas, prejudicaria o licenciamento da
nova vacina.
Verificaram, depois, que certos antiinflamatórios, como a
tiomicina e o inoprofem, também inibiam a produção do
interferon, mas os resultados obtidos não foram totalmente
compatíveis com a reprodução industrial do vírus. Nesse meio
tempo, deslindaram outro aspecto do problema: o rendimento
variava de acordo com a densidade celular. Conseguiram, então,
desenvolver um processo de rendimento comparável àquele
que se obtinha com a inoculação em ovos embrionados, com
uma vantagem: o concentrado viral era mais puro, com
quantidade muito pequena de proteínas de embrião de galinha.
A vacina produzida em ovos tem a cor de suco de goiaba; o
resultante da cultura de tecido é quase translúcido. Além disso,
a nova tecnologia aumentaria a capacidade de produção, que
hoje é de cerca de cinqüenta milhões de doses, chegando a
setenta ou oitenta com rodízio intensivo de turnos, dia e noite.
Segundo Marcos Freire, autor do depoimento em que nos
baseamos (22.03.2001), cultivando-se o vírus em tecido, in
vitro, seria possível produzir até duzentos milhões de doses
por ano, o suficiente para suprir a demanda brasileira em dois
ou três meses.
Em 1997, o projeto estava suficientemente maduro para
se passar à produção de uma vacina experimental a ser testada
em macacos. Tiveram de decidir, primeiro, que amostra de
vírus usariam. George Mann, Marcos Freire, Ricardo Galler,
João Quental, na época diretor de Bio-Manguinhos, e Akira
Homma, que ocupava uma vice-presidência da Fiocruz, fizeram
uma escolha diferente da de Souza Lopes: ao invés de usar a
amostra 204 do Asibi, que a OMS distribuíra, optaram pelo 17
DD, a subamostra “brasileira”, que a literatura científica

relacionava ao menor número de efeitos neurológicos adversos.
As subcepas do 17D usadas pelo Instituto Mérieux e o Connaught
Laboratories tinham provocado muito mais acidentes envolvendo
o encéfalo e as meninges do que a linhagem viral desenvolvida
no Brasil.
Com o lote semente 102/84, produziram quatro lotes
experimentais, no laboratório da vacina contra o sarampo,
durante as férias coletivas de seu pessoal. Providenciaram
freezer e todas as condições sanitárias para que não houvesse
mistura de uma produção com a outra. O rendimento esteve
próximo ao da vacina em ovos. O produto satisfez aos controles
de qualidade realizados. O concentrado viral de um lote que
não chegou a ser liofilizado foi inoculado em macacos,
utilizando-se como controle a própria semente. O vírus
proveniente da cultura em tecido apresentou escore clínico
um pouco acima do obtido com o lote 102/84.
Mais recentemente, surgiu outro problema. Quando
começou a certificação da vacina em ovos embrionados, Marcos
Freire desenvolvia a nova apresentação com apenas cinco
doses, exigida pela OMS. Fê-la com e sem albumina humana.
Os auditores internacionais rejeitaram o produto que utilizava
a albumina, não obstante a substância figurasse, e figure ainda,
na formulação de muitas das vacinas produzidas no Brasil e
em outros países.102 Na década de 1980, com a disseminação
da AIDS, Bio-Manguinhos chegou a cogitar em excluí-la de
seus produtos, mas a tecnologia do sarampo importada do
Japão incluía a albumina humana, e ela permaneceu nas outras
vacinas. Hoje, a pressão internacional para que seja substituída
se deve ao temor da contaminação não apenas pelos vírus da
AIDS e da hepatite B, mas também pelo príon, provável agente
da encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca,
sabendo-se já de um caso de doador de plasma usado na
fabricação de vacinas que faleceu em conseqüência dela.
Isso teve implicações sérias para a tecnologia da cultura
de tecido, porque a albumina humana, ainda que usada em
quantidade mínima, é essencial para obter-se a estabilidade
do vírus no meio líquido, ainda durante a cultura celular. Sem
este estabilizador, não se alcança rendimento compatível com
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a produção em escala. Não se pode retroceder ao soro fetal
bovino, hoje condenado também. O projeto encontra-se
novamente diante de um impasse. Marcos Freire busca um
laboratório que produza albumina humana recombinante,
mesmo que experimentalmente, para ver se tem o mesmo
efeito da natural.

A biologia molecular e a vacina contra a
febre amarela
A cultura de tecido in vitro, que ainda não substituiu o
cultivo do vírus vacinal em ovos embrionados, imbrica-se com
outra tecnologia em desenvolvimento, que promete revolucionar não apenas os métodos de produção da vacina
antiamarílica como a prevenção de outras doenças virais e
parasitárias.
O vírus da febre amarela pertence à família dos
Flaviviridae, composta por cerca de setenta vírus que, em sua
maioria, têm como hospedeiros os artrópodes, sendo transmitidos a vertebrados por mosquitos ou carrapatos. São
divididos em oito subgrupos sorológicos, com base em testes
de neutralização cruzada, havendo membros destes grupos
na maioria dos continentes, onde produzem doenças humanas
que constituem sérios problemas de saúde pública, destacandose, além da febre amarela, o dengue, com seus quatro sorotipos,
e a encefalite japonesa.
Só há vacinas disponíveis, por enquanto, para a febre
amarela. Vacinas para as duas últimas doenças foram desenvolvidas recentemente por passagens seriadas dos vírus em
células de vertebrados, mas até agora nenhuma foi licenciada.103
A vacina para o dengue era, como vimos, um dos pontos
da agenda preparada na passagem dos anos 1970 para os
1980, quando a febre amarela voltou a representar um problema
candente para as ciências biomédicas e a saúde pública. No
simpósio internacional promovido pela Organização Mundial
de Saúde em Belém, em abril de 1980, foram demarcadas
diversas incógnitas para pesquisas futuras. Muitas diziam
respeito aos mecanismos da virulência viral e da resposta

imunológica do organismo invadido, problemas que os
acidentes pós vacinais recentemente ocorridos tornam de uma
atualidade pungente.
A morte por febre amarela, no homem e em animais, está
associada a lesões específicas no fígado ou no cérebro. Sabiase que o viscerotropismo, característico do vírus selvagem, e o
neurotropismo dos vírus atenuados tinham relação com
propriedades “intrínsecas ou genéticas” tanto do vírus como
do hospedeiro vertebrado. Mas não se tinha nenhuma
explicação para isso. Que propriedades do hospedeiro e do
vírus determinavam seu tropismo? Sua virulência fora modificada por passagens em animais, tecidos e ovos embrionados,
mas o que operava a mudança? Sendo grande a preocupação,
na época, com a substituição dos ovos embrionados pela cultura
de tecidos, buscava-se saber em que sistemas celulares poderia
ser cultivado o vírus sem que sofresse modificações.
As respostas imunológicas que suscitava também envolviam
numerosas questões sem solução. Desde 1961, se conhecia a
existência de duas frações hemaglutinantes diferentes, e se
verificara que o vírus continha determinantes antigênicos
específicos e do grupo dos flavivírus. Parecia haver diferenças
entre os tipos sul-americano e africano, mas de natureza
imprecisa. Em ambos os casos, os anticorpos protegiam o organismo contra a febre amarela, mas não se sabia qual era o
papel da célula como mediadora de imunidade. A longa
persistência dos anticorpos em convalescentes e pessoas
vacinadas era um fenômeno comprovado, mas que ninguém
sabia explicar.
Tinham-se evidências de que as respostas imunológicas à
doença no homem podiam ser alteradas por exposição anterior
a outros flavivírus, e que havia certa proteção cruzada entre
viroses correlatas, como a febre amarela e o dengue. Essa,
aliás, é uma das hipóteses, ainda não confirmadas experimentalmente, para explicar o fato surpreendente de não se
ter urbanizado, ainda, a febre amarela nas Américas, apesar
de serem tão propícias as condições para isso.104
Na época em que eram formuladas estas questões, estava
em curso o boom da biologia molecular. O desenvolver de
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suas ferramentas conceituais no período 1940-65, possibilitava,
agora, a abordagem e manipulação dos fenômenos biológicos
por ângulos e com instrumentos diferentes daqueles usados
pelas disciplinas mais antigas. Segundo Morange (1998, pp. 2,
231-2 ), “a biologia molecular nasceu quando os geneticistas,
não mais satisfeitos com a visão quase abstrata do papel dos
genes, voltaram-se para o problema da natureza dos genes e
seu mecanismo de ação. Foi também conseqüência das tentativas feitas pelos bioquímicos de compreender como as
proteínas e enzimas — agentes essenciais da especificidade
orgânica — são sintetizados, e como os genes intervêm neste
processo”.
Dentre as técnicas de engenharia genética desenvolvidas
no período, destaca o autor aquela descoberta em 1983 por
Kary B. Mullis, a chamada Reação de Amplificação em Cadeia
(Polimerase Chain Reaction, ou PCR), que permite amplificar
e portanto caracterizar geneticamente qualquer fragmento de
DNA contido nas menores amostras de material biológico.
Um esforço considerável de pesquisa foi então direcionado
para o esclarecimento das bases moleculares da atenuação do
vírus vacinal da febre amarela, considerado o melhor modelo
para compreender a biologia dos flavivírus em geral. A identificação dos genes responsáveis por esta característica permitiria
que se desenhassem “racionalmente” outras vacinas e drogas
antivirais.
Segundo Monath (1996, pp. 176-9), uma das principais
dificuldades para este estudo eram as acentuadas variações
genéticas ocasionadas por longas séries de passagens realizadas
empiricamente até se chegar às cepas vacinais em uso.
Vírus de RNA ou retrovírus, como o da febre amarela,
apresentam taxa muito elevada de variação genética. Toda
vez que um vírus invade uma célula, a maquinaria dela é
levada a produzir proteínas virais, inclusive as que vão se
encarregar de fazer a fita oposta — diz-se negativa ou
complementar — da fita do RNA (positiva), com sua seqüência
quimicamente definida. A proteína polimerase vai às extremidades dessa fita, interage com elas e seqüencia a cadeia
complementar de bases nitrogenadas, pondo um G (guanina)

na fita negativa no lugar correspondente ao C (citosina), na
positiva; um A (adenina) na posição complementar ao U
(uracila), e assim por diante. São feitas muitas fitas negativas,
que servirão como moldes para os RNAs virais positivos. Em
enxame, eles infectam outras células, num processo que cresce
exponencialmente até ocasionar a chamada viremia no homem
e em outros vertebrados, momento em que se observam até
um milhão de partículas virais em 1 ml de sangue.
Quando a polimerase está em ação, ocorrem erros; bases
nitrogenadas são inseridas na fita complementar em posição
diferente daquela exigida pela fita molde, gerando assim
pequenas mutações. Esse é o mecanismo básico da evolução
que ocorre muito mais lentamente nos organismos com genoma
DNA, como os humanos, que possuem mecanismo de reparo
destas falhas genéticas. Em retrovírus como o amarílico, as
mutações são aceleradas e, nas passagens seriadas em ovo,
em células in vitro, ou mesmo nas passagens desordenadas
pelas células do organismo infectado pode ocorrer uma seleção
no pool de variantes, que faz prevalecer subpopulação
diferente, alterando-se os fenótipos conhecidos do vírus.
Em 1983, empregando um método relativamente insensível
(fingerprint), Monath e colaboradores encontraram pequenas
diferenças entre os genomas de várias subcepas do vírus 17D
usados na produção de vacinas. Num caso, chegou a observar
uma diferença entre os vírus semente e vacina, indicando que
a mutação (ou seleção de variante) podia ocorrer no decurso
de um ou duas passagens em embrião de galinha.105
A seqüência completa dos 10.862 nucleotídeos que
formam o genoma do vírus 17D foi decifrada em 1985 por
Rice, Lenches e Eddy (pp. 726-33). Mais tarde, foram seqüenciadas outras subcepas.106 Santos, Post, Carvalho, Ferreira e
Galler, com a colaboração de Rice, revelaram, em 1995 (pp.
35-41), a seqüência completa do genoma do 17DD EP-low, a
subamostra usada na fabricação da vacina de Bio-Manguinhos.
As comparações efetuadas pela equipe brasileira entre as
seqüências do 17DD e de outras subamostras atenuadas — a
17D-204 e a 17D-213 — mostrou que a média de mudanças
por passagem do vírus era bem menor no 17DD, que seria,
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então, uma cepa geneticamente mais estável do que a outras
(Galler, Post, Santos e Ferreira, 1998, pp. 1024-8).
Segundo Monath (1996, pp. p. 177), a comparação entre
o primeiro 17D seqüenciado e o vírus do qual descendia, o
Asibi, revelou 68 mudanças de nucleotídeos, que resultaram
em 32 diferenças de aminoácidos espalhadas ao longo do
genoma. Identificaram-se muitas substituições de aminoácidos
na glicoproteína de envelope expressa pelo gene E. Das cinco
mudanças de aminoácidos não conservadas ocorridas por
mutações neste gene, uma ou mais estariam provavelmente
implicadas na atenuação do vírus, pois já se tinha verificado
que o tropismo pelas células hepáticas e neurais é determinada por esta gliproteína. A comparação posterior entre
os genomas de diversas cepas do 17D reduziu de 32 para 20
o repertório de mudanças que poderiam ser responsáveis
pela atenuação da virulência do vírus, destacando-se quatro
mudanças não conservadas no gene E, que podem modificar
consideravelmente a função de proteínas.
A representação tridimensional da estrutura cristalográfica
da glipoteína por Rey e colaboradores, em 1995, significou,
“um salto quântico”107 na compreensão dos flavivírus, e confirmou
a suspeita de que as mutações responsáveis pela atenuação do
vírus Asibi estão localizadas em sítios expostos na superfície do
glicopeptídeo E. Na época em que Monath publicou o artigo no
qual nos baseamos — 1996 — não se tinha conseguido ainda
identificar “em nível funcional” as mudanças precisas que são
responsáveis por essa atenuação. Aguardavam-se as informações
a esse respeito, que seriam obtidas graças a um passo importante
dado por Rice, Grakoui, Galler e Chambers (pp. 285-96): em
1989, conseguiram produzir um clone do cDNA abrangendo todo
o genoma viral, e capaz de gerar RNAs infecciosos, in vitro.
Tornou-se, assim, possível introduzir no vírus mutações sítiodirigidas de tipo selvagem (Asibi), verificando-se, em seguida,
se sua prole teria a virulência reconstituída.
Além de permitir o mapeamento genético de funções virais
específicas, a tecnologia de clones infecciosos permitiu que se
manipulasse o genoma do vírus vacinal e se engenheirassem
mutantes, que no jargão dos biologistas tem o curioso nome

de “quimeras”. Esses novos vírus vivos podem operar como
vetores capazes de expressar no organismo humano antígenos
heterólogos, desencadeando reação imunitária contra o vírus
amarílico e os de outras doenças.108

