
O crepúsculo de uma deusa 
"Muitas vezes, antes de as populações não educadas concordarem, 
os vacinadores tinham que se picar a eles mesmos em frente de 
toda a comunidade para provar que não havia mal nenhum" 

Nos fins de Maio de 1975, 
na gare de Karimganj, 
calma e pequena cidade da 
fronteira ocidental, traba
lhadores sanitários indianos 

isolam, com sucesso, uma vítima da va
ríola - Saiban Bibi de 30 anos de idade, 
uma mulher vinda do Bangladesh. Foi 
esta a última vez que os milhares de tra
balhadores sanitários do Programa da 
Índia de Erradicação da Varíola, usaram 
os seus conhecimentos. 

Não tinha sido tarefa fácil, e no co
meço a falta de mão-de-obra tinha sido 
crítica. O Sr. L. R. Tiwari, um antigo ins
pector de vacinação, que durante 20 anos 
combateu a varíola, disse-me: "Antes de 
1960, Delhi, com 2,5 milhões de habitan
tes, só tinha um inspector e 35 vacinado
res. Note-se que a capital sempre tinha 
sido mais favorecida do que o resto do 
país. Quando se iniciou em 1960 o Pro
jecto-Piloto da Varíola, o número de 
funcionários aumentou para 37 inspecto
res e 176 vacinadores, o que permitiu 
uma cobertura de porta-a-porta de toda 
a população, e então cada pessoa rece
beu a sua primeira vacina." 

Mas a tarefa mais árdua não era che
gar à população, mas sim vencer a igno
rância e os preconceitos. Shitala Mata 
foi durante séculos adorada como a 
deusa da varíola, e há templos que lhe 
são dedicados espalhados por todo o 
país. Alguns fiéis acreditavam que as 
pústulas da varíola eram grãos que a 
deusa espalhava ao abanar um cesto que 

À esquerda: Tão arraigada estava a varíola 
na vida diária da Índia, que havia uma deusa 
para a doença: Shitala Mata. 

À direita: Preparação de vacina liofilizada 
com vírus cultivado na pele de um bezerro 
vivo. 

( Fotos OMS e OMS/J. Mohr) 
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tinha na cabeça. Depois, se ela lavava "o 
grão" com a água do cântaro que tinha 
numa mão a vítima sobrevivia, mas se 
ela usava a vassoura que tinha na outra, 
a vítima morria. Algumas pessoas chega
vam à adorar as vítimas da varíola como 
abençoadas pela deusa, e família e ami
gos vinham de longe prestar-lhes home
nagem - e consequentemente espalhar a 
infecção. 

Assim não surpreende a recusa de 
muitas outras em serem vacinadas 
contra o que era considerado uma gene
rosidade da deusa. Um outro inspector, 
Aman Hussain, recorda: "Quando co
meçamos a nossa tarefa, a população de 
agitada, rapidamente se tornou violenta 
e a polícia teve de intervir." Mas assim 
não se resolveram muitos problemas. 

"Como acreditassem que a vacina 
vinha da vaca, o que era contra a religião 
hindu, as pessoas estavam inquietas", 
disse o Sr. C. B. Sharma. "Houve mesmo 
grupos religiosos, como o Jains (in
fluente e bem organizado) e o Namdhari 
Sikhs, que iniciaram campanhas exalta
das contra a vacinação. Os aldeões pre
tendiam que os filhos morriam depois de 
vacinados e realmente alguns morreram. 
Contudo, a causa era o tétano provo
cado pelo excremento de vaca que espa
lhavam na vacinação ainda fresca. Tam
bém acontecia que aspiravam a vacina 
logo após a vacinação. Mas toda a culpa 
era, invariavelmente, atribuída ao vaci
nador, o qual recebia um acolhimento 
extremamente hostil quando voltava à 
aldeia." 
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Muitas vezes os vacinadores tinham 
que se picar a eles mesmos em frente de 
toda a comunidade para provar que não 
havia mal nenhum. Embora o Sr. Tiwari 
não protestasse, fez notar: "Tive que me 
vacinar a mim proprio 4 a 5 vezes no 
ano. E de todas as vezes resultou. Tinha
mas que persuadir as pessoas acabadas 
de vacinar, a ficarem mais 15 minutos até 
a vacina secar, e os preveniamos das con
sequências graves da aplicação de excre
mento de vaca. Quando, durante as epi
demias de varíola a seguir a 1959 não 
morreu nenhuma criança vacinada, a 
oposição da população começou a desa
parecer. Nos últimos 20 anos não tem 
havido varíola nestas aldeias ou bairros 
embora alguns adeptos de Shitala Mata 
comecem, no oitavo dia, a adorar a 
marca inflamada da vacinação!" 

Com os anos e em todo o país, as con
dições e a consciência sofreram uma 
grande reviravolta. Em 1958 levaria ho
ras a convencer uma só pessoa a se dei
xar vacinar. Os trabalhadores sanitários 
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A "munição" que ajudou a exterminar uma 
doença mortal. Compactas fileiras de vacinas 
liofilizadas num laboratório da India. 

