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Fim da varíola. Mas para a OMS, apenas o fim do 
começo. Tem-se comentado que, se soubésse
mos de antemão as "dores-de-cabeça e as mil 
surpresas naturais" que nos aguardavam, nunca 

teríamos empreendido o programa de erradicação da va
ríola. Contudo, ninguém recuou: nem as centenas de milha
res de profissionais nacionais da saúde, nem o pequeno exér
cito de médicos e técnicos internacionais da OMS que, país 
após país, formaram a brilhante vanguarda contra um terrí
vel inimigo. 

Para muitos deles, a guerra contra a varíola talvez tenha 
sido o acontecimento mais importante e alentador de suas 
vidas. Nesta edição comemorativa especial de A Saúde do 
Mundo, homens e mulheres, todos veteranos da campanha, 
escrevem sobre os elementos que contribuíram para essa vi
tória final. Os autores são cientistas, especialistas em saúde 
pública, epidemiologistas e administradores. Cada um 
aborda o assunto de um ângulo algo diferente: liderança, 

. preparação de táticas e estratégias, eficiente aplicação de es
cassos recursos, busca ativa, notificação correta de casos, ri
gorosa contenção de surtos, estrita vigilância, irrestrito 
apoio administrativo e constante apoio de laboratório. Co
mum a todos eles é o sentimento de realização, o orgulho de 
haver participado do que é lícito chamar de nobre e histó
rico empreendimento. 

A vitória sobre a varíola tem implicações que vão muito 
além dos indivíduos diretamente engajados. Reafirma nossa 
capacidade de melhorar o mundo que nos rodeia, mediante 
a colaboração mútua e a mobilização de recursos, aliadas à 
energia humana e à vontade de vencer. Manifesta-se como a 
brisa que faz andar o barco após longa calmaria, criando a 
esperança de um novo ímpeto à medida que fixamos o rumo 
para chegar à Saúde para Todos no Ano 2000. 

As atuais realidades do Terceiro Mundo são simples
mente inaceitáveis. A vida pouco oferece de alegria e não 
existe justiça alguma para a criança condenada à doença ou 
à morte precoce por haver nascido, acidentalmente, num 
país em desenvolvimento. Também não existe qualquer fun
damento lógico para defender um sistema que continua a 
negar a dádiva da saúde a noventa por cento da população 
de um país. A erradicação da varíola é um sinal, uma prova 
do que pode ser feito ao se romper o ciclo da saúde precária, 
da doença e da pobreza. Fazendo vislumbrar o futuro, su
gere-nos a viabilidade de uma nova ordem para as coisas, 
em que a saúde do mundo, ou melhor, a saúde para o 
mundo, será o núcleo de uma espiral ascendente de pro
gresso econômico e social. • 

(Foto OMS/P. A/masy) 
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A VARIOLA ESTA MORTA! 

Outubro de 1979: Em Nairóbi, Quénia, uma exultante dança triunfal durante 
a cerimónia que assinalou o.fim da varíola em toda a África. (Foto OM S ) 
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