
Como ter certeza ? 
É difícil provar que uma doença não mais existe na Terra. Contudo, copiosas 
evidências, cuidadosamente compiladas, convenceram a Comissão 
Mundial de que o Nível Zero da varíola havia sido realmente atingido 

Explicita é a alegação de 
que· a varíola foi totalmente 
erradicada da face da 
Terra. Muitas pessoas, es
pecialmente os administra

dores de saúde responsáveis por progra
mas de vacinação, poderão perguntar: 
" Como saber?" e "Como ter certeza?" 

Desde o início do Programa Intensifi
cado de Erradicação da Varíola, a OMS 

levou em conta a importância dessas in
dagações, primeiramente em relação aos 
países de varíola endêmica que marcha
vam rumo à erradicação e, depois, em re
lação ao mundo inteiro, à medida que 
país após país dava o "sinal verde". Os 
mecanismos montados para obter tais 
respostas são novos, simplesmente por
que a humanidade nunca se defrontara 
com essas perguntas. 

De posse dos instrumentos essenciais, 
vale dizer, de boas vacinas e de uma ade
quada rede de vigilância, dois conceitos 
eram de essencial importância para che
gar a erradicar a varíola em escala mun
dial: primeiro, a cooperação internacio
nal ; e, segundo, a aferição ou o controle 
de qualidade. Muitos países estavam em 
condições de acabar, como realmente o 
fizeram, com a varíola endêmica sem 
ajuda internacional, mas a erradicação 
global nem sequer poderia ter sido so
nhada sem a participação da OMS como 

Os sobreviventes da varíola ostentarão suas 
cicatrizes para o resto da vida. A pesquisa 
dessas marcas ajudou a determinar a época 
em que a doença ocorreu pela última vez 
numa área dada. (Foto OMS/L. Da/e) 
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instrumento de cooperação internacional 
em questões de saúde. 

O papel da aferição é menos evidente, 
embora igualmente essencial. Era neces
sário aplicar a aferição a todas as etapas 
do programa, a partir do controle de 
qualidade das vacinas, para que o vaci
nador pudesse contar com material po
tente para o desempenho de sua tarefa, 
até a supervisão do trabalho de campo, 
para assegurar a cobertura integral da 
população durante as fases iniciais das 
campanhas de vacinação e para garantir 
a propriedade da vigilância nas etapas 
mais avançadas. 

Com o aumento do número de países 
que atingiam a meta de Varíola Zero, 
avolumavam-se as indagações de como a 
comunidade mundial se poderia certifi
car da realidade dessa proeza. Já no li
miar da erradicação global, essas indaga
ções adquiriram caráter de urgência e 
passaram a envolver outras considera- . 
ções. Assim, como manter estoques de 
vírus da varíola em laboratórios, e quais 
as medidas a serem t,omadas após a erra
dicação global? Para fornecer uma res
posta a essas novas perguntas, foi neces
sário recorrer aos dois conceitos antes 
utilizados: cooperação internacional e 
aferição. Em 1973 foi adotado um sis
tema para certificar a erradicação da va
ríola em países ou em grupos de países, 
cujo mecanismo, que se aperfeiçoava pa
ralelamente à execução dos programas, 
atingiu intensidade máxima em função 
dos dois redutos mais renitentes da 
doença: o subcontinente indiano e o 
"chifre" da África. 

O sistema dependia de uma série de 
Comissões Internacionais encarregadas 
de certificar a erradicação da varíola, 21 
das quais examinaram sucessivamente a 
situação em 61 países, a começar na 
América do Sul, em 1973, e finalmente 
na Somália, em outubro de 1979. Em
bora instituídas pela OMS, desde o início 
essas Comissões Internacionais foram 
consideradas como órgãos necessaria
mente independentes da Organização, 
mas de alta hierarquia em questões inter
nacionais de saúde. Por essa razão, a OMS 

recorreu, para formá-la, a especialistas 
de diferentes países, cada qual uma reco
nhecida autoridade em saúde pública, 
epidemiologia ou virologia, e todos eles 
com experiência pelo menos parcial em 
controle da varíola. 

