
Os estágios finais 
A redução dos casos de varíola exigiu diagnósticos mais precisos de labora
tório. Enquanto se mantinha alastrada, a doença podia ser facilmente diag
nosticada com base em dados-clínicos típicos. Mas sua redução a surtos apenas 
raros requereu atenção específica que só poderia ser dada pelo laboratório 

Em 1966, o Laboratório de 
Profilaxia da Varíola do 
Instituto de Pesquisas de 
Preparados Víricos de Mos
covo foi a primeira institui

ção a integrar os Centros Internacionais 
e Regionais da OMS, mais tarde conheci
dos como Centros da OMS em Colabora
ção. O laboratório foi escolhido não só 
pelas altas qualificações de seu pessoal 
como também por ser a única unidade 
científica que, desde sua fundação, vinha 
trabalhando com o programa global de 
erradicação da varíola. 

Uma das primeiras medidas tomadas 
pela OMS após o lançamento do pro
grama, em 1958, foi estabelecer os "re
quisitos internacionais mínimos" para a 
vacina contra a varíola. Isso envolvia a 
realização de detalhados testes de vaci
nas liofilizadas produzidas em diversos 
países do mundo. Para essas provas, a 
OMS escolheu uma série de laboratórios, 
inclusive o nosso, então integrante do 
Instituto Mechnikov de Pesquisas de Va
cinas e Soros, em Moscovo. As provas 
resultaram na preparação de uma vacina 
antivariólica de referência, a qual, mais 
tarde, foi de grande importância para os 
testes com vacinas e para assegurar o for
necimento, ao programa, de vacinas ex
clusivamente de alta qualidade. Provas 
semelhantes foram realizadas para sele
cionar um preparado de referência para 
anticorpos da varíola. 

Estudos adicionais revelaram que uma 
série de importantes propriedades da va
cina antivariólica ( como a neuropatoge
necidade e reatogenecidade quando da 
inoculação de seres humanos) não de
pendem das técnicas usadas para produ
zir o preparado, e sim, da própria varie-
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dade da vacina. Esse trabalho, realizado 
pelo Centro de Moscovo, habilitou a OMS 

a recomendar uma das três variedades 
com reatogenecidade baixa ou moderada 
e a melhor combinação possível de 
outras propriedades, em vez de permitir 
grande número de variedades locais insu
ficientemente estudadas. 

Este "poster" soviético ilustra o papel 
das vacinas na erradicação da varíola. 

Página ao lado: O trabalho de técnicos 
do Laboratório de Profilaxia da Varíola, 
em Moscovo - a única unidade cien
tífica em operação desde o início do pro
grama global de erradicação da varíola. 

(Foto OMS/Novosti) 

Embora o papel essencial desempe
nhado pelos serviços de laboratório fosse 
reconhecido já ao início do programa, sua 
importância aumentou com o correr do 
tempo. Ao começar a diminuir a incidên
cia de varíola, a necessidade de diagnós
tico de laboratório tornou-se mais 
aguda. Isso é fácil de explicar. Enquanto 
a doença estava alastrada, em geral não 
era dificil diagnosticá-la com base em da
dos clínicos e epidemiológicos típicos. 
Por outro lado, os surtos raros ou os ca
sos isolados requeriam atenção especí
fica, que só poderia ser prestada no labo
ratório. 

As pesquisas de diagnóstico de labora
tório atingiram seu ponto culminante ao 
começar a certificação da erradicação da 
varíola; desse momento em diante, pas
saram a ser investigados virtualmente to
dos os casos suspeitos de varíola. Em 
1971, por exemplo, foram investigados 
apenas 203 espécimes, contra 2.949 em 
1979. O princípio subjacente ao trabalho 
de diagnóstico não consistia simples
mente em confirmar ou não um diagnós
tico de varíola, mas também em esclare
cer a origem do agente causador da in
fecção. Esse enfoque requeria o uso de 
pelo menos duas técnicas: a microscopia 
eletrônica dos espécimes, que possibili
tou determinar se o agente era do grupo 
dos poxvírus ou do herpesvírus, bem 
como a inoculação na membrana cório
-alantóide de embriões de pinto. Esta úl
tima: técnica oferecia vantagens especiais 
ao serem isolados poxvírus, já que sua 
altíssima sensibilidade nos oferecia a 
oportunidade de estabelecer uma difer
enciação entre vírus estreitamente 
relacionados desse grupo, capazes de 
causar infecção em seres humanos. 





