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RESENHA

A história da Opas
ais de um século de tra-
balho ininterrupto no
campo da saúde pública,
com o objetivo de auxili-
ar na prevenção, no con-

trole e na erradicação de doenças e
na promoção da saúde, contribuindo
para redução da pobreza, taxas de mor-
talidade, aumento da expectativa de
vida e desenvolvimento humano mais
justo e sustentável nos países compo-
nentes do continente americano. Essa
é a marca deixada pela Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas). E é
a história dessa instituição que o histo-
riador Marcos Cueto se propõe a nar-
rar em seu livro O valor da saúde, re-
cém-lançado pela editora Fiocruz.

A obra tem base em uma ampla
lista de fontes publicadas, documen-
tos inéditos e entrevistas, retirados de
instituições de toda a América, como
a Biblioteca Pública de Nova York, os
Arquivos Históricos do Ministério da
Saúde da Cidade do México e a Casa
de Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de
Janeiro. Conforme o autor, o livro pre-
tende narrar na ordem cronológica os
principais esforços e filosofia da Opas
ao longo de sua existência, concentran-
do-se em descrever a instituição den-
tro do contexto político e econômico
em que se desenvolveu. A história da
medicina latino-americana e caribenha
também foi investigada, a fim de dar
destaque adequado à forma como fo-
ram recebidas as políticas e interven-
ções da organização na região.

“O livro apresenta em linguagem
acessível uma visão panorâmica, de
grande interesse para historiadores,
gestores e trabalhadores da saúde e
todos os que procuram uma compre-
ensão mais ampla sobre a história so-
cial e política do continente ameri-
cano”, afirma a pesquisadora Nísia
Trindade Lima, que assina o prefácio
da edição brasileira. “Não se trata,
portanto, apenas de estudo sobre
uma instituição ou um setor especí-
fico de atividade”.

Cueto conta que a Opas é a enti-
dade mais antiga de sua natureza ain-
da em funcionamento e que seu pro-
gresso histórico retrata uma luta
constante contra a inclinação desse tipo
de organização internacional de se li-
mitar a um papel consultivo ou dema-
siado ativo na solução de problemas
em certas áreas. Durante a leitura, tam-
bém é possível conhecer o perfil bio-
gráfico e o estilo de cada sanitarista
que liderou a instituição com a tarefa
de convencer governos e elites políti-

cas de diferentes países a investir e
promover a saúde como um direito fun-
damental dos povos.

“Marcos Cueto fez um trabalho ex-
celente”, comenta a argentina Mirta
Roses Periago, atual diretora da Opas.
“Seu rigor meticuloso na escolha das
numerosas fontes consultadas, bem
como a extensa bibliografia resultan-
te, é complementado por uma narrati-
va animada e cativante, o que faz deste
livro uma contribuição duradoura para
a história de nossa amada Opas”.
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