A resposta dos cientistas e administra
dores foi entusiástica : raros foram os ca-

. sos de recusa a um pedido da OMS no sen
tido de prestar serviços numa Comissão 
Internacional. A seguir, cumpria deter
minar quando as Comissões deveriam 
aferir a situação referente ao último caso 
notificado num país ou região, e quais os 
preparativos a serem feitos. À medida 
que os fatos se desenrolavam, parecia ha
ver necessidade de dois tipos de resposta. 
Em países com varíola recentemente en
dêmica, decidiu-se aguardar pelo menos 
dois anos entre o último caso conhecido 
de varíola e a visita da Comissão. Nesse 
ínterim, seriam desenvolvidas intensas 
atividades de vigilância completadas 
pelo envio de relatórios especiais sobre a 
situação reinante e sobre a vigilância de 
pós-erradicação. 
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Em outros países, tais como os adja
centes a regiões altamente endêmicas, a 
varíola fora eliminada por programas 
nacionais quase sem a ajuda da OMS. Em 
muitos desses países, o certificado de er
radicação final foi protelado por vários 
anos após a notificação do último caso, 
muito embora a OMS tenha prestado as
sistência na realização de levantamentos 
prévios à visita da Comissão. 

Intensos preparativos 

Especialmente em pajses com longa 
história de varíola, a visita da Comissão 
Internacional revestia especial importân
cia, motivo pelo qual os preparativos fo
ram tão intensos como as próprias ativi
dades de erradicação. Com . base na his
tória da campanha de erradicação prepa
raram-se detalhados "Relatórios Nacio
nais", complementados, porém, pelos re
sultados de buscas e levantamentos espe
ciais levados a cabo durante o período de 
pós-erradicação. Prosseguiu a ativa vigi
lância de casos de febre seguidas de erup
ções e, por meio de intensas campanhas 
de publicidade, cada cidadão ficou sabe
dor da oferta de uma recompensa para 
cada notificação de um caso de varíola. 

Certos países chegaram a realizar 
"buscas especiais", e a evolução do pro-

grama deu margem a dois tipos especiais 
de levantamento. Um deles, especial
mente aplicável a países que haviam so
frido severos surtos de varíola, concen
trava-se na busca dos sinais faciais da 
"bexiga"; o outro concentrava-se na 
busca da varicela, de grande utilidade em 
países com história de vario/a minar - a 
forma menos severa da doença. 

A varíola severa pode deixar duas 
marcas indeléveis em seus sobreviventes: 
a cegueira e as cicatrizes das "bexigas". 
Cerca de 70% dos sobreviventes da va
ríola severa -ostentarão, pelo resto de 
suas vidas, mais de cinco "bexigas" fa
ciais. O exame, numa população, de 
grande número de pessoas de diversos 
grupos etários, particularmente de crian
ças em idade escolar e pré-escolar, e o re
gistro histórico das datas do ataque de 
varíola em cada pessoa com marcas de 
"bexiga" comprovaram ser possível esti
mar retrospectivamente a intensidade do 
surto de varíola e, ainda mais impor
tante, a época do último surto ocorrido. 
A busca de marcas faciais foi especial
mente útil no subcontinente indiano, em 
certas áreas da África e na China. 

A vario/a minar, cujo índice de morta
lidade não passa de 1 %, em comparação 
com um índice de até 40% da vario/a 



Em cima: Somália - Ofereceram-se recom
pensas para quem notificasse um caso de 
varíola. 

À esquerda: Bangladesh - Controle de quali
dade de vacinas locais. 

