
globaloutlook
I n f o r m a t I v o  r o t á r I o

Guia sobre o PólIo Plus Para rotarIanos

Copyright © 2011  –  rotary international .  todos os  d ire itos  reservados.



 Q
uando o Rotary International lançou o progra-
ma Pólio Plus, em 1985, a palavra “plus” (“mais”, 
em inglês) fazia referência à crença de que a inicia-
tiva para erradicação da pólio aumentaria as imu-
nizações contra outras cinco doenças comuns em 
crianças: sarampo, tuberculose, difteria, coqueluche 

e tétano. Com o passar do tempo, a lista de benefícios cresceu. 
Campanhas de vacinação antipólio abriram caminho para outras 
intervenções importantíssimas na área da saúde, como a dis-
tribuição de suplementos de vitamina a. novos equipamentos 
para transportar e armazenar vacinas facilitaram o combate a do-
enças contagiosas em países em desenvolvimento. Uma enorme 
rede de laboratórios e clínicas responsáveis por identificar novos 
casos da doença começou a monitorar a proliferação de outros 
vírus. e a iniciativa global de erradicação da pólio, que o rotary 
ajudou a criar, passou a se destacar internacionalmente como um 
modelo para parcerias entre os setores público e privado para 
tratar de questões globais relacionadas à saúde. o termo “plus” 
em pólio plus significa que os rotarianos estão fazendo mais do 
que simplesmente cessando a transmissão da pólio nos últimos 
quatro países ainda endêmicos; eles estão deixando como legado 
a infraestrutura e um exemplo de parcerias que apoiarão a luta 
contra outras doenças contagiosas por muitos e muitos anos.  
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a rede de frIo 
o transporte de vacinas em áreas em desenvolvimento não é tarefa fácil. do momento 
em que deixam o fabricante até chegarem às crianças, as vacinas devem ser mantidas 
entre dois e oito graus Celsius (embora algumas possam ser congeladas de -15 a -25 
graus). Uma pequena diferença na temperatura pode estragar um carregamento in-
teiro, deixando crianças sem a proteção de que precisam. a “rede de frio” criada para 
distribuir a vacina antipólio também tem sido usada para transportar outras vacinas, 
como contra sarampo, tétano e difteria. estima-se que um terço da estrutura da rede 
de frio da África subsaariana foi criada em apoio à erradicação da pólio. 
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Um dos resultados mais importantes dos esforços do Rotary para erradicar 
a pólio é uma aliança da qual você provavelmente nunca ouviu falar. 

A Iniciativa Global de Erradicação da Pólio (GPEI) é responsável pelo 
desenvolvimento de vacinas, detecção e contenção de novos casos, e 
imunização de milhões de crianças anualmente. Ela se tornou o modelo 
para parcerias de grande escala entre os setores público e privado, podendo 
melhorar a vida de um grande número de pessoas e combater a disseminação 
de doenças. 

Mesmo que não esteja familiarizado com a GPEI, você reconhecerá seus 
principais parceiros: Organização Mundial da Saúde (OMS), Unicef, Centro 
Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e, claro, 
Rotary International. Uma década antes da colaboração entre estes parceiros, 
que teve início em 1988, o Rotary tinha realizado um projeto para imunizar 
seis milhões de crianças contra a pólio nas Filipinas. Na época, organizações 
internacionais de saúde estavam dedicadas à luta contra outra doença fatal: 
a varíola. Quando sua erradicação foi finalmente alcançada, em 1979, tais 
grupos estavam prontos para um novo desafio: o combate à pólio. 

“A pólio é uma das poucas doenças que pode ser erradicada”, explica 
Stephen Cochi, assessor sênior da Divisão de Imunização Global do CDC. 

A GPEI foi criada quando a Assembleia Mundial da Saúde – incentivada 
pela campanha de arrecadação de fundos para o combate à pólio do Rotary, 
que tinha angariado US$247 milhões — adotou uma resolução, em 1988, 
para eliminar a pólio globalmente. Em sua primeira década, a parceria 
alcançou grande progresso. Em 1988, havia 125 países onde a pólio era 
endêmica e um total de 350.000 novos casos da doença. Em 2000, os 
números tinham diminuído para 20 países e 719 novos casos.   

