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Apresentação

A coletânea Desafios para a Saúde Coletiva no
Século XXI inspira-se no título de um seminário internacional promovido pela
Organização Pan-Americana de Saúde, em agosto de 2005, visando a articulação daqueles que defendem a construção de sistemas de saúde universais, equitativos e de natureza pública.
Tendo sido convidado, naquela oportunidade, para discutir a proposta da
Nova Saúde Pública, ressaltei que a Saúde Coletiva latino-americana encontrava-se em condições de contribuir com princípios e estratégias para o desenho dos referidos sistemas. Registrei, além disso, que o projeto da Reforma
Sanitária Brasileira possibilitou, a duras penas, implantar o Sistema Único de
Saúde (SUS), cujos princípios e diretrizes poderiam servir de referência em torno dos seguintes valores: universal, público, democrático, culturalmente sensível, igualitário, ético, equitativo e solidário.
Os textos aqui publicados discutem políticas públicas e movimentos ideológicos que têm influenciado o campo social da saúde. Nessa perspectiva,
a Saúde Coletiva representa uma aposta em novos pressupostos, métodos e
práticas sociais, em vez de contentar-se em fazer do mesmo jeito, como tem
ocorrido com a saúde pública convencional. Projetos, sonhos, engenho, trabalho e arte transcendem a produção de bens e a prestação de serviços de
saúde. Podem compor movimentos contra-hegemônicos capazes de constituir sujeitos públicos comprometidos com novos modos de vida.
Estes são os motivos que impulsionaram a composição deste livro. A sua
publicação, no entanto, tornou-se possível com o apoio de Isabela Pinto e
Flávia Goulart, além do generoso e dedicado trabalho de revisão efetuado
por Denise Coutinho. Aproveito o ensejo desta Apresentação para expressarlhes a minha gratidão.
Jairnilson Paim
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