Coleção Ricardo Galler/IOC/Fiocruz

O trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes
de Bio-Manguinhos e de empresas estrangeiras que começaram
a se interessar por esta tecnologia a partir de 1997, quando
deixou de ser objeto de pesquisas acadêmicas, consiste em
introduzir no genoma do vírus amarílico um gene que codifica
proteína de outro microrganismo, sabendo-se de antemão que
está associada à ativação das defesas imunitárias do homem.
Ao infectar a célula, o vírus vacinal da febre amarela, com
aquele gene incorporado a seu genoma, tem seu RNA traduzido
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em proteínas, inclusive a que originalmente não fazia parte
dele. Quando o organismo humano é infectado pelo segundo
microrganismo, já é capaz de reconhecê-lo. O indivíduo
imunizado com esse vírus recombinante fica, assim, protegido
contra a febre amarela e outra doença infecciosa.
Na realidade, podem ser plurais as combinações, e o
grupo de Galler trabalha atualmente com a inclusão de genes
de dengue e malária no vírus da febre amarela. Construção
semelhante foi feita com encefalite japonesa por uma firma
norte-americana, que já testou, com sucesso, o vírus recombinante em quarenta voluntários.
Quando o grupo de Galler iniciou os trabalhos no começo
dos anos 1990, a metodologia de manipulação in vitro já havia
sido desenvolvida, e estavam sendo decifrados os genomas
das várias cepas vacinais em uso. Em Bio-Manguinhos, tinham
um vírus com bom desempenho vacinal, e metodologias
definidas de produção e controle de qualidade. Levou quatro
a cinco anos o desenvolvimento do clone cDNA do vírus 17D
(subcepa 17D-204), que foi usado, em seguida, para gerar um
vírus semente e lotes vacina, em trabalho desenvolvido
conjuntamente com a equipe de Marcos Freire, em BioManguinhos. Partindo de apenas cinco microgramas de cDNA,
prepararam em cultura de tecido um lote semente secundário
com rendimento suficiente para a produção de vacinas por
cinqüenta anos, trinta milhões de doses por ano, usando um
vírus geneticamente homogêneo, e absolutamente idêntico,
no final do processo, ao inóculo utilizado no começo.
Nos testes em macacos, porém, o escore clínico ficou um
pouco acima do desempenho do vírus atualmente em uso na
produção de vacinas (Marchevsky, Mariano, Ferreira, et al.,
1995; pp. 70-80). “Tivemos que introduzir mutações” — explica

Ricardo Galler. Agora trabalham com um novo cDNA, que é a
cepa 17D-204 com alterações que a tornam mais parecida
como a vacina em uso, mas o resultado ainda não é definitivo.
“Eu não conheço ninguém no mundo que tenha um cDNA
que possa dizer que vai dar vírus amarílico atenuado. É um
problema que não está definido. ... a gente está numa fase que
não sabe se tem o vírus ideal ou não” (Galler, entrevista,
23.3.2001).
Encerramos aqui o extenso périplo narrativo pela história
da vacina contra a febre amarela, sem encontrarmos um ponto
final, porque é uma história que deságua em pontas inacabadas.
A urbanização da febre amarela é uma incógnita aberta à
investigação e, antes que tenhamos os seus resultados, podem
acontecer os dramáticos acontecimentos que muitos julgam
iminentes. Os trágicos acidentes pós-vacinais que relatamos
puseram mais uma vez em evidência a necessidade apontada
vinte anos atrás de pesquisas sobre as bases genéticas da
atenuação do viscerotropismo e neurotropismo dos vírus 17D
usados como imunizantes. As alternativas que seguramente vão
ser implementadas — cultura em tecido de vírus geneticamente
homogêneos e modificados — são tecnologias ainda em
desenvolvimento, a exigir toda a criatividade dos técnicos e
pesquisadores de Bio-Manguinhos. Eles têm de vencer não
apenas complexos problemas técnicos como aquelas seculares
resistências do ‘meio’ — a falta de recursos e equipamentos, a
camisa de força burocrática, o desinteresse do Estado e da
iniciativa privada pela ciência — que tornam infinitamente mais
árduo o trabalho dos pesquisadores brasileiros, em comparação
com os dos países que estão à frente da grande revolução
tecnológica em curso nas ciências da vida.
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Histórico dos pavilhões relacionados à produção de imunobiológicos em Manguinhos
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1 — Pavilhão Mourisco
Anos: 1905-18
Arquiteto: Luiz Moraes Jr.
Prédio principal do Conjunto Arquitetônico
Histórico de Manguinhos, foi construído segundo
os critérios mais sofisticados em termos de
instalações e materiais disponíveis na época.
O arquiteto, de acordo com os anseios de
Oswaldo Cruz, inspirou-se nos palácios de
Alhambra, em Granada, e de Montsouris, em Paris,
realizando uma das obras mais interessantes do
ecletismo carioca. Abrigou este pavilhão os
laboratórios da primeira e segunda geração de
cientistas de Manguinhos. Suas salas servem agora
à presidência, às vice-presidências e a áreas de
apoio da Fundação Oswaldo Cruz. Da ocupação
original restam a coleção entomológica do
Instituto Oswaldo Cruz e a Seção de Obras Raras
da Biblioteca de Manguinhos.

também como Pavilhão do Relógio, devido à torre
que se destaca do meio da construção com um
relógio de três faces, ainda em funcionamento.
4 — Pavilhão Vacinogênico ou Vacínico
Ano: 1922
Arquiteto: Luiz Moraes Jr.
Após a morte do proprietário do Instituto Vacínico
do Rio de Janeiro, barão de Pedro Afonso
(1845-1920), o Serviço de Profilaxia contra a
Varíola foi absorvido pelo Instituto Oswaldo Cruz.
A expectativa, na época da construção deste
pavilhão, em 1922, era tornar mais eficiente a
produção da vacina antivariólica, que foi
modernizada em 1959-60. A produção da vacina
cessou em 1972, e em 1977, após um período de
abandono, o prédio foi novamente reformado,
transformando-se na Vila Residencial/Casa Amarela.

2 — Pavilhão da Cavalariça
Ano: 1904
Arquiteto: Luiz Moraes Jr.

5 — Pavilhão da Rockefeller
Anos: 1933-35
Arquiteto: desconhecido

Abrigando, desde 1986, o Museu da Casa de
Oswaldo Cruz, este pavilhão foi construído
simultaneamente ao da Peste. Servia para
acomodar os cavalos inoculados para a obtenção
de outros soros produzidos no instituto. A
Cavalariça é uma das construções mais
significativas do Conjunto Histórico de
Manguinhos, por sua arquitetura sólida e singular,
de inspiração inglesa, dotada de modernas
instalações que aproveitavam, por exemplo, os
gases provenientes da fermentação das fezes dos
animais para a iluminação interna.

Construído pela Fundação Rockefeller com a
colaboração do governo brasileiro, através do
Serviço Cooperativo da Febre Amarela, para
alojar os estudos e vacina concernentes a esta
doença. O Departamento Nacional de Saúde
assumiu integralmente a responsabilidade pelo
Serviço Nacional de Febre amarela em 1940, mas
a Rockefeller conservou o laboratório até 1946,
quando passou à jurisdição daquele serviço, sendo
incorporado ao Instituto Oswaldo Cruz em janeiro
de 1950. Nos anos 1940, lá começou a ser
fabricada também a vacina contra a gripe. Em
1976, foi inaugurada, no segundo piso, a usina
piloto para a fabricação da vacina contra a
meningite. No início da década de 1960, a
produção da antiamarílica foi transferida do
terceiro piso, que ocupava integralmente, para
outro pavilhão (Henrique Aragão). O ‘Rockefeller’
abrigou por algum tempo um laboratório de
desenvolvimento de vacina contra a poliomielite
chefiado por Hermann Schatzmayr, que depois se
transferiu para a Escola Nacional de Saúde
Pública. Vinicius da Fonseca instalou nesse prédio
o seu gabinete, ao assumir a presidência da
Fundação Oswaldo Cruz. Nos anos 1970, a usina
piloto da vacina contra a meningite foi montada no
segundo andar deste pavilhão, que, no começo da
década seguinte, passou a abrigar, também, a
formulação, envase e liofilização da vacina contra
o sarampo. O laboratório central de envasamento
e liofilização, no primeiro piso, processava

3 — Pavilhão da Peste
Anos: 1904-05
Arquiteto: Luiz Moraes Jr.
Um dos primeiros prédios projetados por Luiz
Moraes para o Instituto Soroterápico, sob a direção
de Oswaldo Cruz, destinava-se aos estudos sobre
a peste bubônica. Em seus laboratórios se isolava
e investigava o bacilo da peste, e se preparava a
vacina e o soro antipestosos, mantendo-se isolados
ali os cavalos inoculados com o bacilo. De
construção esmerada, forma, com os demais
pavilhões da praça Pasteur, o Conjunto
Arquitetônico Histórico de Manguinhos, tombado
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) em 1981. Atualmente, abriga a
direção da Casa de Oswaldo Cruz. É conhecido

também as vacinas contra febre amarela e
meningite. No terceiro, funcionavam a produção
de diluentes e um pequeno laboratório de
reativos. O envasamento e liofilização das
vacinas contra a febre amarela e a meningite
ainda são feitos neste pavilhão, no primeiro e
segundo pisos. No terceiro estão hoje os
laboratórios de desenvolvimento de vacinas
bacterianas e de produção de reativos.

6 — Pavilhão de Vírus
Ano: 1939
Arquiteto: desconhecido
Projetado pela equipe da Divisão de Obras do
Ministério da Educação e Saúde, quando foram
retomadas as construções no Instituto Oswaldo
Cruz, ao começar a Segunda Guerra Mundial, por
iniciativa do diretor, Henrique Aragão, e do
ministro Gustavo Capanema. Nas alas deste
pavilhão, funcionavam as seções de Vírus,
Fisiologia, Helmintologia e Cirurgia Experimental.
Suas instalações abrigavam estufas, câmaras
asséptica e frigorífica, ambulatório médico, salas
para isolamento de vírus respiratórios, cultura de
tecidos, biotério para animais inoculados, além
dos laboratórios de histologia, sorologia,
helmintologia e entomologia. O pavilhão, batizado
de Cardoso Fontes, sofreu várias reformas, e hoje
abriga apenas os Departamentos de Virologia e de
Helmintologia do Instituto Oswaldo Cruz.

7 — Pavilhão Henrique Aragão
(Febre Amarela)
Anos: 1954-60
Arquiteto: Roberto Nadalutti
O projeto do novo laboratório para a preparação
das vacinas contra a febre amarela e também
varíola foi iniciado em 1952, sendo prevista sua
construção na rua Visconde de Santa Isabel, 222,
no bairro de Vila Isabel. O diretor, nomeado por
Vargas em janeiro de 1954 para apaziguar a crise
que antagonizou dois grupos de cientistas em
Manguinhos, dr. Francisco da Silva Laranja Filho,
convenceu o ministro da Saúde a construir o
prédio no campus de Manguinhos. Esta alteração
foi objeto de termo aditivo ao contrato,
acarretando a supressão do bloco dos fundos,
destinado à garagem e ao refeitório. O bloco
principal, denominado Pavilhão Henrique Aragão,
foi ocupado, ainda incompleto, pelo Laboratório
da Vacina contra a Febre Amarela em janeiro de
1960 e sofreu grandes reformas em 1983 e 2000.
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8 — Pavilhão Rocha Lima
Anos: 1957-65
Arquiteto: Waldyr Ramos
A maioria dos edifícios levantados no campus de
Manguinhos na década de 1960 não pertenciam à
estrutura administrativa do Instituto Oswaldo
Cruz. O atual Pavilhão Rocha Lima, por exemplo,
foi construído para ser um hospital de
pneumologia. Depois, abrigou o Departamento de
Soros e Vacinas do Ministério da Saúde. Em 1970,
a junção deste departamento com o Serviço de
Produtos Profiláticos do Departamento Nacional
de Endemias Rurais (DNERu) deu origem ao
Instituto Nacional de Produção de Medicamentos
(Ipromed). Em 1976, parte deste órgão foi
transformada no Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos, ou Bio-Manguinhos, que passou
a ocupar alguns pavimentos deste pavilhão. Em
1979, o Laboratório Central de Controle de
Drogas, Medicamentos e Alimentos (LCCDMA)
ocupou o quarto piso, provisoriamente, durante a
construção do prédio do INCQS.
A partir da década de 1980, passaram a
funcionar, no primeiro piso, o setor de produção,
meios de cultura, rotulagem, embalagem,
estocagem e expedição; no segundo, os
laboratórios para formulação e envasamento da
vacina contra a poliomielite e o de produção de
massa viral da vacina contra o sarampo; e no
quarto piso, os laboratórios de poliomielite e de
raiva. Apenas o quarto piso teve sua ocupação
alterada, passando a abrigar o setor de
Desenvolvimento Tecnológico de BioManguinhos. No sexto (e último) piso, estão
instalados o controle microbiológico e a direção
de Bio-Manguinhos, que inicialmente esteve
sediada no Pavilhão Rockefeller. No terceiro e
quinto pisos do Rocha Lima estão o
Departamento de Bacteriologia e parte do
Departamento de Virologia do IOC.
9 — Instituto Nacional de Controle de Qualidade
em Saúde
Anos: 1977-81
Arquitetos: SPL Escritório de Arquitetura
Em 1977, foi extinta a Divisão de Obras,
responsável pelos projetos de todos os edifícios
do Ministério da Saúde, desde a sua criação em
1934. A Fundação Oswaldo Cruz contratou o
escritório de arquitetura SPL para projetar o
prédio, que seria a grande atração nas
comemorações dos oitenta anos do Instituto
Oswaldo Cruz. De configuração circular,
distribuindo blocos radialmente a partir da coroa

