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Talvez mais do que em nenhuma outra época, o mundo atualmente se confronta com 

uma enorme gama de desafios e oportunidades na área da saúde. De fato, presenciamos, 

nos últimos anos do século XX e nos primeiros anos deste século, em primeiro lugar, 

uma justificada preocupação da denominada 'comunidade internacional' com as condi

ções de saúde declinantes das populações de um grande número de países do mundo 

em desenvolvimento. É o que se verifica na maioria dos países do continente africano, 

com conseqüências impressionantes, já sobejamente conhecidas. Tais situações de saúde, 

contudo, ameaçam não só a sobrevivência de um sem-número desses países como também 

a segurança dos habitantes dos países desenvolvidos. Em segundo lugar, a difusão do 

conceito (comprovado) de que sem saúde não há possibilidades de desenvolvimento vem 

empurrando as Nações Unidas e a política externa de diversos países, por motivos diversos, 

a um crescente compromisso com o enfrentamento e a superação das terríveis condições de 

saúde vigentes nos referidos países. 

O pano de fundo para tais constatações e certas propostas de intervenção deve-se ao 

entendimento da crescente dependência dos países entre si na área da saúde e da doença, 

além, evidentemente, de fatores políticos, econômicos e, por que não, humanitários. As do

enças endêmicas e possivelmente epidêmicas, como a síndrome respiratória aguda grave 

(Sars), a possível pandemia de gripe aviária e a possibilidade de sua transformação numa 

pandemia de iryluenza humana de conseqüências imprevisíveis, e a própria Aids, assim 

375 
















