Uma das razões para o drástico declínio foi a Rede Global de Laboratórios, 
estabelecida em 1990 como parte da GPEI. Através dela, cientistas podem 
detectar a movimentação do vírus de um país para o outro e ajudar a 
solucionar problemas onde o vírus se origina e para onde migra. Como a 
rede de laboratórios pode prever o comportamento da doença e, assim, 
conter grandes surtos, ela se tornou um modelo para detecção da 
movimentação de outras doenças, como sarampo, rubéola, febre amarela e 
encefalite japonesa. 

 “Este grupo de laboratórios continuará sendo extremamente útil no 
combate a outras doenças contagiosas, inclusive aquelas que vêm se tornando 
cada vez mais comuns e perigosas”, explica Robert S. Scott, presidente da 
Comissão Internacional Pólio Plus.

A GPEI também tem tido êxito no rastreamento de doenças mesmo 
depois da diminuição de sua ocorrência. “Quando há um grande número 
de casos, a pólio é facilmente detectada”, diz Robin Nandy, assessor sênior 
de saúde e líder da equipe de combate à pólio do Unicef.  “No entanto, 

quando há uma redução no número de casos, as atividades de vigilância 
devem ser extremamente eficazes.”   

O sistema de vigilância avançada da GPEI, criado para detectar todos os 
novos casos de pólio, é um processo de quatro etapas: investigação dos casos 
de paralisia em crianças, coleta e transporte de amostras fecais para análise, 
identificação do vírus da pólio nas amostras e mapeamento da movimentação 
do vírus para determinar sua origem.  

Outro desenvolvimento técnico importante da GPEI é a vacina oral 
bivalente, que protege contra os tipos 1 e 3 do vírus selvagem da pólio (o 
tipo 2 foi eliminado em 1999) e é mais eficaz que a vacina trivalente. A 
criação da vacina oral bivalente, usada desde dezembro de 2009, foi possível 
graças ao programa de pesquisa da iniciativa de erradicação.  

Apesar de seus sucessos, a GPEI enfrenta desafios para entregar vacinas 
nos quatro países ainda endêmicos. “A estrutura precária dos sistemas de 
saúde do Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão torna seus países vizinhos 
vulneráveis à migração do vírus”, explica Cochi. A eliminação dos casos 
remanescentes da pólio requer novas estratégias, como apoio político 
nacional, regional e de líderes locais. 

A rede de 1,2 milhão de associados do Rotary tem sido extremamente 
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útil à mobilização de apoio local para a iniciativa. “Graças à rede de contatos 
do Rotary, temos conseguido ampliar nosso trabalho nos países endêmicos”, 
comenta Nandy. “O Rotary tem sido um parceiro essencial para conseguirmos 
reuniões com oficiais do governo, presidentes e primeiros-ministros.” Ele 
atribui ao Rotary as reuniões com o presidente paquistanês Asif Ali Zardari, 
que resultou em seu comprometimento, em janeiro, a um plano emergencial 
para acabar com a pólio no país.   

A parceria também tornou possível Dias de Tranquilidade no Afeganistão, 
Chade, Somália e Sudão, convencendo facções inimigas a cessarem fogo 
temporariamente para que as crianças pudessem ser vacinadas. “Este é um 
símbolo da campanha de erradicação da pólio e deve servir de exemplo 
para lidarmos com outras doenças.” 

A estrutura da GPEI pode ser usada em outras parcerias na área da saúde, 
como combate à aids, tuberculose e diversas doenças infantis. Um projeto 
do Rotary para combater a aids no Quênia e em Uganda citou os Dias 
Nacionais de Imunização da GPEI como exemplo no que diz respeito à 
arrecadação de fundos e mobilização de voluntários. O Rotary tem ajudado 
a vencer um outro desafio da GPEI: a necessidade de US$590 milhões para 
os esforços de erradicação. O Desafio 200 Milhões de Dólares, que tem o 

objetivo de equiparar parte dos subsídios de US$355 milhões doados pela 
Fundação Bill e Melinda Gates, é essencial para continuarmos financiando 
a iniciativa.  