central, inspirado pela arquitetura do Centro de
Pesquisa da Petrobrás, de Sérgio Bernardes, o
prédio do INCQS foi inaugurado em 4 de setembro
de 1981. Foi o sucessor muito mais moderno do
Laboratório Central de Controle de Drogas,
Medicamentos e Alimentos (LCCDMA), que
migrara para o campus de Manguinhos em 1978,
sucateado e desprovido de recursos humanos e
materiais.
10 — Complexo Tecnológico de Vacinas de
Bio-Manguinhos
Anos: 1991-98
Arquitetos: Companhia Brasileira de Projetos
Industriais (COBRAPI)
O projeto começou a ser desenvolvido em 1985.
A área cogitada originalmente para a construção
seria o terreno que a Fiocruz possui em
Jacarepaguá, mas o projeto acabou sendo
implantado em Manguinhos para produzir, a
princípio, apenas a vacina DTP. No decurso do
Programa de Nacional de Auto-suficiência em
Imunobiológicos, alargou-se o seu escopo. O CTV
passou a abranger quatro blocos: o Centro de
Processamento Final de Imunobiológicos (CPFI), o
Centro de Processamento de Antígenos Bacterianos
(CPAB), o Centro de Processamento de Antígenos
Virais (CPAV) e um bloco de utilidades. Inaugurado
em novembro de 1998, o CPFI abriga acabamento
de todas as vacinas, bacterianas ou virais, sendo
feitas ali as operações de formulação, envase,
liofilização, embalagem e rotulagem. Em 1999, o
projeto do CTV foi bastante ampliado. O CPAB,
então ainda em término de instalação, teve seu uso
alterado: em lugar da vacina DTP, passou a ser
projetado para processar a vacina contra o Hib e
as vacinas antimeningocócicas. Os laboratórios de
controle de qualidade, hoje dispersos pelos
pavilhões Rocha Lima e Rockefeller, serão
concentrados no prédio do CPAV. Foram projetadas
novas instalações para a garantia da qualidade e
um novo centro de armazenamento de vacinas. O
projeto original do CPFI foi adaptado às últimas
exigências de boas práticas de fabricação. Em sua
etapa final, o Complexo Tecnológico de Vacinas de
Bio-Manguinhos contará ainda com uma planta
protótipo para desenvolvimento de vacinas
bacterianas e uma planta de produção de reativos
para diagnóstico. Quando concluir-se o que se
projeta para 2003, será a maior unidade produtora
de imunizantes da América do Sul, e uma das
maiores do mundo em vacinas liofilizadas.
Ver: Plano diretor de Bio-Manguinhos.
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Notas
1

O decreto-lei nº 77.481, de 23.04.1973, estabeleceu a nova organização da
Fiocruz. As atividades e a organização das unidades foram objeto de
regulamentações específicas. Segundo Santos (1999, p. 140), a norma
regulamentar n.º 2, de 04.05.1976, criou apenas nominalmente diversas
unidades, inclusive o Centro Biomédico de Manguinhos e o Centro de Apoio
Técnico Biológico de Manguinhos, mas não definiu a sua organização. Isso
seria feito através das normas regulamentares: n.º 13, de 27.08.1976, referente
ao Instituto Oswaldo Cruz; n.º 16, de 28.09.1976, referente ao Instituto
Fernandes Figueiras; n.º 19, de 28.09.1976, referente à Escola Nacional de
Saúde Pública etc. As atividades das duas unidades de produção foram
estabelecidas pela norma regulamentar n.º 24, de 25.10.1976, para o
Laboratório de Tecnologia em Produtos Biológicos de Manguinhos —
Biomanguinhos, unidade encarregada de exercer as atividades concernentes a
produtos biológicos; e pela norma regulamentar n.º 25, de 25.10.1976, para o
Laboratório de Tecnologia em Quimioterápicos de Manguinhos —
Far-Manguinhos. Posteriormente, Biomanguinhos passou a ser chamado de
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos.
2

No chamado “Massacre de Manguinhos” foram cassados, por interferência
direta do ministro Rocha Lagoa, ex-diretor do Instituto Oswaldo Cruz (196469), os cientistas Augusto Cid de Mello Perissé; Haity Moussatché; Hugo
Souza Lopes; Moacyr Vaz de Andrade; Sebastião José de Oliveira; Fernando
Braja Ubatuba; Tito Cavalcanti, Herman Lent, Domingos Arthur Machado Filho;
e Masao Goto. Ver a esse respeito Lent (1978) e Hamilton (1989, pp. 7-17).
3
Penna chefiava a Divisão de Microbiologia e Imunologia do Instituto
Oswaldo Cruz desde 1956 e, com a aposentadoria de Cassio Miranda, assumiu
em 1959 a direção da Divisão de Vírus, à qual estavam subordinados os
laboratórios de febre amarela e de varíola. De 1955 a 1959, Vinícius da
Fonseca dirigira o Hospital Evandro Chagas. Assumiria depois a chefia da
Seção de Produção, e Estácio Monteiro, a da Seção de Vírus da Divisão de
Vírus.
4
BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Repartição Sanitária PanAmericana. Convênio entre o Ministério da Educação e Saúde do Brasil e a
Repartição Sanitária Pan-Americana, para cooperação no problema
continental da febre amarela. [s.l., s.n. 1950]. Pasta: Correspondência anos 50
AV.3.
5
Documento anexo ao ofício do dr. H. Penna ao dr. Cássio Miranda, em 14 de
dezembro de 1953. S.F.A. Of. no 171. Pasta: Correspondência recebida e
enviada - IOC/1950-53 – III.
6
O controle era feito em Copenhague, depois em Toronto. De tempos em
tempos, o laboratório recebia a visita de consultores. Seu desempenho era tão
bom que a OPAS fez na Fiocruz um simpósio sobre varíola e vacina
antivariólica. “Para mim foi muito honroso”, confessa Fonseca da Cunha.
7
A vacina antivariólica do Butantã começara a ser feita havia pouco tempo,
sob a direção de um técnico que estagiara no laboratório do IOC, que
ofereceu estágios a técnicos de vários estados, até de outros países.

8
A atmosfera de crescente valorização das vacinas como instrumentos
eficazes de promoção da saúde se fez sentir nas diretrizes do Plano Decenal
de Saúde das Américas, aprovado na III Reunião de Ministros de Saúde do
continente, realizada no Chile, em 1972 (OPAS, 1969).
9

A Central de Medicamentos (CEME) foi criada em 1971, com o objetivo de
centralizar a distribuição de medicamentos utilizados pelo Ministério da
Saúde. Também tinha como propósito dar suporte à produção em laboratórios
públicos de medicamentos e vacinas importantes para a política de saúde, mas
não atraentes para a indústria privada.

10
O Plano Nacional de Controle da Poliomielite, criado em 1971, executava
no Espírito Santo um projeto piloto que incluía estudo da resposta sorológica à
vacina e desenvolvimento de metodologia para campanhas estaduais
realizadas num só dia (Ministério da Saúde, 1993, p. 2).
11

O Programa Nacional de Imunizações, seguindo recomendação da OMS,
pretendia substituir o BCG oral, há longo tempo em uso no país, pelo BCG
intradérmico, considerado mais confiável e de maior poder imunizante.

12
A Coordenação Nacional do PNI, nomeada pelo ministro da Saúde, era
composta por representantes do ministério, da Central de Medicamentos
(CEME), da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e da Fundação
Serviços de Saúde Pública (FSESP), que detinha a presidência e a
responsabilidade pela operação do programa em âmbito nacional. As
coordenações estaduais seriam formadas por representantes das áreas de
saúde, assistência social, extensão rural e também educação.
13
A vacina Sabin, produzida a partir de vírus atenuado, foi adotada pela
facilidade de sua administração. Ela também é conhecida pela sigla VOP
(vacina oral contra poliomielite). Atualmente, países como os Estados Unidos
estão dando preferência à vacina Salk, injetável e produzida a partir de vírus
inativado, considerada menos propensa a provocar reações adversas.
14
Os percentuais por vacina são os seguintes: sarampo de 23% em 1978 para
mais de 85% em 1995; DPT de 12% a 80%; BCG de 31% a 82%; e a de pólio
de 24% a 90% (OPAS, 1992, p. 528). Cabe notar que a poliomielite já foi
erradicada nas Américas, e que se espera para breve a erradicação do
sarampo em diversos países do continente.
15
Memorando nº 286/Bsb, de 08.11.1973 (Arquivo do MS). O projeto previa o
acréscimo de cinqüenta centavos no valor da aposta mínima. A renda seria
destinada ao Pronan (40%) e a outras atividades de assistência preventiva e
curativa (60%). Quanto à mortalidade infantil, “em 1973 morriam no município
de São Paulo 94,0 por mil, na Suécia tínhamos 9,9; México: 51,9; Uruguai:
48,6; União Soviética: 26,4 e EUA: 17,6”. Os índices das outras capitais
brasileiras também eram altos: “Porto Alegre: 54,8; Belo Horizonte: 124,8 e
Recife: 229,9” (Costa, “Saúde e trabalho”, 1983, p. 33). Em 1970-71, o índice
de mortalidade por sarampo no Brasil era estimado em 11,5 por 100 mil
habitantes. Nos países avançados, não ia além de 0,1 a 0,5 por 100 mil
habitantes. Dados de morbidade subestimados revelavam que a média anual
fora de 61.366 casos entre 1976 e 1979, subindo para 79.300 em 1980 (ibidem,
p. 32).
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16

Separ nº 02/SM-Bad. 07.01.1975. Carta de Paulo de Almeida Machado ao
ministro chefe da Seplan, João Paulo dos Reis Velloso. Fundação Oswaldo
Cruz. Casa de Oswaldo Cruz/ Departamento de Arquivo e Documentação/
Arquivo Institucional/ Fundo Presidência. Caixa 10, maço 2.

17

Estabelecido pela lei nº 6.151 e aprovado pelo Congresso no segundo
semestre de 1974, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) dava
ênfase à diminuição da dependência do país em relação às fontes externas de
energia e priorizava o desenvolvimento das indústrias de base. Esses
investimentos seriam financiados pelo capital estatal, evitando-se a presença
do capital estrangeiro nas áreas de infra-estrutura, mas atraindo-o para os
demais setores.

18

“Meningite: o balanço de 74 — apenas os números oficiais”, O Globo, p. 7,
30.12.1974. Segundo a Secretaria de Saúde, em 1971 tinham ocorrido no Rio
de Janeiro 607 casos de meningite (todas as formas), numa média de 50,58
casos mensais. No ano seguinte, o total foi de 552, com uma média de 46
casos mensais. Em 1973, a média se manteve em 47,3 casos, com um total de
568 doentes. “Meningite no Rio ameaça outra vez”, Jornal do Brasil, 12.10 1975.

19

Conforme observou Mérieux (1988, p. 161): “O contágio é diabólico, a
doença mata de modo terrível. Assim, em São Paulo, um jornalista queixou-se
de dor de cabeça, dor de dentes. Recolheu-se ao leito e pouco depois estava
morto. Durante toda a sua vida de especialista, Lapeyssonnie nunca vira nada
parecido. Os hospitais transbordavam, a doença toma formas horríveis:
hemorragias fulminantes, ou ainda necroses; alguns doentes perdem os dedos,
o pênis! Desde as pestes medievais, nunca se vira espetáculo igual”.

20

Em outro trecho da entrevista, Fonseca retifica: “Não, eu não sei se
ganharam muito dinheiro, porque afinal a vacina não foi tão cara assim:
oitenta milhões de doses a um franco a dose; como o dólar estava a cinco
francos, divide oitenta por cinco, dá quarenta milhões de dólares Aliás, menos,
vinte milhões de dólares” [se fizermos o cálculo, são 16 milhões]. (Vinícius da
Fonseca, entrevista, 04.10.1995, fita 10). Por causa da repercussão que teve o
volume do negócio, o neto de Mérieux foi seqüestrado. Teria sido “o primeiro
seqüestro da França. Pagou, parece, quatro milhões de dólares” (Vinícius da
Fonseca, entrevista, 03.10.1995, fita 8).

21

Em janeiro de 1975, os jornais estimavam que cerca de 80% da população
do estado do Rio de Janeiro fora vacinada contra a doença. O número de
casos de meningite recuou entre fevereiro e julho, mas depois voltou a
crescer, chegando a 116 no mês de setembro. Em outros estados a doença
voltou a fazer vítimas também. Até abril de 1975, São Paulo registrou 599
mortes; Minas Gerais, 154; Bahia, 87, e Pernambuco, 17. Ver “Meningite em
seis estados matou 897 pessoas em 1975”, Jornal do Brasil, 13.04.1975.

