
Finalmente, ali estava ele: Ramsés V, Faraó, 
Filho de Ra, Senhor das Duas Terras, Rei do 
Alto e Baixo Egito, Protetor do Egito, Soberano, 
Horus de Ouro, Touro Potente, Vencedor de Mi
lhões, Horus Vivo. Depois de um longo vôo ini

ciado em Atlanta (EUA) e de uma noite sem descanso, eu che
gara à culminação de três anos de campanha: viera, afinal, a 
permissão para que eu extraísse e examinasse espécimes da mú
mia do Faraó Ramsés V, em busca de evidência científica de 
que ele morrera vitimado pela varíola. Agora, na Sala das Mú
mias do Museu do Cairo, minha euforia quase me impedia de 
usar a máquina fotográfica . 

Pouco depois de identificada, em 1898, a múmia de Ram
sés V, falecido em 1157 Antes de Cristo, foi submetida a um 
exame que revelou evidências de pústulas varioliformes. De 
acordo com o Dr. C. W. Dixon, o Faraó morreu "de doença 
aguda aos 40 anos". Eram, porém, as marcas de pústulas no ca
dáver embalsamado e envolto de Ramsés V que nos faziam sus
peitar da acão fatal da varíola. 

Examinando, com o microscópio eletrônico, espécimes de 
múmias de egípcios não pertencentes à realeza, o Dr. Peter 
K. Lewin, do Hospital Pediátrico de Toronto, Canadá, foi um 
dos especialistas que constataram a presença extraordinaria
mente clara de estruturas subcelulares em certos tecidos reidra
tados. Configurava-se agora um novo projeto, que consistia em 
determinar se ainda existia a possibilidade de reconhecer a ação 
do poxvírus na pele do Faraó. Além de mim e do Dr. Lewin, 
participariam do projeto os Drs. Erskine Palmer e James Na
kano, das Secções de Exantemas Víricos e de Diagnósticos Ví
ricos Especiais do Centro de Controle de Doenças, o Prof. 
Mourad A. Sherif, da Faculdade de Medicina Ain Shams, do 
Cairo, e outros especialistas. 

O Presidente Anwar el-Sadat concedeu licença especial para 
que o Prof. Sherif e eu examinássemos a múmia de Ramsés V 
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em 8 de novembro de 1979. Por se tratar de uma das múmias 
reais egípcias melhor preservadas, era de compreender que as 
autoridades do Museu do Cairo relutassem a permitir que re
movêssemos um fragmento de pele com pelo menos uma das le
sões ou pústulas visíveis. Preferimos então recolher minúsculos 
fragmentos epidérmicos que se haviam depositado nas atadu
ras da múmia. 

Examinando a parte frontal da múmia, do tórax para cima, 
constatamos erupções de pápulas ou pústulas, cada qual com 
diâmetro de 1-5 mm. As erupções eram mais intensas na face, 
no pescoço e nos ombros, sendo também visíveis nos braços, 
embora não existissem no peito ou na parte superior do ab
dome. Fotos anteriormente publicadas por G. Elliot Smith re
velam intensas erupções também na parte inferior do abdomen 
e no escroto. Não podíamos ver as palmas das mãos e as solas 
dos pés. A despeito da limitada área acessível para o exame, os 
exantemas eram reveladores. Em sua forma e distribuição, as
semelhavam-se notavelmente às lesões da varíola. 

A microscopia eletrônica dos fragmentos de pele que obtive
mos não revelou evidência de poxvírus. Em certas secções eram 
visíveis camadas cutâneas e celulares intactas. Portanto, os es
pécimes examinados parecem corresponder à pele normal in
terveniente, mais do que à pele diretamente afetada. Geral
mente, o vírus está concentrado nas pústulas, nos exantemas ou 
nas escaras das vítimas da varíola. Outros estudos imunológi
cos e virológicos também deixaram de produzir a evidência de 
vírus de varíola que esperávamos. 

Contudo, claro está que o fato de não havermos constatado 
poxvírus nesses espécimes não significa que Ramsés V não haja 
morrido de varíola. E, após haver examinado pessoalmente e 
de muito perto as marcas existentes nessa extraordinária mú
mia, estou quase tão convencido de que Ramsés V realmente 
contraiu varíola como se eu tivesse realmemente visto um pox
vírus de 3000 anos de idade. • 
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1519: As naus de Fernando Cortês arribam ao México, 
tendo a bordo algo mais letal do que os 500 Conquistado
res e 23 canhões: o vírus da varíola. Mais de três milhões 
de pessoas morreram ao irromper Uma série de epidemias 
que acabaram por dizimar. o secular Império Aztec:a . 

1694: A Rainha Maria 11, da Inglaterra, morre de varíola 
aos 32 anos de idade. 

