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Economic Value of
Health: ensaio quase
esquecido

Em Genebra, de 5 a 22 de maio de 1952,

realizou-se a 5ª Assembléia Mundial da

Saúde1. A delegação brasileira era compos-
ta de: M. J. Ferreira, professor de Saúde

Pública, Faculdade Fluminense de Medici-

na; A. G. de Almeida e Castro, diretor do
Serviço Nacional de Peste, Ministério da

Educação e Saúde, e E. de Paiva Ferreira

Braga, superintendente, Serviço Especial de
Saúde Pública, Ministério da Educação e

Saúde; atuou como conselheiro C. A. de

Souza e Silva, da Delegação Permanente do
Escritório Europeu das Nações Unidas.

A Nona Sessão Plenária, em 21 de maio,

presidida por José Manoel Ferreira realizou
discussões técnicas a respeito de “The

Economic Value of Preventive Medicine” e

“The Methodology of Health Protection for
Local Areas”. Dois renomados especialistas

estavam presentes: o professor Winslow2,

de saúde pública, e o professor Myrdal3,
secretário executivo da Comissão Econômi-

ca para a Europa, os quais fizeram a apre-

sentação geral do tema O Valor Econômico
da Saúde.

O ensaio Economic Value of Health, de

Paulo de Assis Ribeiro, Manoel José Ferreira
e Ernani Braga, está sendo divulgado pela

primeira vez, graças à iniciativa do editor

da Revista Brasileira de Epidemiologia, José
da Rocha Carvalheiro.

Manoel José Ferreira (1897-1978), em

julho de 1974, após o falecimento do pri-
meiro autor deste ensaio, Paulo de Assis

Ribeiro (1906-1974), registrou: [...] “O Va-
lor Econômico de Saúde em limitada pu-
blicação mimeografada que se destinou a

participação no tema das Discussões Téc-

nicas da Assembléia Mundial da Sáude em
Genebra mostra o amadurecimento do ho-

mem que se associara a Raphael de Paula

Souza na Campanha Nacional contra a Tu-
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The Fifth World Health Assembly     1 was
held in Geneva, from May 5th to May 22nd,
1952. In the Brazilian delegation, were M.
J. Ferreira, Professor of Public Health, at the
Faculdade Fluminense de Medicina; A. G.
de Almeida e Castro, director of the Na-
tional Plague Service of the Ministry of Edu-
cation and Health; and E. de Paiva Ferreira
Braga, superintendent of the Public Health
Special Service of the Ministry of Education
and Health. C. A. de Souza e Silva from the
Permanent Delegation of the United Na-
tions European Office served as an advisor.

The ninth Plenary Session, on May 21st,
chaired by Manoel José     Ferreira included
technical discussions about “The Economic
Value of Preventive Medicine” and “The
Methodology of Health Protection for Lo-
cal Areas”. Two renowned experts were
there and presented an overview on the
theme “The Economic Value of Health”:
Winslow2, professor of public health, and
Professor Myrdal3, executive secretary of
the European Economic Commission.....

The essay Economic Value of Health,
written by Paulo de Assis Ribeiro, Manoel
José Ferreira and Ernani Braga, is now be-
ing published for the first time, thanks to
the initiative of José da Rocha Carvalheiro,
editor of the Brazilian Journal of Epidemi-
ology.

In July 1974, after the death of the first
author of this essay,     Paulo de Assis Ribeiro
(1906-1974), Manoel José Ferreira (1897-
1978), wrote: [...] “The Economic Value of
Health, published in a limited mimeo-
graphed edition to be presented as part of
the Technical Discussions at the World
Health Assembly     in Geneva, shows the
maturity of the man who had joined
Raphael de Paula Souza in the National
Campaign Against Tuberculosis, and later
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berculose e posteriormente no enfoque ori-

ginal e incomparável no lançamento das

Bases da Reforma Agrária”. [...]4.
A ausência de publicação de Economic

Value of Health infere-se também pela fal-

ta de menção, sequer sob forma de mimeo-
grafia, no excelente texto a respeito da obra

de outro co-autor, Ernani Braga (1913-

1984)5. Também não há registro de
Economic Value of Health, não obstante ter

sido feita sob os auspícios do Serviço Espe-

cial de Saúde Pública, no livro SESP-FSESP:
1942 – Evolução Histórica – 1991, de Nilo

Chaves de Brito Bastos6.