22

Nascido na Paraíba em 1923, formado em Ciências Sociais e Jurídicas,
Vínícius da Fonseca desenvolveu atividades de pesquisa populacional e
censitária, foi assessor do governo do estado da Paraíba e desde 1970,
assessor especial do ministro Reis Velloso. Foi designado presidente da
Fundação Oswaldo Cruz através por decreto de 22.07.1975 (Santos, 1999).

23

Segundo o próprio Vinicius da Fonseca (entrevista, 03.10.1995, fita 7): “Só
em abril de 76 ... tive condições de apresentar ao ministro um projeto de
decreto com o novo estatuto”. O projeto, de cunho centralizador, foi aprovado
pela Casa Civil da Presidência da República em agosto de 1975, devolvido à
Seplan e promulgado pelo decreto decreto n.º 77481.

24

No Ofício nº 518/78 — PR/Fiocruz, de 28.11.1978, ao ministro Almeida
Machado, Vinícius da Fonseca informava que a proposta já constara de
despacho de Geisel referente à aquisição de vacinas para o controle da
epidemia de meningite em 1974. Ver a esse respeito Santos (1999, pp. 120-1).

25

Documento: “L’Institut Pasteur et l’industrie”. Lettre de L’Association pour le
Développement de L’Institut Pasteur, nº 20, jun. 1986, pp. 1-32, apud Santos
(1999, p. 166-7). Dificuldades dessas negociações são relatadas por Charles
Mérieux na correspondência com Fonseca.

26

Para obter placentas e produzir as gamaglobulinas (fração protéica do
sangue, rica em anticorpos, para ser empregada em medicina após
purificação), o Instituto Mérieux estava ligado a mais de mil maternidades por
uma cadeia de frio que garantia a chegada em bom estado dessas placentas
em Marcy-l’Étoile. Em câmaras frias (-5ºC), 25 centrifugadoras fracionavam,
mensalmente, pelo álcool, sessenta toneladas de sangue placentário, o que
permitia produzir, por ano, dois milhões de ampolas de gamaglobulina. O
centro experimental para a criação de animais fornecia aos laboratórios,
anualmente, para pesquisa e fabricação de soros: 3 mil bovinos, 1.800
macacos, 200 mil ratos e camundongos, 50 mil cobaias, 10 mil coelhos, 7 mil
furões, 6 mil pintos, 250 mil ovos, 1.200 frangos e galinhas e 800 “miniporcos”
(Mérieux, 1988, pp.148-9).

27

Uma equipe francesa esteve em Manguinhos por vários meses — o chefe
de produção, seis ou oito técnicos — para instalar a unidade piloto e adestrar
os brasileiros recém-contratados. “O chefe de produção do Mérieux ganhava
oito mil dólares por mês. Um técnico médio ganhava em torno de três mil
dólares, 15 mil francos. A Fiocruz não tinha condições de pagar salários deste
nível” (Vinícius da Fonseca, entrevista, 04.10.1995, fita 10).

28
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Resolução da Presidência n.º 68-77 de
06.10.1977.
29
“Relatório da visita de V. da F. à Europa realizada entre 03.02.1977 e
09.03.1977”; “Groupe d”Action Cruz — Mérieux — Pasteur pour la Production
de Vaccins au Brésil”, apud Santos (1999, p. 156).
30

“Exposição de motivos”. Seplan nº 162, de 24.05.1998, para a Presidência
da República, com despacho de aprovação sobrescrito (Santos, 1999, p. 163).
Em julho de 1978, Fonseca informou ao ministro Almeida Machado que havia
conseguido redução de preço, por se tratar de um contrato de dois anos
envolvendo dez milhões de doses, o que garantiria as necessidades brasileiras
para 1979 e 1980. O preço caíra de 1 FF para 0,76 por dose, efetuando-se o
pagamento em cruzeiros. Para Vinícius, a operação representava “a primeira
etapa do programa de plena autonomia brasileira na produção dessa vacina,
podendo a Fiocruz assumir tal encargo a partir da segunda metade do
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exercício de 1979, com a cepa e tecnologia adquiridas do próprio Instituto
Mérieux, ou de outra fonte”. Ofício nº 397/78 — PR/Fiocruz de 10.07.1978 de
Vinícius da Fonseca para Ministério da Saúde.
31

Fundação Oswaldo Cruz. Implantação de uma Unidade Industrial de
Vacinas e Reativos para Diagnóstico (BIO-MANGUINHOS): documento
preliminar. Rio de Janeiro., nov. 1978, anexo ao Ofício nº 548/78 — PR de
28.11.1978, de Vinícius da Fonseca ao Ministério da Saúde. Ver também
Santos (1999, p.165).

32

Carta de Ch. Mérieux a Vinícius da Fonseca, em 15.12.1975 com cópia da
nota: “Pour réaliser l’Unité de la Biologie Brésilienne: vaccins, sérums,
gamma-globuline”, mesma data, apud Santos (1999, p.147).
33
O apoio financeiro veio da Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica
Internacional da Seplan. O projeto executado pela Brasvacin seria coordenado
pelo Ministério da Saúde com colaboração técnica da Fiocruz. Termo aditivo
nº1 ao Convênio 032/78, firmado em 11.07.1978 entre SUBIN e SG/MS, referese à rescisão do convênio. Através do decreto nº 15.479, de 07.08.1980, o
governo de São Paulo desativou o Brasvacin. Fundo Presidência, caixa 171,
maço 2.
34
Guilardo Martins Alves destacaria “entre os parceiros da Fiocruz a
Universidade de Osaka (Japão), Universidade da Flórida e da Califórnia
(Estados Unidos da América), Organização Mundial de Saúde e Organização
Pan-Americana de Saúde, Instituto Mérieux (França), Instituto Bernard Nocht
(Hamburgo, Alemanha), universidades federais, Secretarias de Saúde dos
estados, Diretorias de Saúde dos Ministérios militares, Secretaria de
Tecnologia do Ministério da Indústria e do Comércio, Instituto Nacional de
Assistência Médica e Previdência Social, Conselho Nacional de Pesquisas,
Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Finep e outros
órgãos e instituições do Brasil.” Nota ao Senhor Ministro da Saúde de
24.03.1981. Fundo Presidência, caixa 98, maço 03.
35

Knosuke Fukai, do Instituto de Pesquisas Microbianas (Biken) da Universidade
de Osaka; Yoshiomi Okuno, também da Universidade de Osaka, Heihachito,
diretor geral do Instituto de Pesquisa em Poliomielite do Japão e Elichi Shirashi,
da JICA. Informativo Fiocruz, Rio de Janeiro, ano IV, nº 51, nov. 1982. “O papel
do líder da negociação do lado japonês, o professor Fukai, foi absolutamente
importante” (Akira Homma, entrevista, 05.03.2001, fita 1, lado A).

36
Além dos recursos próprios da ordem de cinqüenta milhões de cruzeiros, a
produção de vacina contra sarampo recebeu recursos através do FIPEC/BB e
da Finep, num total de Cr$ 335.791.000. Fazia parte do Pró-Imuno.
Informativo Fiocruz , Rio de Janeiro, ano V, nº 53, jul./ago. 1982.
37

Segundo Maria da Luz F. Leal (entrevista, 04.02.2001, fita 1, lado A), o
estudo de Biomanguinhos para a vacina vírus 3 potencializado deu origem à
nova formulação para a vacina contra poliomielite, adotada pela OMS como
padrão para países tropicais. A etiologia da poliomielite foi esclarecida por
Landsteiner e Popper, em 1909. Em 1931 levantou-se a suspeita de que a
doença poderia ser causada por mais de um tipo de vírus. Em 1949,
descobriu-se finalmente, a existência de três tipos de poliovírus: o tipo 1

(ou Brunhilde), o tipo 2 (ou Lansing) e o tipo 3 (ou Leon). Na infecção natural, o
vírus “selvagem” penetra no organismo por via digestiva, multiplicando-se na
orofaringe e no intestino. Ao ser eliminado pelas vias aéreas e fezes, propicia
o contágio. Ao passar para o sangue, desencadeia uma viremia. Pode atingir o
sistema nervoso central, penetrar nos neurônios motores e produzir lesões de
vários graus, que causam paralisias. Estas não são obrigatórias na evolução da
doença. Existem as formas de poliomielite paralíticas e não paralíticas. Ambas
conferem imunidade duradoura (Amato Neto et al., 1968, pp.33-5).
38
A Comissão Interministerial foi instituída pela portaria MS/MPAS nº 1 de
09.05. 1979 (Diário Oficial da União, 15.05). Participaram dela os drs. José
Carlos Seixas, secretário nacional de Ações Básicas de Saúde; Akira Homma,
da Fundação Oswaldo Cruz; Celso Mário de Araújo Pugliese, diretor da
Divisão Nacional de Epidemiologia, Estatística e Informação, da Fundação
Serviços de Saúde Pública; Mário Moraes, secretário de Ciência e Tecnologia;
João Baptista Risi Junior; Orlando Ribeiro Gonçalves; Antônio Monteiro e
Milton Luiz Braga.
39
Segundo Ciro Quadros, a idéia de realizar a vacinação contra a
poliomielite num único dia foi defendida originalmente por Albert Sabin, que
não encontrou condições políticas para executar o plano nos Estados Unidos.
O primeiro país a realizar campanha naqueles moldes foi Cuba, também o
primeiro a erradicar a poliomielite, já no começo da década de 1960
(Quadros, entrevista, 2001).
40
Houve 42 casos em 1984; 329 em 1985; 612 em 1986; 196 em 1987; 106
em 1988 e 35 em 1989 (Ministério da Saúde, 1986, pp. 2-3).
41
Faziam parte da comissão presidida por Taylor: Hésio Cordeiro, na época
reitor da UFRJ, Felicity Cutts, da Escola de Higiene e Saúde Püblica de
Londres, Dean Jaminson, da Universidade da California, Efraín Otero, da
Fundação Santa Fé de Bogotá, Julia Walsh, da Escola de Saúde Pública da
Universidade de Harvard. O grupo de pesquisa era formado por diversas
equipes nacionais, sendo a brasileira composta por Fernando Laender (coord.),
Márcio Pantaleão Ghiu, Eduardo Maranhão, Cibeli Verani e Maria Lina Leão
Teixeira.
42
O decreto-lei nº 6.360, de 23.09.1976, regulamentou a vigilância sanitária
no que dizia respeito ao controle e registro de drogas, medicamentos e outros
produtos farmacêuticos e biológicos. O Laboratório Central de Controle de
Drogas e Medicamentos foi instituído pela lei nº 2.187, de 16.02.1954,
incorporando em seguida o controle de alimentos. O LCCDMA foi transferido
para a Fiocruz pelo decreto nº 82.801, de 30.08.1978, recomeçando as suas
atividades em 1979.
43
Em 1984, contava 150 funcionários, sendo 6% alocados em funções
administrativas e 94% em atividades técnicas (15% com mestrado e 7% com
doutorado). No âmbito do Acordo Brasil — Alemanha, foi estabelecida a
cooperação entre o Ministério da Cooperação Técnica da Alemanha
Ocidental e a Fiocruz para a implantação do Sistema de Controle de
Qualidade de Drogas, Medicamentos e Alimentos. Nota ao Senhor Ministro da
Saúde de 24.03.1981. Fundo Presidência, caixa 98, maço 03.
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44
Os exames foram realizados pelos laboratórios do Instituto de Saúde
Pública do Chile e do Food and Drug Administration/FDA dos EUA, a pedido
do Ministério da Saúde, que também constatou falhas no processo de
produção da empresa.
45

Em outubro de 1980, técnicos da CEME, de oito laboratórios produtores e do
Ministério da Saúde planejaram o Pró-Imuno, a ser implementado através da
CEME e da Fiocruz. (Jornal de Brasília, 30.10.1980). Segundo memorando nº
011/SBM/81 (Fundo Presidência, caixa 98, maço 3) do superintendente em
exercício de Bio-Manguinhos, Eduardo Walter Leser, ao presidente da Fiocruz,
Guilardo Martins Alves, em 16.01.1981, a Finep havia liberado verba para o
Pró-Imuno. Na época, Bio-Manguinhos buscava o apoio da Interbras
(Petrobras) para obter preços mais competitivos no mercado externo. Com os
recursos do Projeto Pró-Imuno seria instalada, no segundo andar do Pavilhão
Rocha Lima, a unidade piloto para produção de vacina contra o sarampo; no
térreo do Pavilhão Rockefeller, ampliação do setor de envasamento e
liofilização; no Pavilhão Henrique Aragão, modernização do laboratório de
produção de vacina contra febre amarela.

46

“O dr. Otávio Oliva informou que do ponto de vista operacional o
laboratório de febre amarela não deveria ficar na DPII e sim na DPIII..... O dr.
Fonseca enfatizou que o Laboratório de Febre Amarela já encontra-se tão bem
estruturado que não causaria problemas à DPII” (Ata da11ª reunião dos
coordenadores e chefes de laboratórios e setores de 1986, em 16.10.1986).

47

Em 1987, enquanto transcorriam, nacionalmente, as discussões sobre a
redemocratização do país, a Superintendência de Planejamento apresentou
documento para discussão intitulado “Bases e diretrizes para a formulação de
um projeto institucional para a Fiocruz” (SUPLAN/Presidência Fiocruz, nov.
1987). Depoimentos por nós recolhidos indicam que, nas décadas de 1980 e
1990, por diversas vezes foram preparados diagnósticos da situação da
Fiocruz tendo em mira mudanças nos rumos da instituição. As dificuldades de
integração entre as unidades e a falta de definição de prioridades para a
organização como um todo dificultam a implementação de mudanças. As
parcerias entre unidades, como, por exemplo, Bio-Manguinhos e IOC, são o
resultado mais do esforço individual de pesquisadores do que de uma política
institucional.