(Foto OMS) 

faziam quilómetros só para "apanhar" 
um doente que estaria indo de aldeia em 
aldeia a fim de evitar o tratamento. 
"Hoje em dia, quando fazemos visitas, 
somos os bem recebidos", disse, clara
mente satisfeito, o Dr. N.K. Gupta, Ofi
cial Médico de Doenças Contagiosas de 
Delhi. 

A nova estratégia da OMS, estabelecida 
a partir de 1973, era imensamente impor
tante para o nosso sucesso eventual. 
Dada a impossibilidade de vacinar os 
650 milhões de pessoas, decidiu-se con
centrar todos os esforços possíveis em 
áreas infectadas pela varíola. Sendo a de
tecção capitãl, para a sua realização utili
zamos imenso a publicidade - recom
pensa para quem encontrasse um caso de 
varíola- e a procura porta-a-porta de 
casos febris com erupção. 

"Agora, quando aparece um caso de 
doença infecciosa, começamos imediata
mente a tomar medidas preventivas", 
disse-me o Dr. Gupta. "Os doentes são 
levados pela brigada móvel para o Hos
pital de Doenças Infecciosas e as suas ca
sas e cercanias são imediatamente desin
fectadas. Como medida profiláctica, 
imunizamos todas as pessoas que estive
ram em.contacto com os doentes e todos 
os que vivem ao lado. Procura-se detec
tar qualquer fonte de infecção ou outros 
casos na região. Esperamos e depois, na 
eventualidade de casos secondários, ten
tamos isolar a área." 

Baseados em muitos anos de experiên
cia práctica no combate da varíola, que 
fariam os trabalhadores sanitários para 
combater uma ameaça de doenças infec
.ciosas? Todos concordaram unanima
mente com as medidas enunciadas pelo 
Dr. Gupta - não por pretenderem estar 
de acordo com um superior, mas sim 
pela convicção sincera da superioridade 
da estratégia da OMS. • 
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O MUNDO INTEIRO APOIOU A CAMPANHA 
Os meios de comunicação em massa -imprensa, rádio e televisão- deram seu 
valioso apoio à campanha. Resultado: nos países desenvolvidos e em desenvol
vimento, o público aderiu com entusiasmo à campanha de erradicaçao da varíola 
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QUANTO CUSTOU ... 
enviar um homem à Lua 1 
De 1961, ano em que o Presidente Kennedy 
emitiu instrucões no sentido de enviar um 
homem em viagem de ida e volta à Lua 
"antes do fim da década atual" , até a aluna
gem, em agosto de 1969, de dois astronautas 
no Mar da Tranquilidade, e seu retorno em 
segurança à Terra, calcula a Agência Espacial 
dos EUA haver gastado 

US$24 bilhões; 

erradicar a variola da face da Terra 1 

De 1967, ano em que a OMS decidiu intensi
ficar o Programa de Erradicação da Varíola, 
a 1980, quando a Vigésima Terceira Assem 
bléia Mundial da Saúde reconheceu o 
desaparecimento final dessa doença da face 
da Terra, o custo total da erradicação foi de 

US$300 milhões. 

QUAL SERÁ A ECONOMIA? 
A economia estimada anual para todos os 
países, quando for abolida a vacinação contra 
a varíola em escala mundial , será de 

US$1 bilhão. 

QUAL FOI O NÚMERO DE VÍTIMAS? 
De acordo com estatísticas oficiais de saúde, somente 
em 1967 houve 131 .697 casos de varíola. Revelam, 
porém, essas cifras, nada mais do que uma fração do 
sofrimento real. As estimativas referentes ao ano 
citado dão conta de 

mais de 1 O milhões de casos 
no mundo. 

QUANTOS MORRERAM? 
De acordo com as estimativas, a varíola vitimou, em 
1967, 

cerca de dois milhões 
de pessoas. 

QUANTAS PESSOAS TRABALHARAM 
PARA LIVRAR O MUNDO DA VARÍOLA? 

o 
o 

Em mais de 40 países, o pessoal nacional empenhado 
no Programa de Erradicação da Varíola totalizou cerca 
de 200. 000 homens e mulheres. 
Em mais de 70 países, o pessoal internacional totalizou 

cerca de 700 homens e mulheres. 

QUANTAS VACINAS FORAM APLICADAS? 
N·o programa global, o total de doses de vacinas 
contra a varíola aplicadas foi de aproximadamente 

Total de vacinas produzidas 
por países endêmicos: 
Total de vacinas distribuídas pela OMS : 

2,4 bilhões. 

2 bilhões. 

400 milhões. 

USARAM-SE QUANTAS AGULHADAS BIFURCADAS? 

1 Entre 1967 e 1976, a OMS dotou o programa de mais 
de 40 milhões de agulhas. A idéia nasceu da simples 
agulha da máquina de costura, com a divisão da ponta 
em dois dentes de garfo. O advento da agulha bifurcada 
produziu importantes poupanças na quantidade de 
agulhas utilizadas. 

(Fotos Len SirmanfCJ, OMS e OMS/Centro de Controle de Doenças, Atlanta, EUA) 
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