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no Brasil, são elegantes e expressam a 
impressionante qualidade dos dirigentes 
desta prestigiosa organização das 
Nações Unidas. 

Os leitores vão desfrutar profundamente 
deste livro. Além de fonte de consultas 
de inequívoco valor, Caminhos da 
Saúde Pública no Brasil nos conduz a 
uma reflexão instigante sobre a saúde 
no transcorrer do último século no 
nosso país. 

A Fiocruz está muito honrada em poder 
ser parceira na publicação desta obra, 
pois ela representa uma homenagem aos 
milhares de sanitaristas que construíram 
nosso sistema de saúde, bem como a 
outros tantos que, ao longo do século 
XX, entregaram-se com paixão ao mister 
de assegurar ao continente um ambiente 
de viva e produtiva cooperação. 

Paulo Marchiori Buss 
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz 



Caminhos da Saúde Pública no Brasil vem à luz como 
parte das comemorações do centenário da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) no Brasil. Propõe-se a desenhar um 
quadro evolutivo, ao longo do século XX, das poUticas, dos 
programas e dos serviços estabelecidos para a melhoria da saúde 
dos brasileiros. Diversas e destacadas personalidades da saúde 
pública nacional contribuem para uma revisão do longo trajeto 
percorrido pelas políticas de saúde, desde um momento inicial, em 
que praticamente se restringiam a ações de controle das epidemias 
de febre amarela, varíola e outras, concentradas nos grandes centros 
urbanos das regiões mais desenvolvidas do país, até o momento atual, 
em que a prioridade se manifesta na consolidação da saúde como um 
direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. 

O livro põe em evidência o quanto o país avançou nestes 
cem anos em matéria de condições de saúde da população e de 
direito à saúde, passando por diferentes estágios de desenvolvimento 
econômico e social, mas chama a atenção igualmente para a 
persistência de problemas estruturais que determinam profundas 
desigualdades entre suas cinco grandes regiões geográficas e entre 
seus diferentes grupos populacionais. 

José Noronha 
Presidente da Associação Brasileira de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) 