“Nos últimos 20 anos, o panorama da saúde pública mudou muito”, 
afirma Nandy. “O modo pelo qual os parceiros que lideram a GPEI têm 
trabalhado com a Fundação Gates é um bom exemplo de como evoluímos.”  

Um esforço de tamanha dimensão e longo prazo requer confiança e 
comunicação. Os parceiros da GPEI se reúnem por telefone ou pessoalmente 
com frequência. A comunicação constante os ajuda a analisar os diversos 
pontos de vista e a tomar atitudes coerentes. Segundo Nandy, “toda parceria 
tem seus desafios. O segredo está na habilidade de superar dificuldades antes 
de se tornarem grandes problemas.”  

O mais importante é que a GPEI demonstrou o que pode ser alcançado 
quando os setores público e privado trabalham juntos. 

“Os esforços de erradicação da pólio mostraram que é possível chegar 
a todas as crianças, em qualquer parte do mundo”, ressalta Roland Sutter, 
coordenador de desenvolvimento de produtos e pesquisas da OMS para 
a Iniciativa Global de Erradicação. “Aprendemos que as crianças podem 
ser alcançadas através de intervenções de saúde, independente de onde 
moram.” n

maIs benefícIos  
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Intervenções de saúde
Muitos países realizam outras 
intervenções de saúde junto com 
campanhas de imunização 
antipólio. suplementos de vitamina 
a, que protege o sistema 
imunológico e ajuda no combate à 
diarreia, sarampo e outras 
infecções, são largamente 
distribuídos com a vacina 
antipólio. outras iniciativas 
simples são distribuição de 
mosquiteiros tratados com 
inseticida e de vermífugos em 
drágeas.

Imunizações
o apoio à entrega de vacinas 
antipólio formou a base para 
outros esforços bem-sucedidos de 
imunização, como o combate ao 
sarampo. de acordo com um 
recente relatório, o número de 
crianças nigerianas que 
receberam vacinações de rotina 
praticamente triplicou entre 2006 
e 2010, graças, em parte, a uma 
forte campanha. “a infraestrutura 
existente tem contribuído à 
expansão de iniciativas que 
fortalecem os sistemas de 
vacinação de rotina, o que acabou 
dobrando o número de crianças 
vacinadas em algumas regiões da 
África e do sudeste da Ásia”, diz 

roland sutter, coordenador de 
desenvolvimento de produtos e 
pesquisas da oMs para a gpei. 

assistência pós-desastre
redes locais de imunização 
antipólio podem ser mobilizadas 
em caso de emergências 
relacionadas a desastres naturais. 
veículos, equipamentos de rádio, 
estrutura para análise e 
transferência de dados, e 
escritórios podem ser usados em 
situações emergenciais 
relacionadas à saúde pública, tais 
como as resultantes do tsunami no 
sudeste da Ásia em 2004 e as 
enchentes no paquistão em 2010. 
Membros dessas redes também 
podem usar seus conhecimentos 
sobre comunidades, sistemas de 
saúde e governos para auxiliar em 
esforços de assistência.  

benefícios econômicos
de acordo com um estudo 
publicado em 2010 pelo periódico 
Vaccine, a gpei poderia gerar 
benefícios econômicos de Us$40 
a Us$50 bilhões entre 1988 e 
2035. o relatório também estima 
economia adicional de Us$17 a 
Us$90 bilhões como resultado da 
distribuição de suplementos de 
vitamina a. 
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rede global de laboratórIos
Criada em 1990, a rede tem 146 laboratórios para detecção e rastreamento do vírus da pólio no mundo. laboratórios 
nacionais fornecem a base para as atividades de vigilância, analisando amostras fecais de áreas com suspeitas de casos 
da doença. então, laboratórios regionais determinam a origem do vírus identificado, que pode ser selvagem ou derivado 
da vacina. em seguida, incidências do vírus da pólio são comunicadas a um dos sete laboratórios globais especializados 
a fim de monitorar a movimentação da doença. a maior parte dos laboratórios também faz testes para outras doenças, 
como sarampo, febre amarela e encefalite japonesa.
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benefícIos da erradIcação da PólIo

DesDe o lançamento Da iniciativa Global De erraDicação Da Pólio em 1988
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