48

O Conselho Técnico Administrativo foi instituído em 25.08.1987, durante a
gestão de Akira Homma, para ser o órgão de assessoramento do diretor de
Bio-Manguinhos e tratar de “todos os assuntos ligados direta ou indiretamente
à unidade, em especial aos que envolvem atividades de tecnologia, produção
e desenvolvimento de imunobiológicos e reativos para diagnóstico”
(Resolução n.º 31/DBM/87 de 25.08.1987, Regulamentação interna do
Conselho Técnico-Administrativo do Instituto de Tecnlogia em Imunobiológicos
de Manguinhos —Bio-Manguinhos, artigo 1).
49
“Nosso futuro, vocação e ideal”. Carta à comunidade de Bio-Manguinhos.
Correspondência recebida. Bio-Manguinhos, DEPRO II/LAFA, s.d., p. 1.
50

A unidade tinha problemas nas áreas de administração; aquisições;
instalações prediais; equipamentos e recursos humanos. “Consolidado sobre a

situação de degradação ambiental e operacional de Bio-Manguinhos, como
percebida pelos funcionários”. Correspondência recebida. Bio-Manguinhos,
DEPRO II/LAFA, s.d., p. 2.
51

O novo formato institucional deveria garantir àquelas unidades:
“adequação de sua estrutura organizacional e agilidade decisória compatível
com suas atividades; total autonomia administrativa e financeira com relação
à Fiocruz; possibilidade de estabelecer e manter salários adequados ao
mercado; possibilidade de contratação de pessoal no regime CLT; aquisição de
materiais de consumo, serviços e equipamentos com a agilidade e qualidade
indispensáveis à atividade produtiva” “Propostas de Bio-Manguinhos para o II
Congresso Interno”. Correspondência recebida. Bio-Manguinhos, DEPRO II/
LAFA, s.d. p. 1.

52

“An initiative to strengthen vaccine production and control:1995”, apud
Gadelha et al., 1997. Em vista dos diagnósticos apresentados e das discussões
havidas em Bio-Manguinhos e na Fiocruz, fez-se uma tentativa de obter
recursos do BNDES, em 1996, para que a unidade pudesse reerguer-se e
concluir as obras da nova planta industrial. O banco pediu um estudo sobre a
situação da unidade, que foi realizado por Gadelha e Temporão (1999). Os
autores analisaram a situação não apenas de Bio-Manguinhos, como de toda a
produção nacional e do Programa de Auto-Suficiência em Imunobiológicos.
O projeto apresentado em 08.07.1998 por Marcos de Oliveira, novo diretor de
Bio-Manguinhos, acabou sendo recusado pelo BNDE, três meses depois, sob a
alegação de que o banco não tinha familiaridade com a área.
53
Segundo o artigo 7 da seção II, seu diretor é um “profissional de notória e
reconhecida capacidade técnica e de gestão” que não precisa pertencer aos
quadros da instituição. Sua designação e demissão são propostas pelo
Conselho Superior de Administração de Biomanguinhos ao presidente da
Fiocruz, que ouve o Conselho Deliberativo. O diretor não tem mandato fixo,
ficando sua permanência no cargo condicionada aos resultados obtidos no
tocante às metas estabelecidas no Termo Anual de Compromisso de Gestão,
firmado entre Bio-Manguinhos e a fundação. (Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos de Manguinhos/Bio-Manguinhos. Regimento interno,
06.01.1998, p. 6).
54

Ofício nº 6/VFA, 01.04.1976. COC/Fundo Presidência, caixa 19, maço 3;
“Conferência discute o impacto de doenças virais no desenvolvimento”,
Informativo Fiocruz, ano IV, nº 44, out. 1981.

55

Antunes, P. C. A.; Severo, O. Pinto e Veríssimo, S. “Report of the Commission
for the Evaluation of the Aedes aegypti Program in the United States”.
Washington, D. C., Pan American Health Organization. (mimeografado). Apud
Soper, 1977, p. 352. John Duffy (pp. xiii-xiv), o editor das memórias de Soper,
não partilha de sua indignação e justifica: “A tradição anglo-saxã de sacralizar
o lar, a propriedade privada e os direitos individuais se coaduna mal com a
concessão de autoridade total à saúde pública ou a qualquer funcionário do
governo. Além disso, tal programa teria sido muito caro e certamente teria
provocado a indignação dos ecologistas e outros grupos de pressão”.
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56

O cultivo de plantas como as jibóias também se tornou elemento importante
de difusão do mosquito nas cidades. A Divisão Nacional de Controle da Febre
Amarela da SUCAM, chefiada por Antônio Carlos Rodopiano aplicava dentro
das casas o inseticida Abaeté, e nos espaços externos, o Smithion. Detalhes
sobre Aedes aegypti em Santos em O Estado de S. Paulo, 29.02.80; A Folha de
S. Paulo, 04.03.80 e O Estado de S. Paulo, 24.04.81.

57

O Estado de S. Paulo (22.12.81) e O Globo (13.07.82). Segundo o ministro
da Saúde, as medidas de combate ao mosquito estavam sofrendo uma revisão
crítica, tendo sido destinados Cr$ 2,5 bilhões para custear a nova fase da
campanha (Folha de S. Paulo, 24.12.82). A Tribuna da Imprensa (24.04.82)
atribuía a organização do programa de vigilância em áreas não infestadas ao
diretor regional da SUCAM no estado do Rio, Pelágio Parigô de Souza, que
priorizava o ataque às larvas e não aos mosquitos adultos. O jornal criticava o
fato de a fiscalização se restringir aos portos e aeroportos, desprezando as
rodovias.

58

Jornal de Brasília (13.02.81). Segundo o diretor regional da SUCAM, Pelágio
Parigot, o único posto existente no Rio de Janeiro, localizado na Inspetoria de
Saúde dos Portos, na praça Quinze atendia cerca de cinqüenta pessoas por
dia: 1.479 em novembro, 1.827 em dezembro e 1.417 em janeiro (O Globo,
02.02.81).

59

Cerca de dois milhões de doses de vacina iam ser aplicadas imediatamente
nas áreas vulneráveis (O Globo, 26.02.82). Cinco mil pessoas tinham
procurado espontaneamente a delegacia da SUCAM em Mato Grosso do Sul
para serem vacinadas (O Globo, 28.02.82). Desde o início do ano, 46.179
pessoas tinham sido imunizadas, sem contar a vacinação na região crítica de
Nioaque (idem).

60
Fiocruz/C. Social, matéria sem identificação, 17.07.82, Clippings, v. VI,
p.1048.
61

Na mesma época, o senador Gabriel Hermes Filho (PDS-PA) comunicou o
aparecimento de cinco casos de febre amarela num trecho da ferrovia em
contrução entre as minas de Carajás e o porto de Itaqui, no litoral maranhense
(A Província do Pará, 29.07.82). Segundo o deputado Alziro Gomes (PDS), a
população do Bico do Papagaio e do extremo norte de Goiás também estava
sendo atacada (Fiocruz/C. Social, Clippings ,v. V, p.958).

62

Outro estudo feito em 1970 chegara às mesmas conclusões. Ambos foram
patrocinados pelo Bureau Sanitário Pan-Americano e custeados pelo governo
norte-americano, que os engavetou. Robert R. Nathan Associates, Inc. CostBenefit aspects of preventing Aedes aegypti-borne diseases in the Western
Hemisphere. A study for the Pan American Health Organization. Washington,
D.C., 1970. Arthur D. Little, Inc. The prevention of diseases transmitted by
Aedes aegypti in the Americas: A cost-benefit study. Report prepared for the
Pan American Health Organization, Cambridge, 1972; Pan American
Organization. Proceeedings. 68th Meeting of the Executuive Committee.
Washington, D. C., 1972, p. 30 (Official Document). Os dois estudos são
citados por Soper (1977, p. 356).

63
Primeira Reunião da Comissão Técnica Assessora sobre o Programa de
Febre Amarela no Brasil, realizada nos dias 28 e 29 de fevereiro de 1980, 5 p.
COC/Fundo Presidência.
64
Em reunião feita em Washington, em 1981, para debater a modernização da
vacina, apresentaram-se evidências prelimanares de que o macaco Cynomolgus
era ligeiramente menos sensível que o rhesus ao teste de neurotropismo, diferença
não significativa estatisticamente. Para os testes de viremia e produção de
anticorpos, o desempenho era similar. Sugeriu-se que outras espécies do Novo
Mundo ainda não estudadas o fossem (PAHO, WHO, 1981, p. 6).
65
O complexo das leucoses aviárias compreende diversos tipos de paralisias
que afetam o organismo das aves. Presentes sobretudo nas galinhas,
manifestam variados sintomas e lesões, podendo atingir quase todos os tecidos
e as várias partes do corpo dos animais. Em 1908, Ellerman e Bang
descobriram que a leucose aviária era causada por um vírus filtrável e
incluíram a doença no grupo das viroses oncogênicas. Em 1937, Johnson
descreveu o transmissor, o Dermanyssus gallinae. No mesmo ano, Durant e
Mac Dougle provaram que a doença era transmitida pelo ovo de aves
enfermas, tese confirmada por Lee e Wilcke em 1941. Guidow e outros (1940),
seguindo uma pista aberta por Blakewon em 1939, afirmaram a possibilidade
de transmissão também por contágio, sustentando que a linfomatose era
geralmente contraída pelos pintos antes de completarem 12 semanas de vida.
Mais tarde, Johnson sugeriu que as vacinações poderiam propagar o vírus.
Enciclopédia de conhecimentos práticos. 1956, v. 1, pp. 586-98.
66
As referências citadas por Monath são: Harris, R.J. C; Dougherty, R. M.;
Biggs, P. M. et al. “Contaminant viruses in two live virus vaccines”, Journal of
Hygiene, Cambridge, 1966, nº 64, pp. 1-7. Rubin, H; Fanshier, L; Cornelius, A.;
Hilaghes, W. F. “Tolerance and immunity in chicken after congenital and
contact infection with an avian leukosis virus”, Virology, 1962, nº 17, pp. 14356. Piraino, F; Krumbiegel, E. R.; Wisniewski, H. J. “Serologic survey of man
for avian leukosis virus infection”, Journal of Immunology, 1967, nº 98, pp. 7026. Rickman, A. V.; Alusio, C. G.; Jahnes, W. G.; Tauraso, N. M. “Avian leukosis
antibody response in individuals fiven chicken embryo derived vaccines”,
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Mededicine, 1972, nº
139, pp. 235-7. Melnick, J. L. “Latent virus infections in donor tissues and in
recipients of vaccines”, Natl Cancer Inst Mongr, 1968, nº 29, pp. 337-49.
Draper, C. C. “A yellow fever vaccine free from avian leukosis viruses”,
Journal of Hygiene, Cambridge, 1967, nº 65, pp. 505-13. Taurase, N. M.;
Spector, S. L.; Jahnes, W. G., Shelokov, A. “Yellow fever vaccine: I.
Development of a vaccine seed free from contaminanting avian leukosis
viruses”, Proceedings of the Society of Experimental Biology and Medicine,
1968, nº 127, pp. 116-20.
67
O Instituto Pasteur de Dacar também conseguira limpar suas sementes do
vírus da leucose aviária. O Laboratório de Febre Amarela de Bio-Manguinhos
chegou a produzir lotes a partir da semente cedida pela OMS, mas não os
utilizou para a produção de vacinas em ovos embrionados. No Simpósio de
Belém, em 1980, deliberou-se que, embora fosse desejável a vacina livre de
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leucose aviária, o custo disso seria muito elevado. Não havia evidências de
que os milhões de doses aplicadas no passado, presumivelmente infectadas
com o vírus da leucose aviária, houvessem causado efeitos indesejáveis.
Os especialistas presentes ao encontro realizado em Wasghington, em 1981,
reconheceram que não era viável livrar todas as vacinas da leucose aviária.
Trabalho de T. D. Waters et al., “Yellow fever vaccination, avian leukosis virus
and cancer risk in man”(Science, 1972, nº 177, pp. 76-7), reforçara a
convicção de que o vírus não era cancerígeno para o homem. “As sementes
atualmente em uso continuarão a ser usadas” (PAHO, WHO, 1981, p. 6).
68

Ofício nº 6/VFA, de 01.04 1976. Fundo Presidência, caixa 19, maço 3.

69

Dr. Digoutte. Relatórios em 03.04.1981 e 24.08.1981. Fundo Presidência,
caixa 9, maço 3; caixa 111, maço 8.

70

Ofício nº 201/82-PR, de 11.05.1982, de Guilardo Alves para o secretário
geral do Ministério da Saúde, dr. Mozart de Abreu e Lima. COC/Fundo
Presidência, caixa 145, maço 2.

71

Convênio “Desenvolvimento de Tecnologias em Imunobiológicos:
Desenvolvimento Tecnológico das Vacinas Contra Poliomielite e Febre
Amarela”. COC/Fundo Presidência, caixa 167, maço1.

