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30º ANIVERSÁRIO DA ERRADICAÇÃO DA VARÍOLA E DA CRIAÇÃO DO 
FUNDO ROTATIVO DA OPAS PARA A COMPRA DE VACINAS 

 
 
Antecedentes 
 
1. Em 1959, dá-se início a um programa regional para a erradicação da varíola nas 
Américas, de acordo com a resolução CSP13.R19 da 13ª Conferência Sanitária 
Pan-americana. 
 
2. No mesmo ano, a Assembleia Mundial da Saúde recomendou que os países onde 
a varíola era endêmica iniciassem programas especiais para a erradicação mundial dessa 
doença. 
 
3. Em 1967, ano em que começou o Programa Intensificado de Erradicação da 
Varíola, a América do Sul apresentou as melhores perspectivas no mundo para a 
erradicação desse mal. Nesse mesmo ano, um único país, o Brasil, registrava quase a 
maioria dos casos nas Américas. 
 
4. O último caso de varíola na Região das Américas foi notificado no Rio de Janeiro, 
Brasil, em 1971. No nível mundial, o último caso de varíola foi notificado no dia 26 de 
outubro de 1977, na cidade de Merca, Somália. 

 
5. No dia 9 de dezembro de 1979, os membros da Comissão Mundial para a 
Certificação da Erradicação da Varíola assinaram um pergaminho no qual declaravam 
que o mundo estava livre da varíola, o que representa a primeira erradicação de um 
patógeno humano em nível mundial e regional por meio de ações de saúde pública, entre 
elas a vacinação. 
 
6. O relatório final da Comissão Mundial, A Erradicação Mundial da Varíola, foi 
publicado nos seis idiomas oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), e suas 



CD50/INF/5  (Port.) 
Página 2 
 
 
conclusões e recomendações foram adotadas pela 33ª Assembleia Mundial da Saúde no 
dia 8 de maio de 1980 (WHA 33.3). 
 
7. O Fundo Rotativo para a Compra de Vacinas da OPAS foi criado pelo Conselho 
Diretor em 1977 por meio da resolução CD25.R27. O Fundo iniciou suas operações 
formalmente em 1979, como parte do Programa Ampliado de Imunização. Ao longo 
desses 30 anos, o Fundo Rotativo tem sido o mecanismo de cooperação criado pelos 
Estados Membros da OPAS para manter o fornecimento oportuno de vacinas de 
qualidade a preços mais baixos. Esses esforços repercutiram favoravelmente na redução 
da morbidade e mortalidade causada por doenças evitáveis pela vacinação e, de modo 
geral, na saúde pública dos povos da Região das Américas. 
 
8. Em diversas ocasiões e das mais variadas formas, os Estados Membros 
reconheceram os benefícios do Fundo Rotativo e manifestaram seu apoio para que as 
operações desse Fundo se mantivessem dentro dos princípios de igualdade e 
solidariedade que o regem. 
 
9. Com a presença das chamadas novas vacinas, cujos custos e sustentabilidade 
representam grandes desafios para os Estados Membros, o Fundo Rotativo tem tido um 
papel fundamental no favorecimento do acesso equitativo às vacinas nos países da 
Região. 
 
10. Diante dos novos desafios no campo da imunização, é oportuno destacar os 30 
anos de trabalho do Fundo Rotativo, o qual foi criado com uma visão de futuro que tem 
permitido, entre outras coisas, que a imunização seja considerada um bem público na 
Região das Américas, e a intervenção em saúde de maior aceitação social. 
 
Proposta 
 
11. Durante o 50.º Conselho Diretor da OPAS, são celebrados e homenageados os 
milhares de profissionais da saúde e voluntários da comunidade que, sob a orientação da 
OMS e das autoridades nacionais, trabalharam para erradicar a varíola, reconhecendo ao 
mesmo tempo a grande contribuição do Fundo Rotativo no avanço do Programa 
Ampliado de Imunização na Região das Américas. 
 
12. Os objetivos da comemoração são: 
 
a) Passar em revista o legado da erradicação da varíola nos programas de saúde 

pública na Região, em particular no Programa Ampliado de Imunização; 
 
b) Reconhecer as contribuições do Fundo Rotativo para a saúde pública: passado, 

presente e futuro. 
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13. O painel para a comemoração inclui as seguintes apresentações: 
 
a) O legado da erradicação da varíola nos programas de saúde pública na Região. 
 
b) A criação e história do Fundo Rotativo. 
 
c) O Fundo Rotativo como elemento para o sucesso dos programas nacionais de 

imunização. 
 
d) O Fundo Rotativo como mecanismo de igualdade e solidariedade entre os povos 

das Américas. 
 
e) O Fundo Rotativo e a erradicação de doenças evitáveis por vacinação. 
 
Intervenção do Conselho Diretor 
 
14. O Conselho Diretor é convidado a tomar nota do presente relatório e fazer as 
recomendações necessárias para preservar os triunfos alcançados. 
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