A intensificação sem precedentes das 
investigações de diagnóstico ocorrida 
durante o período de certificação, du
rante o qual recebíamos, às vezes, 318-
420 espécimes por semana, requereu de 
cada técnico participante não apenas um 
intenso trabalho e esforço fisico como 
também um real auto-sacrificio. So
mente a microscopia eletrônica do mate
rial preparado de um paciente toma 
20 minutos, para não falar no trabalho 
rotineiro de tratamento do material, da 
inoculação dos embriões de pinto e da 
estimativa dos resultados da inoculação. 
Concluímos essa tarefa graças a um alto 
senso de responsabilidade e à consciência 
da importância de nosso trabalho. 

O trabalho de diagnóstico exige muita 
cautela, por se prestar a surpresas de to
dos os tipos. Exemplo vivo dessa possibi
lidade foi a detecção da "pústula-dos-ma
cacos" em seres humanos. Em agosto de 
1970, numa aldeia da Província Equato-
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Em cima: Um dos vários casos que, desco
bertos no Zaire , em 1970, puderam ser diagnos
ticados pelo laboratório de Moscovo como 
''pústula-dos-macacos " em seres humanos. 
(Foto OMS/M . Steniowski) 

Página ao lado: Produção de vacinas na 
União Soviética. A centrifugadora separa todo 
o material estranho e assegura a pureza da 
vacina. ( Foto OMS/Novosti) 

rial do Zaire, onde a transmissão dava
ríola fora interrompida há mais de um 
ano, o pessoal do programa descobriu 
inesperadamente um caso que, por sua 
sintomatologia, era indistinguível da va
ríola. O caso deu margem a considerável 
alarme, já que não fora encontrada qual
quer fonte visível de infecção. Os resulta
dos obtidos no laboratório 48 horas após 
a inoculação de embriões de pinto não 
revelaram nada de diferente: as lesões da 
membrana refletiam a ação do vírus da 
varíola. Mas decorridas 72 horas, o 

quadro mudou: no centro das pústulas 
haviam-se manifestado hemorragias difi
cilmente visíveis. Essas alterações pode
riam ter passado facilmente despercebi
das. Somente nossa experiência prévia, 
combinada com a cautela a que já me re
feri, possibilitou estabelecer o diagnós
tico. Aparentemente incrível: "pústula
-dos-macacos" em seres humanos, cuja 
epidemiologia foi então submetida a 
completa investigação pelo Doutor 
1. D. Ladnyi e colegas. A constatação era 
incrível, porque esse vírus era conside
rado absolutamente apatogênico para o 
homem. Novas investigações mediante 
uma longa série de testes, inclusive uma 
prova sugerida pelo laboratório (o traça
dor ou teste PEK numa cultura celular 
com insensibilidade seletiva ao vírus da 
"pústula-dos-macacos") confirmaram o 
diagnóstico. 

A descoberta resultou em três impor
tantes consequências : foi excluída a pos
sibilidade de retorno espontâneo da in
fecção a territórios dos quais havia sido 
eliminada; foi encontrada uma infecção 
humana previamente desconhecida; e 
surgiu uma série de novas indagações 
científicas e práticas em conexão com 
essa nova infecção humana, refletindo-se 
em recomendações apropriadas e em 
subsequentes projetos de pesquisa da 
OMS. 

Entramos agora no período de pós-er
radicação, a ser acompanhado pelo tér
mino da vacinação contra a varíola e 
pela gradativa perda da imunidade anti
variólica da população, fato que requer 
vigilância com vistas a outros poxvírus 
potencialmente perigosos ao homem. 
Isso se aplica, acima de tudo, ao vírus da 
vacínia. Nossos estudos já nos habilita
ram a expandir consideravelmente o co
nhecimento disponível sobre a ecologia 
desse vírus. Um dos fatores mais impor
tantes é sua detecção em roedores, ani
mais que, acreditamos, são um reserva
tório natural do vírus da vacínia. Deter
minamos também que muitos animais 
são suscetíveis a esse vírus, o qual pode 
causar, em certos animais, como é o caso 
da família dos felinos, fulminante infec
ção pulmonar com efeitos letais. 

Nossas pesquisas sobre a ecologia do 
vírus da vacínia não são importantes 
apenas para essa infecção. Indubitavel
mente, serão úteis para compreender 
muitas indagações ainda não esclareci
das referentes tanto ao vírus da "pústula
-dos-macacos" como a outros poxvírus. • 