72

Em 1982, o ministro Waldir Arcoverde obteve do Conselho de
Desenvolvimento Social Cr$ 3,5 bilhões de cruzeiros para sete frentes que
considerava prioritárias. Desse total, 1,7 milhão de cruzeiros destinavam-se
aos programas de febre amarela, malária e doença de Chagas. Cerca de 350
milhões de cruzeiros chegaram à Fiocruz para custear a reforma das
instalações de algumas unidades, principalmente a Escola Nacional de Saúde
Pública e o laboratório produtor da vacina antiamarílica. (Fiocruz/C. Social,
Jornal da Caixa, 1982, Clippings, v. 7, p. 1401). Segundo O Diário Popular (São
Paulo, 28.06.1982) e a Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro, 29.06.1982), a
verba destinada ao Ministério da Saúde teria sido de quatro bilhões de
cruzeiros; a Fiocruz teria recebido 320 ou 355 milhões de cruzeiros.
73

Vinícius da Fonseca diz que passaram o ano de 1977 com a fabricação da
vacina suspensa: “... fizemos um estoque grande. ... Chamei o Fonseca [da
Cunha] e todo mundo para fazer uma revisão naquele negócio, aplicar nova
tecnologia de ovos embrionados. E aí era um tal de procurar gente que
produzisse esse ovo absurdamente caro. Cada ovo custava um dólar, era o
preço de quatro vacinas de meningite, de quatro não, de cinco. A vacina
comprada na França custava a quinta parte de um ovo!” (4a entrevista,
03.10.1995). Em fins de 1981, o LAFA já recebia 1.800 ovos S.P.F. por semana,
trazidos de Sorocaba por via aérea (Informativo Fiocruz , ano IV, nº 44, out.
1981).
74

Burrus, H. W.; Hargett, M. V. “Yellow fever vaccine inactivation studies”,
Public Health Report, 1947, nº 62, pp. 940-56. Robin, Y.; Saenz, A. C.;
Outschoorn, A. S. et al. “Étude de la thermostabilité du vaccin anti-amaril sur
des échantillons de huit lots provenant de divers pays”, Bulletin of the World
Health Organization, 1971, n º 44, pp. 729-37. Apud Monath (1996, pp. 182).

75
Em artigo publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, em 1989,
quando o problema já tinha sido corrigido, Ricardo V. Gshak e Hauer Collin,
da London School of Tropical Medicine, fizeram severas críticas à vacina de
Manguinhos.
76

World Health Organization, Weekly Epidemiological Record, 1987, v. 62, nº
25, pp. 181-8).

77

Titulações em cultura de células foram realizadas após armazenagem da
vacina a 37ºC, em datas sucessivas, até se completarem 32 dias. O grupo
recomendou a adoção de uma preparação de referência internacional para ser
usada na determinação da potência das vacinas. No ano seguinte, a OMS
publicou norma estabelecendo que cada lote de vacina fosse testado para
verificar se atendia a esse padrão de estabilidade (World Health Organization.
“Requirements for yellow fever vaccine, Addendum 1987”. World Health
Technical Reports Series nº 771, Anexo 9, 1988; pp. 208-9). Segundo
documento contemporâneo da OPAS/OMS (fevereiro de 1984, p. 5), existiam
ainda dificuldades para determinar a potência de algumas vacinas usando-se
cultura de tecidos. As normas da OMS exigiam que a dose humana contivesse
pelo menos 1.000 LD ou título equivalente em PFU. Verificou-se, porém, que
50
com algumas vacinas “a relação entre PFU/ LD é bastante variável, variando
50
de 1 para 100 com lotes de vacina consecutivos preparados a partir da mesma
semente secundária” Assinalava-se a necessidade de se investigar se a
potência da vacina estava “ligada ao componente neurotrópico para os
camundongos ou à sua infecciosidade, como é determinada pela titulação em
cultura de células”.
78

Em entrevista concedida logo em seguida ao Simpósio Internacional sobre
Febre Amarela e Dengue realizado na Fiocruz em 1988, Fonseca da Cunha
(entrevista em 1988, fita 7) declarou que “o fato mais importante nesse
momento é o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo dr. Oscar de Souza
Lopes ... para a produção da vacina contra a febre amarela ... em cultivo de
células vero, que é um velho sonho dos homens de laboratório ... Nós
acreditamos que a vacina será um sucesso dentro de algum tempo”. No
congresso teria sido formado um grupo para preparar o protocolo para teste da
vacina em campo, em humanos.

79

Quando Souza Lopes começou a trabalhar nesse projeto em BioManguinhos, um laboratório na Inglaterra [referia-se ao Wellcome] cultivou o
vírus em células vero, como fez Lopes; porém, o produto matou parte dos
macacos inoculados. Verificaram que não bastava semear o vírus. Era preciso
fazer uma ‘clonagem’, obter uma colônia que mantivesse as mesmas
características da cepa original, sem neurovirulência ou viscerotomismo
(Fonseca da Cunha, 14ª entrevista, 21.10.88). O projeto dos ingleses falhou.

80

Souza Lopes testou três meios diferentes: M199, Dulbecco e soro bovino.
Obteve o melhor rendimento com o Dulbecco, mas escolheu o M199, por ser
mais fácil de adquirir. A concentração de células por ml foi similar às
concentrações obtidas com soro fetal bovino.

81
Vacina contra a febre amarela de baixa virulência, lote semente secundário
WHO 213/77/Br.-1B/86, e vacina de controle de alta neurovirulência (lote 102/84).
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82

Lopes e Marcheski tinham demonstrado: “ambos os sistemas de cultivo
produzem vírus de tamanho de placa heterogêneo, aparentemente ambos têm
as mesmas características em termos de temperatura de fim de incubação
(shut-off temperature) e inativação térmica, e os escores relativos à
neurovirulência em macacos eram iguais” (Halstead, 1988, p. 237).

83

Segundo Monath (1991, pp. 34-5), que publicou com eles, em 1983,
“Monoclonal antibodies distinguish wild and vaccine strains of yellow fever
virus by neutralization, hemagglutination, inhibition and immmune
precipitation of the virus envelope protein” (Virology, nº 125, pp. 8-17),
Schlesinger e Brandiss “também demonstraram que uma glicoproteína não
estrutural (NS1) induzia uma reação imune, conceito que subjaz às linhas
atuais de pesquisa que visam desenvolver vacinas contra flavivírus”.

84

Miller, B. R.; Monath, T. P.; Tabachnick, W. J.; Ezike, V. I. “Epidemic yellow
fever caused by an incompetent mosquito vector”, Tropical Medicine and
Parasitology, 1989, nº 40, pp. 396-9.

85

No Arquivo do LAFA encontram-se sete fichários e dois volumes avulsos
que contêm variada documentação relativa ao acordo de cooperação Nigéria/
Fiocruz: currículos dos participantes do projeto e seus relatórios de
treinamento (1988-94); memorandos, telex, atas, correspondência em geral
(1987-1993); relação de equipamentos; correspondência anual (1987-91 e
1992-94); relatórios de viagem etc. Há trabalhos do dr. Nasidi: “Modernization
and expansion of the Yellow Fever Vaccine Laboratory, Federal Vaccine
Production Laboratory, Yaba, Lagos, Nigéria”; “Urban Yellow Fever Epidemic
im Western Nigeria, 1987”; Relatório sobre Projeto Febre Amarela Nigéria, de
julho de 1991 a janeiro de 1992. Encontram-se ainda nos fichários relatórios da
Comissão Mista Brasil — Nigéria; do IDRC, de consultores técnicos e
“Demanda de Vacina para Nigéria: exportação de Bio-Manguinhos (19721986, 1987, 1988)”.

86

A mensagem de Arcoverde à 28a reunião do Conselho Diretor da OPAS é
comentada em O Estado de São Paulo (22.09.1981). Ver declarações de Pedro
Luiz Tauil, diretor do Departamento de Erradicação e Controle de Epidemias
do Ministério da Saúde, sobre a posição norte-americana em O Globo
(13.07.1982). A OMS estaria disposta a patrocinar uma campanha de
erradicação do mosquito através de inseticidas, do Canadá ao Uruguai (Jornal
de Brasília, 29.11.1980). Em 1981, o conselho do Ministério determinou que um
grupo de estudo sobre febre amarela e dengue propusesse condutas de ação
regional à XXI Conferência Sanitária Pan-Americana, em maio de 1982
(Correio Brasiliense, 18.10.1981). Esperava-se que a campanha
intercontinental contra o Aedes Aegypti começasse em junho de 1982 (O
Estado de S. Paulo, 22.12.81).
87
No acordo com o Paraguai, as doenças contempladas eram febre amarela,
doença de Chagas, esquistossomose e malária. No acordo com os
venezuelanos, figuravam, também, a oncocerose, hanseníase, leishmaniose,
tuberculose, hepatite e doenças venéreas (O Estado de São. Paulo, 14.08.1982).
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Os recursos anuais da OPAS eram da ordem de 120 milhões de dólares.
Metade era fornecida pela OMS, a outra metade eram doações de países

membros. Os Estados Unidos vinham em primeiro lugar, com 30 milhões de
dólares, e o Brasil, em segundo, com 3,18 milhões de dólares. Quatro e meio
milhões de dólares seriam destinados aos programas de controle de doenças
no Brasil (O Globo, 29.09.1982).
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O Globo (14.05.85). Esse número pode estar superestimado. Em 21 de agosto,
o superintendente da SUCAM, José Fiúza declarou que naquele ano tinham sido
confirmados 44 casos de febre amarela, sendo 31 fatais (aumento de 733% em
relação a 1983). Atribuía o crescimento da incidência da doença nos últimos
dez anos à falta de vacinação nas áreas de difícil acesso O Globo, 21.08.1984.
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Os bairros mais atingidos foram Penha, Nova Holanda, Campo Grande,
Santa Teresa, e os municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias e
Niterói. Em maio de 1986, investigadores do Instituto Evandro Chagas que
estiveram em Niterói para coletar materiais de estudo voltaram para Belém
preocupados com o pânico dos habitantes da então capital fluminense. Para
acalmar os niteroienses, o entomologista Nicolas Degalier e a virologista
Amélia Travassos explicaram que eram remotas as possibilidades de
ocorrerem casos de dengue hemorrágico e febre amarela (“Medo em Niterói
assusta técnicos”, Jornal do Brasil, 15.05.86).
91
Os produtos químicos utilizados eram o Sumithion (inseticida) e Abate
(larvicida), segundo O Globo, de 23.05.84. O secretário estadual de Saúde,
Eduardo Costa, declarou, durante a abertura do I Encontro de Mulheres de
Prefeitos, que, apesar da reinfestação de todo o estado do Rio de Janeiro pelo
mosquito transmissor da febre amarela, não havia risco de surto ou epidemia
da doença (O Globo, 24.05.1984).
92
“Sua distribuição, no Brasil, ainda é associada à presença do homem,
utilizando como o Ae. aegypti, os criadouros propiciados pela atividade
humana. Contudo, é um mosquito que se espalha com facilidade no ambiente
rural, semi-silvestre e silvestre ... É comumente encontrado, por isso, nas áreas
onde a população humana é escassa, nas bocas de matas e plantações, onde o
Ae. aegypti é ausente ou muito raro. ... populações de Ae. albopictus existentes
no Brasil demonstraram, experimentalmente, suscetibilidade e capacidade de
veicular horizontalmente os quatro sorotipos do vírus da dengue e de transmitir
verticalmente (transovarianamente) os sorotipos 1 e 4 ... As mesmas populações
não foram transmissoras eficientes do vírus da febre amarela, embora capazes
de infectar-se com esse microrganismo, experimentalmente” (Consoli e Oliveira,
1994, pp. 118-9).
93
Os índices por ano são: 86,6% em 1996; 100% em 1997; 38,2% em 1998;
36,8% em 1999 e 45,8% em 2000. Até março de 2001, tinham sido registrados
22 casos em Minas Gerais, sendo que 50% resultaram em mortes (Folha de S.
Paulo, 02.03.2001).
94
Jatene chefiou a pasta por período igualmente curto durante o governo de
Fernando Collor de Melo (1990-1992). Em janeiro de 1992, o ministro da
Saúde, Alceni Guerra, tornou-se alvo de denúncias na imprensa por omissão,
diante do surto de cólera que invadira a Amazônia e se espalhara pelo
Nordeste. Foi também acusado de corrupção na compra de materiais para o
programa de agentes comunitário de saúde. Foi substituído, interinamente, por
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José Goldenberg, então secretário de Ciência e Tecnologia, até a posse de
Jatene, em fevereiro de 1992. Este permaneceu no cargo só até outubro,
quando o vice-presidente Itamar Franco assumiu, interinamente, a presidência
em razão do afastamento de Collor, para que o Senado pudesse julgar o
pedido de impeachment. Em janeiro de 1995, Jatene foi convidado pelo
presidente eleito e recém-empossado Fernando Henrique Cardoso para chefiar
outra vez o ministério. Exonerou-se em 6 de novembro, depois de abrir
conflitos em várias frentes, inclusive com as instituições que fraudavam o SUS
(Fundação Getúlio Vargas, 1984).
95

Alguns destes problemas foram apresentados pelo dr. Edmar Cabral
(FUNASA/MS), em “Controle de vetores: o Aedes aegypti”, no seminário
Perspectivas Tecnológicas em Saúde: os Desafios da Leishmaniose e da Febre
Amarela, promovido por Bio-Manguinhos em comemoração aos seus 25 anos,
em 10-11 de maio de 2001, no Rio de Janeiro.
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explicar os eventos adversos “neste caso em particular, representa a única
alteração no genótipo viral que pode ser considerada suspeita”.
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“Assessment of acceptability in principle of yellow fever vaccine by
Biomanguinhos, Fiocruz, for supply to UN agencies, 24-27 August, 1999”.
Draft. Report of Mission by Chung Keel Lee, Jackie Fornier Caruana and Nora
Dellepiane. Paho representatives: Otavio Oliva and Dario Pinto Miranda.
“Maria da Conceição F. Soares e N. Phanebecker Goulart, inspetoras da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária acompanharam a equipe durante
toda a visita”.
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As vacinas MMR, por exemplo. O Butantã está tentando licenciar uma
vacina contra a raiva produzida em células vero que inclui albumina humana.
A SmithKline está em vias de registrar uma vacina MMR sem a substância. A
posição da vigilância sanitária brasileira tem sido a de mantê-la nas vacinas já
licenciadas, proibindo-as nas novas vacinas.