1721: Praticada há séculos na Africa, na ·China e na Índia, 
a inoculação deliberada (variolização) com vírus da varíola 
é introduzida na Europa e na América do Norte por Lady 
Mary Wortley Montagu. Esposa do Embaixador da Grã
-Bretanha na Turquia, Lady Mary observou a variolização 
em Constantinopla. O Reverendo Cotton Mather introdu
ziu a prática em Boston, depois de aprendê-la com seus 
escravos africanos .. · 

1774: O Rei Luís XV, da França, . morre de varíola aos 
64 anos de idade. Benjamin Jesty, fazendeiro inglês, 
inocula a esposa e dois. filhos com vacínia a fim de 
protegê-los contra um surto de varíola . 

. 1796: Edward Jenner, médico rural inglês, colhe material 
de uma pústula de vacínia na mão de uma ordenhadora de 
vacas, inoculando-o, em 14 de maio, no braço, de um 
menino de oito anos. Dois meses mais tarde, Jenner 
tentou inocular a varíola no menino, com resul_tado nega 
tivo. Suas constatações foram dadas a público em 1798. 
Em 1801, mais de 100.000 pessoas haviam sido vacinadas 
na Inglaterra e o panfleto de Jenner sobre o assunto fora 
traduzido em cinco línguas. 

1801: Jenner previu que "a aniquilação da varíola -o 
flagelo mais terrível da raça humana- será o resultado 
final desta prática". · 

1803: Sucedem-se os esforços para promover a vacinação 
em todo o mundo. Uma das iniciativas mais extraordiná
rias coube a Carlos IV, da Espanha, que em 1803 distribuiu 
vacina a todos os seus domínios mundiais por meio da 
sucessiva vacinação infantil direta, de um braço a outro, 
durante as viagens. 



1807: Cinco caciques dos índios Peles Vermelhas escre
veram a seguinte carta de agradecimento ao Doutor Jen
ner: "Irmão: Nosso Pai entregou-nos o livro que você nos 
enviou, com instruções sobre o .uso da revelação que lhe 
fez o Grande Espírito e que possibilitará que a varíola, esse 
inimigo mortal de nossa tribo, seja varrida da face da terra . 
... Acompanha esta carta um cinto e um cordão de wam
pum (contas usadas como dinheiro) como reconheci
mento da aceitação de .seu precioso presente." 

1870: Durante a guerra franco-prussiana na Europa, ir- · 
rompe uma epidemia de varíola. A doença vitimou 23.400 
soldados francêses. Mas o exército alemão havia sido 
vacinado, morrendo apenas 278 soldados. 

1948: Em sua primeira reumao, em julho de 1948, a 
Assembléia Mundial da Saúde (AMS) decide atentar para 
o problema da varíola de maneira especial. 

1958: A Décima Primeira AMS, por iniciativa da delega
ção soviética, decide intensificar seus esforços para erradi
car a varíola. Assinalava a resolução soviética que os 
recursos dedicados à vacinação contra a varíola em todo o 
mundo eram superiores aos necessários para erradicar a 
doença. 

1967: A OMS lança um programa intensificado de erradi
cação da varíola. Na sede da OMS, em Genebra, foi criada 
uma Unidade Especial para trabalhar em conjunto com 
equipes dos Escritórios Regionais da OMS e com progra
mas nacionais de varíola. 

1971: Em 1950 e 1967, a varíola endêmica foi erradicada 
de toda a América do Sul, exceto do Brasil. Neste país, um 
gigantesco programa de vacinação em massa e busca de 
casos, que abrangeu a vasta bacia amazônica, culminou 
com a vitória sobre a varíola em 1971. · 

1975: A estratégia de campanha evoluía do conceito de 
vacinação em massa para o enfoque ainda mais eficaz 
baseado na melhoria da modificação e das buscas de 
casos e da contenção de surtos. O último caso no vasto 
subcontinente indiano ocorreu em Bangladesh com Ra
hima Banu, menina de três anos de idade. 

1977: O foco da campanha desloca-se da Ásia para o 
Chifre da África, último reduto da doença no continente 
africano e no mundo. O último caso endêmico na África e 
no mundo foi localizado na Somália, em 26 de outubro de 
1977. O paciente, Ali Maow Maalin, de 23 anos, cozi
nheiro de um hospital, recuperou-se completamente. 

1979: Em dezembro, a Comissão Global de Certificação 
da Erradicação da varíola -órgão independente integrado 
por . cientistàs de 19 nações-- confirmou que se conse
guira erradicar a varíola de todo o mundo. 

1980: Reunida em Genebra, a Trigésima Terceira Assem
bléia Mu.ndial da Saúde, emite ·documento oficial em que 
declara a varíola completamente erradicada da face da 
To~: • 
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