À direita: URSS - Milhões de doses de 
vacina contribuíram para o êxito da cam
panha mundial de erradicação. 
(Fotos OMS/E. Shafa, OMS/P. Claquin e 
OMS/Novosti) 

maior, resulta em cicatrizes faciais muito 
menos frequentes - na Somália, apenas 
7% dos casos conhecidos apresentavam 
cicatrizes faciais um ano depois do ata
que. Ocorre, porém, que essa forma de 
varíola pode ser confundida com a vari
cela, razão pela qual as pesquisas desta 
última doença foram muito úteis para in
dicar a presença ou .ausência de varíola 
benigna. Nas pesquisas de varicela, sele
cionavam-se casos da doença para a ob
tenção de espécimes destinados a exame 
de laboratório: um espécime de cada di-

ferente surto de varicela, um de casos se
veros ou fatais, um de varicela em pes
soas vacinadas e um de todos os casos 
suspeitos de varíola. Os espécimes eram 
enviados a Genebra e examinados nos 
centros de colaboração da OMS em Mos
covo ou em Atlanta, EUA. Foram exami
nados mais de 5.200 espécimes durante o 
período que culminou com o certificado 
de erradicação na Etiópia e na Somália, 
sem que fosse detectado nenhum caso de 
vírus de varíola. 

Ao se evidenciar a adequação desses 
preparativos, formava-se uma Comissão 
Internacional para visitar o país ou re
gião de que se tratasse. À sua chegada, os 
membros da Comissão mantinham con
tatos com as autoridades nacionais de 
saúde, passavam em revista todo o con
junto de evidências indicativas da inexis
tência de varíola por pelo menos dois 
anos e, a seguir, realizavam visitas de 
campo. O objetivo dessas visitas era afe
rir a eficiência do sistema de vigilância da 
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varíola. A Comissão Internacional pro
curava responder à seguinte indagação: 
se houvesse ocorrido um caso nos últi
mos dois anos, teria sido possível de
tectá-lo? As visitas de campo concentra
vam-se em áreas dificeis ou problemáti
cas, na localização do último caso notifi
cado, em distritos de fronteira e em áreas 
inaccessíveis e carentes de bons serviços 
de saúde. A seguir, os membros da Co
missão voltavam a examinar os relató
rios nacionais, acrescidos da informação 
obtida com as viagens de campo, depois 
do que preparavam o seu relatório. Em 
cada caso, os preparativos haviam sido 
tão completos, ou decorrera tanto tempo 
após a notificação do último caso, que a 
Comissão Internacional estava em con
dições de certificar que o país ou região 
se achava livre da varíola. 

Certificado mundial 

Em 1977, ao parecer iminente a erradi
cação mundial, evidenciou-se a necessi
dade de formar um grupo especializado 
independente para formular as estraté
gias de certificação da erradicação global 

da varíola, para aferir os resultados da 
ação das Comissões Internacionais e de 
outros levantamentos, para considerar 
implicações da erradicação global tais 
como a suspensão das vacinações contra 
a varíola entre o público em geral e o sig
nificado de estoques de vírus de varíola 
em laboratório, e para detalhar uma po
lítica de seguro após a erradicação. 

Em outubro de 1977, o Director Geral 
da OMS convocou um Grupo Consultivo 
sobre a certificação da erradicação mun
dial da varíola, integrado por 17 especia
listas procedentes de 16 países, a maioria 
dos quais epidemiologistas e virologistas 
com experiência em programas de erra
dicação e em procedimentos de certifica
ção. O Grupo Consultivo formulou reco
mendações detalhadas em prol de um 
programa para o ano seguinte e sugeriu a 
constituição de uma "Comissão Interna
cional para a Certificação Global da Er
radicação da Varíola", que prestaria as
sistência de consulta e verificaria os deta
lhes desse inédito evento. Formada em 
princípios de 1978, a Comissão Mundial, 
como passou a ser subsequentemente 

chamada, reuniu-se em dezembro do 
mesmo ano e em dezembro de 1979. 

