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PREFÁCIO 

É um prazer poder prefaciar Caminhos da Saúde Pública no Bra

sil, produzido como parte da celebração do Centenário da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) no Brasil. Devo felicitar os que conceberam o 

título do livro, pois ele transmite uma forte imagem do que foi o passado e do 

que o futuro pode ser. Muitos são os caminhos que, quando seguidos, con

duzem à boa saúde, e o conceito de caminho também implica que há um 

começo, um estado atual e um espaço adiante. Há um caminho adiante a ser 

construído, o qual deverá ser melhor que o do passado, pois teremos a 

vantagem de conhecer as armadilhas e os perigos a serem evitados. 

Essa imagem é apropriada para o conjunto da OPAS. Na verdade, 

quando a Organização foi fundada em 1902, seu foco de atenção era as 

doenças infecciosas, e o caminho era claramente direcionado à conquista 

dessas enfermidades, com as ferramentas e os programas então disponíveis. 

Hoje, reconhecemos que o espectro de doenças que os países têm de en

frentar é mais complexo, como também o caminho que têm a seguir. Os 

países devem lidar com um verdadeiro mosaico de enfermidades e procurar 



as ferramentas apropriadas para abordar, simultaneamente, múltiplos pro

blemas. Estou particularmente feliz de ver a importância dada à promoção 

da saúde, pois acredito que a aplicação astuciosa de estratégias pertinentes 

representa um meio eficaz para tratar os complexos problemas defrontados 

na luta para melhorar a saúde do povo brasileiro. 

Durante os últimos cem anos, a OPAS seguiu diferentes caminhos em 

sua eterna busca por ser útil aos países da Região. Houve um tempo no qual 

a Organização foi reativa aos problemas de saúde dos países. Hoje o enfoque 

é muito mais proativo, nós cooperamos tecnicamente usando várias aborda

gens, apropriadas à situação de saúde dos países, individualmente. Não há 

dúvida, entretanto, que os caminhos que procuramos e trilhamos estão to

dos voltados para melhorar a saúde dos povos das Américas, na perspectiva 

de que essa saúde seja distribuída mais equitativamente. 

É importante que livros como este tenham um sabor histórico, não 

servindo apenas para que as gerações futuras possam reconhecer a luta 

daqueles que os precederam. É também importante observar os eventos 

históricos de saúde no contexto de outras circunstâncias sociais e apreciar 

as soluções que tiveram de ser buscadas. Com essa análise, podemos encon

trar meios de evitar alguns perigos e avançar mais rapidamente nos cami

nhos para a melhor saúde. A história dos progressos realizados neste país é 

importante para as Américas e, possivelmente, para o mundo. Por seu tama

nho, o Brasil apresenta vários tipos de microrregiões, o que, de certa forma, 

pode ser representativo de quase qualquer país no hemisfério. 

Caminhos da Saúde Pública no Brasil assinala, com singeleza, as 

diferenças que existem entre as regiões do Brasil. Por conta dessa diversida

de, organizou-se um sistema de informação capaz de demonstrar a natureza 

das diferenças e o tipo de sistema de saúde que certamente irá reduzir essas 

brechas. A coragem de estabelecer o sistema único de saúde e, ao mesmo 

tempo, de rumar para a verdadeira descentralização, é um aspecto histórico 

deste livro que chamará a atenção de muitos no exterior. Esta coragem e 



determinação de que todos os caminhos a serem seguidos conduzem à saú

de são vistas em muitos outros lugares. 

A OPAS sente orgulho de estar associada à produção desta obra e 

estamos agradecidos aos diversos autores que detalharam a relação deste 

país com a nossa Organização. Orgulhamo-nos dessa relação e poderíamos 

acrescentar numerosos exemplos da participação positiva do Brasil na vida 

de nossa Organização. 

Tenho insistido em que, neste ano do Centenário, nosso foco não 

deve estar primariamente dirigido ao que a OPAS fez, mas sim ao que foi 

alcançado na saúde nas Américas, com a assistência da Organização. 

Caminhos da Saúde Pública no Brasil é um bom exemplo desse enfoque. 

Desejo que seja lido e apreciado por muitos, não apenas pelos detalhes que 

fornece sobre o que ocorreu na saúde no Brasil, mas também por revelar os 

homens e as mulheres que fizeram essa história à medida que trilharam os 

diversos caminhos condutores à melhoria da saúde. 
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