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A vontade e a determinação 
do povo da Ásia do Su
doeste e dos seus governos, 
combinadas com uma ajuda 
internacional sem preceden

tes, conseguiram a erradicação da va
ríola nesta região . O certificado do 14 de 
dezembro de 1977 da erradicação no 
Bangladesh - o último país a ser libe
rado- foi o ponto final de um combate 
·velho de uma década. Os últimos casos 
foram assinalados em 1969 na Birmânia, 
1972 na Indonésia, 1975 no Nepal e na 
Índia, e em 16 de outubro de 1975 no 
Bangladesh - Rahima Banu, o último 
caso e felizmente não mortal. Os outros 
países da Região já tinham sido conside
rados livres da varíola anteriormente. 

A maioria dos países da Região fora , 
no passado, "reservatório" da doença. 
Na tradição Indiana, a varíola era repre
sentada pela deusa Shitala Mata; os seus 
surtos, cada Primavera, faziam de tal 
maneira parte da vida Indiana, que a 
doença era muitas vezes chamada a 
"doença da Primavera". 

No começo deste século, os governos 
começaram a tentar estender a imuniza
ção contra a varíola a todos os países da 
Ásia, política que se intensificou depois 
da Segunda Guerra Mundial. Em 1949, o 
Comité Regional da OMS para a Ásia do 
Sudoeste insistiu com todos os países 
membros para que tornassem obrigató
ria, a primeira vacina e a revacinação pe
riódica. Nos fins dos anos 50, a Tailân
dia, o Sri Lanka e a Birmânia, atravéz de 
imunização intensiva, tinham acabado 
com a propagação indígena. 

Contudo, em outros países da Região, 
as grandes epidemias continuavam. Em 
1958, um dos anos críticos, a percenta
gem de morbidade na Índia atinjiu 39 
por 100.000 habitantes, e no Paquistão 
Ocidental (actualmente Bangladesh), a 
incidência era 5 vezes maior. O perigo de 
a doença ser reintroduzida nos países 
que já tinham conseguido parar a sua 
propagação era latente. 

Graças aos esforços comuns e ao tra
balho dedicado dos trabalhadores sani
tários, nacionais e internacionais, apoia-

dos pela determinação dos governos dos 
países membros e pela importante ajuda 
externa das organizações internacionais 
e agencias bilaterais, o número de focos 
de varíola decresceu gradualmente entre 
1973-1975. Em novembro de 1975 não 
havia casos de tal doença nesta parte da 
Ásia. 

A OMS ocupou um lugar preponde
rante ao organizar e coordinar os pro
gramas nacionais de erradicação. O Es
critório Regional ajudou os países mem
bros a aplicar o programa, e cooperou 

Vontade e determinação foram as chaves 
para o sucesso - afirmação às vezes literal, 
como no caso do problema com este veículo 
da equipe de varíola. 

À esquerda : Em 1975, Rahima Banu, de três 
anos de idade, foi o último caso de varíola 
em Bangladesh e no subcontinente indiano . 
Foi também o último caso mundial de variola 
major. 
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obtendo fundos, fornecendo vacinas, as
sistência técnica e conselheiros para to
dos os assuntos, técnicos e de direcção, 
relacionados com a campanha. 

Este sucesso reflete os princípios de or
ganização sólida e aplicação práctica. A 
campanha delineou objectivos precisos e 
planos de acção bem definidos, e desen
volveu técnicas facilmente aplicáveis 
para apreciação diversa e independente. 

Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, 
todos os funcionários mantiveram espi
ríto de equipa, imaginação, infatigabili
dade, chefia e aceitação do trabalho sani
tário. 

Forneceu lições valiosas da efectivi
dade dos esforços combinados entre os 
serviços de saúde nacionais e agencias in
ternacionais e outras organizações. Sem 
dúvida alguma que a vontade e o esforço 
nacional foram as condições essenciais e 
as bases para as ajudas externas. 

Este sucesso também sublinha a im
portância da flexibilidade, que permite, 
quando necessário, modificações em 
qualquer altura. Assim, em vez de ter
mos tentado a vacinação em massa, 
adoptamos a política, mais práctica, de . 
concentração de esforços em zonas com 
problemas. 

O apoio sem reservas dos governos, 
em homens e materiais, face aos proble
mas dos recursos, a notável motivação 
de todas as pessoas implicadas no tra
balho de erradicação e o apoio fiél dos 
organismos internacionais foram os 
componentes essenciais do que se tornou 
a mais extraordinária conquista no 
campo da saúde pública internàcional. 
Será um exemplo para a organização de 
outros programas importantes de saúde 
pública, não necessariamente dirigidos 
para a erradicação de doenças especiais 
mas sim para o seu controle efectivo, dei
xando assim de serem problemas de 
saúde pública. 

Quando tive a honra de presidir a As
sembleia da OMS em 1967, na minha alo
cução a essa nobre entidade, disse: "Para 
a erradicação da varíola, tomamos a 
firme decisão de fazer todos os esforços, 
individuais e colectivos, para intensificar 
a luta contra esta terrível doença. Este 
objectivo está ao nosso alcance ; a sua 
realização depende agora exclusivamente 
da nossa vontade e determinação." 

Sem dúvida alguma que é muito com
pensador ver como, com tais exemplos 
decisivos de vontade, determinação e co
laboração, os nossos Estados Membros 
conseguiram apagar da face da terra este 
flagelo velho como o mundo. • 
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