Passados 47 anos da elaboração de
Economic Value of Health, os sanitaristas

poderão apreciar a concepção de seus au-

tores por eles sintetizada na abertura: “O
valor da saúde pode ser expresso em fun-

ção das despesas e dos prejuízos causados

pelas doenças ou quaisquer deficiências fí-
sicas que, em todos os grupos etários, re-

duzam ou impeçam a plena produtividade

normal do homem sadio, no período uni-
tário determinado; e, ainda, pela perda de

produção – motivada por mortes prematu-

ras que determinam baixa no número de
indivíduos em cada grupo etário, nas ida-

des inferiores à idade normal de Lexis para

a região considerada – por um período en-
tre a idade em que se verificou o óbito e a

respectiva idade normal de Lexis”4.

Na preparação editorial do ensaio foram
corrigidas algumas falhas datilográficas,

melhorada a apresentação das tabelas e

gráficos, substituídos os símbolos matemá-
ticos de letras gregas manuscritas por

caracteres tipográficos, e particularmente

normalizada a bibliografia (38 referências)
que continha várias imprecisões. Apesar

dos esforços , no país e afora, a maioria das

referências bibliográficas que apresentam
observações em colchetes não foi localiza-

da, ou seja, sete referências (11, 21, 22, 29,

32, 35 e 38). Para outras dez referências,
embora também não tenham sido encon-

tradas nas bibliotecas de São Paulo (3, 5, 6,

9, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28), avalia-se que os
documentos possam ser localizados em

outra parte, seja porque tenham normali-

in the original and incomparable approach
in launching the Bases for Agrarian Re-
form”. [...]4.

It is also possible to infer from the ex-
cellent text about the work of another co-
author, Ernani Braga (1913-1984)5, that The
Economic Value of Health remained un-
published, not even in mimeographed cop-
ies. The Economic Value of Health is not
mentioned either in the book SESP-FSESP:
1942 – Evolução Histórica – 1991, by Nilo
Chaves de Brito Bastos6, even though it was
written under the auspices of the Special
Service of Public Health.

47 years after The Economic Value of
Health was written, sanitarians will be able
to appreciate the concept of its authors, as
summarized in the opening sentence: “The
purpose of this study is to explain the     value
of health from the viewpoint     of the ex-
penses and losses caused by disease and
other     physical deficiencies     which, in all     age
groups, reduce or hinder     the full normal
productiveness     of the     healthy man in     a spe-
cific     period; and     losses in productivity– re-
sulting from     premature deaths and causing
a reduction in the number of individuals in
each age group in ages below the normal
age of     Lexis for the region under consider-
ation – throughout the     period between the
age when     death occurred and the respec-
tive normal     Lexis ages” (reference 4).

When editing the essay, a few typing er-
rors were corrected, the presentation of
charts and tables was improved, the math-
ematical symbols handwritten in Greek al-
phabet were typed, and the bibliography
was standardized (38 references), since it
presented several flaws. In spite of efforts
in Brazil and abroad, most bibliographic
references (11, 21, 22, 29, 32, 35 and 38) that
included notes between brackets were not
located. Although we could not find the
other ten references in the libraries in São
Paulo (3, 5, 6, 9, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28), we
feel that the documents may be located
elsewhere, either because they meet biblio-
graphic standards, or because their failure
to meet such standards does not impede the
search, since they are partially valid.
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dade bibliográfica ou a falta dela não impe-

de a procura, pois têm validade parcial.

Quanto a informações biobibliográficas
dos autores recomendo, com entusiasmo,

a leitura dos seguintes textos apresentados

nas Notas e Citações Bibliográficas:
A) Paulo de Assis Ribeiro: citações 4 e 7

B) Manoel José Ferreira: citações 8, 9, 10 e

11
C) Ernani Braga: citação 5

Desejo manifestar meu agradecimento

ao professor José da Rocha Carvalheiro pelo
auxílio na preparação editorial; ao Dr. José

Esparza, da UNAIDS – Joint United Nations

Programme on HIV/AIDS, pela gentileza de
cópia dos excertos das discussões técnicas

da 5ª Assembléia Mundial da Saúde1 refe-

rentes ao tema; ao professor Fernando
Guilherme Tenório, da Fundação Getúlio

Vargas, do Rio de Janeiro, sem cuja ajuda

não teria contato com Maria Guilhermina
Esteves, pesquisadora aposentada do IBGE

que propiciou cópia de valiosa biografia de

Paulo de Assis Ribeiro4.

Notas e Citações BibliográficasNotas e Citações BibliográficasNotas e Citações BibliográficasNotas e Citações BibliográficasNotas e Citações Bibliográficas

1. Fifth World Health Assembly; 1952

Nov; Geneva. Geneva: WHO; 1952. p.3, 129-

31. (Official Records of the World Health
Organization, 42).