Integravam a comissão o dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, diretor do
Centro Nacional de Epidemiologia/FUNASA; dr. Expedito Luna, coordenador
de Vigilância Epidemiológica/FUNASA; dra. Maria de Lourdes S. Maia,
coordenadora do Programa Nacional de Imunizações; dr. Thomas P. Monath,
do Laboratório Ora Vax; dr. Marty Cetron, do CDC; drs. Francisco Pinheiro,
Otávio P. de Oliva, Bernardus Ganter e Angel Valencia, da Organização PanAmericana de Saúde; dr. Ricardo Galler, do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz; dr.
Pedro Fernando da Costa Vasconcelos e dra. Vera Lúcia R. S. Barros, ambos do
Instituto Evandro Chagas; dra. Cristina Laval, da Secretaria Municipal de
Saúde de Goiânia; drs. Luís Jacinto da Silva, Gabriel Oselka e José Cássio de
Moraes, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; dra. Luísa Terezinha de
Souza, do Instituto Adolfo Lutz; dras. Rosely Cerqueira da Oliveira e Zouraide
G. Antunes Costa, da Coordenação de Vigilância Epidemiológica/ CENEPI; dr.
Emanuel de Carvalho Martins, da COLAB/CENEPI; dr. Ademir de Lima e Silva,
da COPNI/CENEPI e dra. Maria da Luz Leal, de Bio-Manguinhos/Fiocruz
(FUNASA, maio de 2000).

103

97

107

98

108

Camundongos especiais, quando sensibilizados pelo antígeno, produzem na
cavidade abdominal fluido rico em anticorpos monoclonais, neste caso
específicos para febre amarela.
Tal resultado é inesperado, uma vez que o vírus 17DD é tipicamente
neurovirulento para camundongos de todas as idades, quando inoculados por
via intracraniana.
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O seqüenciamento do genoma dos vírus ficou sob a responsabilidade direta
dos drs. Galler e Pugachev.
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Ainda assim, os autores recomendaram que o vírus recuperado do caso de
Americana fosse “caracterizado fenotipicamente” em infecções experimentais
em rhesus. Embora considerassem improvável que a alteração pudesse

Bhamarapravati, N.; Yoksan, S. “Live attenuated tetravalent dengue
vaccine”, Vaccine, 2000, 18, pp. 44-7. Citado por Bonaldo, Caufour, Freire e
Galler (2000).
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O dr. Francisco Pinheiro discutiu a questão no seminário “Perspectivas
tecnológicas em saúde: os desafios da leishmaniose e da febre amarela”,
promovido por Bio-Manguinhos em comemoração a seus 25 anos, em 10-11 de
maio de 2001, no Rio de Janeiro.
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Monath, T. P.; Kinney, R. M.; Schlesinger, J. J.; Brandiss, M. W.; Bres, P.
“Ontogeny of yellow fever 17D vaccine: RNA oligonucleotide fingerprint and
monoclonal antibody analyses of vaccines produced world-wide”. Journal of
General Virology, 1983, 64, pp. 627-37. Apud Monath (1996, pp. 176, 182).
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Estes trabalhos foram revisto por Monath, T. P. e Heinz, F. X.,
“Flaviviruses”, in Fields, B. e Knipe, D. (eds.) Virology, 3. ed., Raven Press,
1995. Referência dada por Monath (1996, pp. 177, 182).

Rey, F. A.; Henz, F. X.; Mandl, C.; Kunz, C.; Harrison, S. C. “The envelope
glycoprotein from the tick-borne encephalitis virus at 2 A resolution”, Nature,
1995, 375, pp. 291-8. Citado por Monath (1996, pp. 177-8).
A aplicação da tecnologia de clonagem infecciosa poderá reduzir a
neurovirulência da vacina 17D, seja reduzindo-se o potencial de seleção de
populações virais heterogêneas no hospedeiro vacinado, seja identificando-se
e alterando-se os determinantes específicos de neurovirulência. A vacina
aperfeiçoada poderá ser utilizada para proteger crianças com menos de seis
meses, o que não se admite com a vacina atual, devido ao risco de encefalite
(Monath, 1996, pp. 178-9).
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Em busca de um tempo perdido: fontes visuais para a
história da vacina contra a febre amarela
Aline Lopes de Lacerda

Pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ. Mestre em Comunicação

Fontes históricas, instrumentos indispensáveis ao ofício do
historiador, que é reconstruir processos ou histórias vividas.
A reconstrução é apresentada por uma narrativa que foi elaborada a
partir de inúmeros fragmentos coletados ao longo da pesquisa,
dispersos no tempo e espaço, sem organicidade aparente. Vão sendo
costurados segundo as linhas que emergem da subjetividade dos
autores, durante a criativa ebulição de seus pensamentos. Planos,
preconceitos, intuições e valores confirmam-se, modificam-se ou
desabam à medida que os autores pensam e repensam os
significativos prismáticos que aqueles fragmentos objetivamente
possuem, como testemunhas e provas de um tempo vivido, e a
significação que finalmente ganharão ao encerrar-se a escrita da
“história”.
Ela está pronta para ser lida e vista, e tanto mais fluente será a
leitura e visão quanto mais hábil tiver sido o historiador/narrador em
seu ofício de entender, interpretar e articular os testemunhos do
passado e, sobretudo, na orquestração do todo que se quer
comunicar. Nesse epílogo, vamos comentar algumas características
que nos pareceram marcantes das fontes visuais sobre a história de
que trata este livro, “garimpadas” em arquivos, bibliotecas, museus
e instituições diversas.
Uma primeira constatação: a história da vacina da febre
amarela conta com muitas imagens. Não apenas as que
conseguimos aglutinar como resultado de pesquisas em instituições
cujos acervos possuíam algumas conexões temáticas com o objeto
da pesquisa, mas, sobretudo, as imagens provenientes do arquivo
produzido e acumulado pelas instituições que estiveram à frente de
todo o processo que culminou com o aparecimento de uma vacina
eficaz contra a doença, a Fundação Rockefeller e o Serviço
Nacional de Febre Amarela. Juntos, esses organismos produziram
fotografias sobre praticamente todas as atividades relacionadas aos
estudos e à profilaxia da febre amarela. Essas imagens foram

sistematicamente colecionadas, isto é, reunidas num conjunto
orgânico, fichadas e referenciadas desde sua origem. Não é comum
encontrar arquivos que já se apresentam “organizados” ao chegar à
instituição que será responsável por sua guarda. Geralmente,
recebem conjuntos documentais aglutinados de maneira caótica ou
encerrando ordenamentos possíveis de serem recuperados a partir
de divisões temáticas que, via de regra, precisam ser refeitas
durante a organização arquivística. No arquivo fotográfico do
Serviço da Febre Amarela da Fundação Rockefeller, atualmente sob
a guarda do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de
Oswaldo Cruz, cada imagem está colada em uma ficha
catalográfica que contém dados sobre o assunto, o local, a data em
que a imagem foi produzida ou recebida no arquivo, a numeração
atribuída originalmente, o nome do fotógrafo e/ou do encaminhador
da imagem para arquivamento. A memória visual da vacina nos
anos 1930 e 1940 pode ser reconstruída em grande parte por meio
desse conjunto documental. É tão eloqüente a relação orgânica com
as atividades desenvolvidas e com as instituições que as
desenvolviam que podem servir ao estudo das próprias, sobretudo se
refletirmos sobre as funções reservadas a esses registros visuais
produzidos durante os trabalhos médico-científicos, e seu papel na
produção do conhecimento que se buscava atingir.
A documentação está ligada simbioticamente à Fundação
Rockefeller e quando esta se retira da área de saúde pública
brasileira nos anos 1940, transferindo a responsabilidade pelos
trabalhos sanitários ao Serviço Nacional de Febre Amarela, e pelo
laboratório de produção da vacina ao Instituto Oswaldo Cruz, o
arquivo pára de crescer, ocasionando acentuada descontinuidade na
acumulação de arquivos de imagens. Não estamos afirmando que
não foram produzidas mais imagens. Isso certamente ocorreu, mas
não se repetiu a acumulação e preservação de conjunto tão coeso.
O arquivo da Fundação Rockefeller resultante de sua atuação no

A vacina
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Brasil conta com cerca de 15 mil imagens em sua maioria relativas
ao combate e às pesquisas sobre febre amarela no período 1930 a
fins dos anos 1940. A partir de 1950 percebemos outras
configurações em termos de fontes visuais para a história da vacina.
Serão esses diferentes cenários os motivos de nossos comentários.

A Fundação Rockefeller e os registros de atividades
médico-científicas: tempo de acumulação

A Fundação Rockefeller já mantinha uma prática de colecionar
imagens sobre o Brasil desde meados da década de 1910 e durante
os anos 1920, quando enviou as primeiras comissões para levantar a
situação médico-sanitária do país e firmou os primeiros convênios
com estados e municípios para o combate a doenças endêmicas
como ancilostomíase e malária. Prova disso são os abundantes
registros que formam a coleção fotográfica sobre o Brasil em
depósito nos arquivos daquela fundação, nos Estados Unidos.
Contudo, a natureza daquelas imagens e, sobretudo, a forma de sua
acumulação diferem do arquivo que viria a ser formado a partir da
inserção mais efetiva da Rockefeller na política de saúde brasileira,
após 1930. No início, as fotografias eram colhidas por integrantes
das comissões em visita ao país e enviadas ao escritório central em
Nova York, ou eram o resultado de doações de organismos
governamentais brasileiros que tinham contato com a fundação ou
que foram objeto de sua avaliação.
Do ponto de vista de seu conteúdo temático, esses registros
dizem respeito às condições médico-sanitárias de diferentes regiões
brasileiras, condições relacionadas à vida privada — as diversas
formas pelas quais se fazia o abastecimento de água e a retirada de
esgotos nas moradias, por exemplo — ou ao poder público, como as
extensas reportagens fotográficas sobre instituições de saúde e
assistência ou sobre os primórdios do serviço de combate ao
mosquito da febre amarela.
Ao que tudo indica, os registros colecionados nos Estados
Unidos também serviram aos chamados surveys, relatórios
produzidos pelo staff da Rockefeller com o objetivo de apresentar
um quadro detalhado de cada região em estudo, tendo em vista a
intervenção futura da instituição ou já em decorrência dos acordos
de cooperação técnica firmados na década de 1920. Os serviços
implementados pela Rockefeller em estados e municípios brasileiros
começavam com cuidadoso levantamento epidemiológico e
econômico, com a finalidade de avaliar a gravidade dos problemas
locais e a escolha dos métodos mais indicados às suas condições.

Após essa etapa, tinha-se a campanha de controle propriamente
dita, com a execução de tarefas como drenagem do solo (para o
caso de áreas endêmicas de malária, por exemplo). A etapa de
manutenção dos resultados adquiridos era de responsabilidade das
autoridades locais. As pesquisas eram enviadas a essas autoridades
e ao escritório central norte-americano, que as arquivava. Vários
surveys podem ser hoje recuperados e freqüentemente vêm
recheados de imagens fotográficas que documentam a região e, em
menor medida, a população e seus costumes, todas relacionadas ao
cenário médico-sanitário e às doenças endêmicas da região. Lado a
lado com o texto escrito, eram freqüentemente referidas neste,
quando a narrativa era interrompida para que o leitor comprovasse
na imagem a veracidade da avaliação apresentada no documento.
As fotos eram também encaminhadas por meio de
correspondências entre os médicos da Rockefeller, nas quais
trocavam impressões sobre o país e suas condições na área da
saúde pública e saneamento. Vale notar que as cartas, em paralelo
aos relatórios e surveys, eram um meio comum de o staff “prestar
contas” mais informalmente ao escritório central de suas atividades
no Brasil.
Nessa primeira fase de acumulação da documentação sobre
essas atividades, em que pese à dinâmica de encaminhamento dos
registros pelas missões em campo ao controle central em Nova
York, observa-se uma forma mais aleatória de acumulação, revelada
por maior pulverização de temas, e embora apresentem um tipo de
sistematização de guarda — fotos coladas em papel cartão com
número de referência e nome do médico responsável por sua
produção ou encaminhamento — essa característica não é extensiva
a todo o conjunto.
A partir de 1930, por meio de acordos com o governo brasileiro
e de decretos governamentais, a fundação passa a atuar como
agência “associada” a uma instituição nacional, o Serviço de Febre
Amarela, na qualidade de dirigente dos estudos, do combate e da
prevenção dessa doença e, no final dos anos 30, também da
campanha contra o Anopheles gambiae, vetor da malária no
Nordeste do Brasil. Quando se estabelece de forma mais efetiva na
área de saúde, com poderes executivos para realizar plenamente a
lógica operacional do modelo campanhista, se inicia a formação do
arquivo de imagens.
Nas duas décadas seguintes, os trabalhos se concentraram, por
um lado, nas regiões propícias ao aparecimento da doença; por
outro, no interior dos laboratórios — o primeiro ainda em Salvador
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e, depois de curtas passagens por instituições cariocas, como o
hospital Gaffré e Guinle, no laboratório construído em 1937 no
campus de Manguinhos para sediar os estudos sobre febre amarela e
a vacina contra a doença. A diferenciação campo/laboratório
produziu nítida clivagem na documentação iconográfica, mas é
importante observar que, nos assuntos fotografados, esses universos
se interpenetram, pois muitas pesquisas em campo guardam estreita
relação com questões suscitadas pela produção da vacina em
laboratório, como os testes de proteção, as sangrias, a vacinação e
as investigações pós-vacinais. As imagens ambientadas no campo
ou em laboratório retratam o grande empreendimento organizado
pela Fundação Rockefeller, que incluía o diagnóstico da febre
amarela, o mapeamento de sua distribuição no território brasileiro, a
pesquisa e detecção de vetores e hospedeiros, o estudo dos ciclos e
da lógica dos surtos epidêmicos e dos períodos de calmaria da febre
amarela.
Um marco nesses estudos foi o reconhecimento da existência
de sua modalidade silvestre no início dos anos 30. A relação entre
as moradias rurais e as florestas que as circundavam passou a ser
cuidadosamente observada e deu origem a numerosos registros
fotográficos, que revelam o acompanhamento sistemático dos locais
com incidência de febre amarela silvestre ou apenas com suspeita,
inventariando-se a situação das matas, campos, água, densidade
populacional, entre outros aspectos. Esses estudos deram origem a
ampla documentação iconográfica sobre a ecologia de várias
regiões, com tipos de fotos que se detêm nas paisagens amplas, sem
figuras humanas, com ênfase nos aspectos de vegetação e acidentes
geográficos. Imagens de habitações se conectavam a outros
serviços, como o de viscerotomia, como se pudessem auxiliar o
levantamento da história do paciente. Cada amostra de fígado
enviada para exames dava origem a um relatório epidemiológico,
que provavelmente trazia imagens sobre as condições de vida do
indivíduo suspeito de ser portador da enfermidade. Na série de fotos
colhidas no estado da Bahia, por exemplo, a imagem de uma
habitação rural vem acompanhada da seguinte observação:
“Palhoça onde residia a menor Cleonice, cuja amostra de fígado foi
tida por algum tempo como suspeita para febre amarela”. Ou então
na foto tirada na cidade de Mecejana, Ceará: “Frente da casa de
Pedro, vendo-se o seu mano Assis montado num jumento equipado
para o carregamento de mandioca. Relatório epidemiológico de
Pedro Celestino da Silva, 1937”. A relação legenda e imagem, nesse
arquivo, segue um padrão bem definido, tendo a primeira a função