A primeira reunião da Comissão 
Mundial passou em revista a situação da 
varíola em cada país e área habitada do 
mundo e elaborou um programa de tra
balho que culminaria na certificação da 
erradicação da varíola de cada país em 
dezembro de 1979. Abordou também di
versos problemas de especial importân
cia num mundo livre da varíola, tais 
como: políticas de vacinação, estoques 
de vírus da varíola em laboratórios e a 
possibilidade de que exista um reservató
rio animal para o vírus da varíola. 

O ano de 1979 testemunhou intensas 
atividades, cuidadosamente coordena
das, que resultaram na apresentação, à 
reunião da Comissão Mundial, em de
zembro, de relatórios sobre a situação da 
varíola em cada país do mundo, de um 
parecer especializado sobre a justificação 
e o alcance da conservação de estoques 
de vírus da varíola em laboratórios e em 
idéias para uma "política de seguro" 
aplicável ao período posterior à erradica
ção da varíola. Além de considerar toda 



essa informação, a reunião de 1979 com
pletou um relatório final sobre suas ativi
dades, concluindo seus quatro dias de in
tensos trabalhos com uma cerimônia de 
assinatura, por todos os membros, de um 
documento redigido em seis línguas, nos 
seguintes termos: "Os abaixo assin.ados, 
membros da Comissão Global sobre a 
Certificação da Erradicação da Varíola, 
certificam que a varíola foi erradicada de 
todos os países no mundo." 

O relatório, com cerca de 120 páginas, 
resume as campanhas que levaram à er
radicação e à respectiva certificação, por 
país, por grupos de países e em âmbito 
mundial. Além disso, sugere as linhas ge
rais de uma política de seguro para a era 
de pós-erradicação. O relatório e suas re
comendações foram considerados pela 
Diretoria Executiva da OMS em janeiro de 
1980 e figuram na agenda da Assembléia 
Mundial da Saúde, a ser realizada no 
corrente mês. 

É difícil - talvez impossível- "provar 
uma negativa" , vale dizer, provar que a 
varíola não mais existe no mundo. Con
tudo, as evidências fornecidas pelo cui-
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À esquerda: 
Outubro de 1979 - Membros da 
Comissão Global percorreram 
todos os quadrantes do "chifre" 
da África, certificando-se de que 
.ninguém sabia de qualquer caso 
de varíola. 

À direita: 
Dezembro de 1979 - O Dr. 
P.N. Shreshta, do Nepal, mem
bro da Comissão Global, assina 
o documento que declara que "a · 
varíola foi erradicada de todos os 
países do mundo". 

(Fotos OMS/J. Breman 
e OMS/L. Blanco) 

dadoso trabalho das autoridades de 
saúde de cada país, dos consultores e as

. sessores da OMS e do pessoal da Unidade 
de Erradicação da Varíola da OMS, em 
Genebra, convenceram todos os mem
bros da Comissão Mundial que a trans
missão da doença, de pessoa a pessoa, 
fora interrompida em todos os quadran
tes do mundo. O último caso de varíola 
endêmica ocorreu na Somália, em 
outubro de 1977. A Meta Zero da varíola 
foi realmente alcançada, e a Comissão 
Mundial certificou formalmente que o 
mundo está livre, afinal, dessa aterradora 
doença. • 

No próximo número 
A edição de junho de A Saúde do 
Mundo, que será distribuídas às véspe
ras da Conferência Mundial das Nações 
Unidas sobre a Década da Mulher, a ser 
realizada em Copenhague, abordará o 
papel da mulher nos campos intima
mente vinculados do desenvolvimento 
e da saúde. Colaboradores de diferentes 
partes do mundo darão destaque a al
guns dos aspectos mais salientes da 
situacão da mulher em diferentes cultu
ras e 'ambientes. 
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Peço incluir-me entre os assinantes da 
revista "A Saúde do Mundo" segundo as 
indicações abaixo : 

Assinatura de 1 ano 
Assinatura de 2 anos 
Assinatura de 3 anos 
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25.-
45.-
60.-
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o 
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tância de 
Nome : ____________ _ 

Rua: ____________ _ 

Cidade: ___________ _ 

Pais:-------------
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