de amarrar o sentido do que quer mostrar o olhar do cientistamédico/fotógrafo. Outro padrão encontrado diz respeito às tomadas
das imagens, que são quase sempre frontais, panorâmicas, com
pouquíssimos closes, desprezando o detalhe, em acentuado
contraste, como veremos, com o tipo de descrição fotográfica
produzida no ambiente de laboratório.
Os estudos epidemiológicos compreendiam a captura e sangria
de diversos vertebrados e insetos em florestas, para se fazerem
exames que determinassem a presença do vírus naqueles possíveis
hospedeiros ou transmissores da doença. Várias espécies de
animais, especialmente macacos, eram capturadas por armadilhas
confeccionadas pelos próprios funcionários da Rockefeller, e esse
processo, da confecção à instalação das arapucas, bem como o
momento da captura do animal eram documentados
fotograficamente. A exploração visual dos procedimentos prosseguia
durante os trabalhos realizados nos laboratórios improvisados no
campo.
Em menor quantidade são as imagens de doentes e de
familiares de doentes que chegaram a óbito. Revelam apenas seus
rostos, com poses quase sempre estáticas em frente às casas. É
interessante notar que, no arquivo de imagens que restou, a doença
propriamente dita jamais é apresentada em suas manifestações
agudas: as imagens de doentes são residuais, e dizem respeito
principalmente a casos que evoluíram para a cura. Os óbitos são
mencionados a partir das fotos de familiares de luto. A doença está
presente em todo o arquivo, mas do ponto de vista das técnicas de
combate, prevenção, imunização, numa pluralidade de ações que
remetem à idéia de controle, sem a preocupação de documentar quer
o padecimento dos indivíduos quer os aspectos clínicos de seu mal.
As imagens provenientes das atividades de laboratório, por sua
vez, mostram todas as etapas da produção da vacina e a sucessão
de técnicas e equipamentos que foram testados durante o período de
consolidação da nova tecnologia. Os manuais localizados no
laboratório de produção da vacina de febre amarela de BioManguinhos apresentam grande número de imagens que retratam,
passo a passo, as técnicas empregadas e, de forma bastante
sistemática, as sucessivas revisões das técnicas em uso. Ao
contrário dos registros obtidos no campo, a tomada de vista das
imagens no laboratório assume posição perscrutadora, buscando
diferentes ângulos e planos, dos mais específicos aos mais
abrangentes, para dar uma visão documental e ostensivamente
pedagógica.
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Não são somente fotografias que fazem parte dos trabalhos
científicos da época. É importante mencionar a presença de
significativo conjunto de imagens como mapas, gráficos, tabelas e
desenhos. Esse grupo de imagens, arquivado em suporte fotográfico,
está presente em relatórios e manuais de procedimentos laboratoriais
para a fabricação da vacina e figura, com grande constância, nos
artigos científicos publicados pelos membros do staff na época, nos
quais, ao lado de fotos, participava igualmente do texto científico ali
publicado. A presença dessa pluralidade de representações visuais
nos textos científicos possibilita pensar que os documentos, além de
resultantes das práticas e pensamentos puramente institucionais/
organizacionais, podem também refletir as formas de comunicação do
conhecimento científico utilizadas no período.
Assim, todo um aparato técnico-administrativo foi montado
para dar conta das tarefas cotidianas de produção e processamento
desses insumos iconográficos imprescindíveis às práticas editoriais e
discursivas próprias ao campo científico. Para se ter idéia da
relevância que tinham os “serviços auxiliares”, como fotografia,
cartografia, microfilmagem, desenho etc., basta olhar o projeto do
pavilhão construído em Manguinhos. Dois pavimentos eram
reservados às atividades administrativas, técnicas e científicas — a
produção da vacina, o laboratório de viscerotomia, os biotérios, os
laboratórios usados pelos zoólogos e epidemiologistas que
estudavam a febre amarela — e todo o primeiro pavimento era
destinado aos estúdios e equipamentos de fotografia e
microfilmagem e aos serviços de cartografia e de desenho
científico. Depoimentos de ex-servidores da Rockefeller, como o dr.
Fonseca da Cunha, confirmam a importância que tinham esses
serviços auxiliares e a “parte burocrática” que assegurava a
circulação e arquivamento de relatórios, cartas, diários etc. Outro
funcionário relaciona a cartografia à reputação de eficiência
disciplinar e organizacional da Rockefeller. “O Serviço de Febre
Amarela treinava quem fizesse cartografia. A seção de cartografia
era a base da organização do serviço. Porque não é possível manter
um serviço de foco em qualquer cidade, se não tiver planta
atualizada daquela cidade. Por que planta atualizada? Para saber o
roteiro dos guardas, onde podiam ser encontrados … só podia haver
disciplina e organização com essa seção de cartografia
funcionando com toda a eficiência”.
A lógica operacional responsável por essa reputação de
eficiência foi desenhada para as ações mais abrangentes da
campanha contra a febre amarela e, em seguida, a malária no

Nordeste e para as pequenas rotinas cristalizadas no cotidiano. A
esse respeito, temos numerosos documentos arquivados, mas as
coleções científicas formadas com o mesmo zelo, como a
histopatológica, do laboratório de viscerotomia, ou a de aves e
insetos, resultantes das pesquisas epidemiológicas, não foram
preservadas tão bem quanto as fontes iconográficas e textuais.
A importância da tarefa de descrição para as atividades da
Fundação Rockefeller merece um breve comentário, já que parece
ser ela uma das chaves para o entendimento do papel dos registros
visuais na dinâmica dos trabalhos. Um aspecto marcante do
cotidiano institucional eram os diversos registros de caráter
compulsório que tinham de produzir os técnicos, pesquisadores e
funcionários que atuavam nos laboratórios ou em campo. Assim,
uma notável massa de reportagens, em forma de diários, relatórios,
cartas etc., era constantemente elaborada e posta em circulação,
internamente, propiciando a troca de informações e experiências
entre pares ou entre diferentes níveis hierárquicos, cuidando os
superiores de avaliar, depurar, condensar ou completar o que vinha
sendo relatado pelo pessoal situado na base da pirâmide. Esse hábito
peculiar à instituição norte-americana possibilitava o rígido controle
dos conhecimentos gerados e das rotinas executadas. A obrigação
de descrever estava implícita nas dezenas de formulários, relatórios
e outros registros preenchidos no cumprimento de tarefas diárias,
como no serviço de combate ao Aedes aegypti, onde tudo era
anotado, desde o número de casas visitadas, os focos encontrados,
até a apresentação, o vestuário e o estado dos equipamentos dos
guardas encarregados do serviço. A atividade de descrição se fazia
presente também em momentos menos objetivos do trabalho,
quando a opinião de um médico sobre um ambiente ou paisagem em
estudo tinha um valor utilitário para as pesquisas. Nas andanças
pelos estados, as equipes eram obrigadas a registrar nos diários, no
máximo a cada 15 dias, não só as atividades, como os ambientes
por onde circulavam. Relatórios semanais também eram remetidos
para o “controle perfeito” das atividades em andamento em todo o
país. Segundo o dr. Fausto Magalhães da Silveira, “todo médico do
serviço era obrigado a fazer diário. Nesse diário, contava sua vida
no serviço durante a semana. Sábado, datilografava aquele negócio.
Mandava para o escritório, para a chefia imediata. Esta, depois de
ler e anotar, mandava os diários para a direção geral [no Rio de
Janeiro]. Todos os médicos tinham de escrever diários, não só os que
estavam em campo, mas também os chefes de regiões, de estados,
todos tinham a mesma tarefa”.
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Segundo Fonseca da Cunha, essa forma de atuação “fez escola”.
Vários brasileiros que atingiram status de chefes na Fundação
Rockefeller ocupariam cargos de chefia em serviços do governo
brasileiro ou de outros países, e procurariam reproduzir as normas e a
disciplina de trabalho que haviam adquirido dos norte-americanos. Se
a “tradição” vingou nos novos ambientes institucionais é questão das
mais interessantes para ser explorada em outro projeto de pesquisa.

Os registros visuais sobre a vacina na era pós-Rockefeller:
tempo de dispersão

A pesquisa de imagens sobre o período mais recente da história da
vacina contra a febre amarela teve de ser orientada para outras fontes
e arquivos. Tentar entender a diferença de densidade da
documentação sobre um mesmo tema em épocas distintas nos leva à
discussão de alguns pontos que podem ter contribuído para o quadro
atual.
A retirada da Fundação Rockefeller da saúde pública brasileira e
a incorporação do laboratório de produção da vacina antiamarílica ao
Instituto Oswaldo Cruz coincide com um período de estabilização dos
procedimentos de fabricação da vacina. Em que pese às modificações
posteriores, pode-se dizer que a base técnica continuou
essencialmente a mesma durante muitos anos. A cristalização de uma
rotina pode ter sido em parte responsável pela falta de interesse em
manter como vinha sendo feita a produção de imagens. O mesmo se
pode dizer dos trabalhos em campo, depois que se erradicou o Aedes
aegypti no território nacional, supondo-se que a vacina daria conta da
febre amarela silvestre. Há que se considerar, sobretudo, a mudança
das instituições e, com elas, das lógicas que regiam as dinâmicas de
produção e arquivamento de fontes textuais e iconográficas.
A documentação produzida em anos mais recentes encontravase numa sala no interior do laboratório e era constituída quase
exclusivamente por documentos escritos e datilografados, fichas e
publicações diversas. Registros visuais foram encontrados em
reduzidíssima quantidade. Um funcionário guardara algumas
fotografias avulsas com aspectos da produção da vacina na década
de 1960 e um álbum dos anos de 1980, com registro de todo o
processo. Houve, portanto, produção de imagens fotográficas no
período posterior a 1950, mas não sabemos se, por vicissitudes
diversas, as imagens se perderam ou se foram produzidas de forma
assistemática e sem a mesma preocupação de manutenção do
conjunto originário da fase Rockefeller. O laboratório de vacina da
febre amarela de Bio-Manguinhos não possui arquivo fotográfico.

Um marco importante foi a reestruturação ocorrida na década
de 1970, que deu origem à Fundação Oswaldo Cruz. Na gestão de
Vinícius Fonseca, ao mesmo tempo que novas áreas de investigação
científica eram criadas, departamentos eram extintos e grupos de
pesquisa dispersos, e nesse contexto coleções científicas e
conjuntos documentais acumulados durante anos foram
irresponsavelmente descartados ou desmembrados, por se julgar que
não possuíam mais utilidade ou relevância cognitiva. O destino
desses materiais variou entre simples destruição e abandono em
galpões ou garagens totalmente inadequados, como foi o caso da
coleção de peças anatomopatológicas da febre amarela. Os
registros das atividades médico-científicas da instituição voltaram a
ser objeto de interesse nos anos de 1980, tomando-se algumas
medidas para recuperar coleções e documentos quase mumificados
pelo acúmulo de poeira, goteiras e umidade.
Hoje, praticamente todas as unidades da Fiocruz possuem
setores responsáveis pela produção de imagens ou terceirizam essa
atividade. A ausência de iniciativas de processamento e arquivamento
das imagens produzidas nas diversas seções e departamentos torna
muito mais pulverizado e rarefeito o cenário documental. Embora
arquivos de imagens provenientes das atividades de pesquisa estejam
sendo criados em departamentos como o de virologia e o de patologia
do Instituto Oswaldo Cruz, para citar só alguns, não há ainda uma
política institucional visando a tornar essas fontes acessíveis a um
público mais amplo, com cruzamento das informações de cada
universo documental. Quando isso se tornar realidade, talvez
tenhamos aí um dos maiores acervos visuais sobre as ciências da vida
e da saúde pública do Brasil, que poderá servir a outras histórias tão
importantes quanto a da febre amarela e sua vacina.
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