2. Charles - Edward Amory Winslow

(1877-1957). Segundo George Rosen (Uma
História da Saúde Pública, 2ª ed., Hucitec-

Editora Unesp-Abrasco, 1998) “Um líder da

Saúde Pública, nos Estados Unidos e no
mundo, verdadeiramente insigne. Entre os

campos em que trabalhou se incluem a prá-

tica da Saúde Pública, a organização da
atenção médica, a história da saúde públi-

ca e a saúde internacional. Ativo como pro-

fessor, editor e autor, deixou uma impres-
são duradoura na Saúde Pública america-

na”. Escreveu, entre outros, The Evolution

and Significance of the Modern Public
Health Campaign (New Haven,

Connecticut: Yale University Press; 1923)

3. Karl Gunnar Myrdal (1898-1987). Eco-
nomista, sociólogo e político sueco; vence-

dor, com Hayek, do Prêmio Nobel de Eco-

As to bibliographical information on the
authors, I enthusiastically recommend
reading the following texts that are pre-
sented in the Bibliographic Notes and Ref-
erences:
A) Paulo de Assis Ribeiro: references 4and

7
B) Manoel José Ferreira: references 8, 9, 10

and 11
C) Ernani Braga: reference 5

I would like to express my gratitude to
professor José da Rocha Carvalheiro for his
help in the preparation of the editorial; to
Dr. José Esparza, from UNAIDS – Joint
United Nations Program on HIV/AIDS, for
kindly providing copies of excerpts of the
technical discussions of the Fifth World
Health Assembly     relating to the theme (ref-
erence 1); to professor Fernando Guilherme
Tenório, of the Fundação Getúlio Vargas, in
Rio de Janeiro, without whose help I would
not have been able to make contact with
Maria Guilhermina Esteves, a retired IBGE
researcher who gave us a copy of the valu-
able biography of Paulo de Assis Ribeiro4.

Bibliographic Notes and ReferencesBibliographic Notes and ReferencesBibliographic Notes and ReferencesBibliographic Notes and ReferencesBibliographic Notes and References

1. Fifth World Health Assembly. Official
Records of the World Health Organization
nº42. Geneva: WHO; November 1952, p.3,
129-131.

2. Charles - Edward Amory Winslow
(1877-1957). According to George Rosen
(Uma História da Saúde Pública, 2ª ed.,
Hucitec-Editora Unesp-Abrasco, 1998) “A
public health leader, both in the United
States and in the world, a truly distinguished
man. Among the fields in which he worked,
we may include public health, organization
of medical care, history of public health,
and international health. An active teacher,
editor and author, he left an enduring mark
on American Public Health”. He wrote,
among other works, The Evolution and Sig-
nificance of the Modern Public Health Cam-
paign (New Haven, Connecticut: Yale Uni-
versity Press; 1923)

3. Karl Gunnar Myrdal (1898-1987). A
Swedish economist, sociologist and politi-
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nomia, em 1974. Criou a teoria da causação

circular, segundo a qual o círculo vicioso do

atraso e da pobreza pode ser rompido pela
aplicação planejada de reformas que pro-

voquem modificações cumulativas e

direcionadas no círculo de causas respon-
sáveis pelas desigualdades econômico-so-

ciais. Foi ministro do Comércio da Suécia

(1945-1947) e assessor econômico da ONU
para a Europa (1947-1957). Entre outras

obras escreveu Teoria Econômica e Regiões

Subdesenvolvidas (1957, no Brasil, 3ª edi-
ção, Rio de Janeiro: Saga; 1972), Desafio à

Riqueza (1963), Aspectos Políticos da Teo-

ria Econômica (no Brasil, 1ª edição, São
Paulo: Abril Cultural, 1984), e O Desafio do

Mundo Pobre (1970).

4. Assis Ribeiro, CJ. Apontamentos so-
bre a vida e a obra de um apóstolo do

humanismo e da cultura. Contribuição ao

estudo biográfico de Paulo de Assis Ribei-
ro. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE;

1975. 249p.

5. Braga, Ernani Paiva Ferreira. O pen-
samento de Ernani Braga. Organizado por

Paulo Marchiori Buss. Rio de Janeiro: Pro-

grama de Educação Continuada/Escola
Nacional de Saúde Pública; 1984. (Coleção

memória da saúde pública, v.1)

6. Bastos, Nilo Chaves de Brito. SESP-
FSESP. 1942 – Evolução Histórica – 1991, 2ª

edição. Brasília: Fundação Nacional de Saú-

de; 1996. 524p.
7. Vultos da Estatística Brasileira. Pro-

fessor Paulo de Assis Ribeiro (por Alberto

Alexandre de Souza). R. bras. Estat. Rio de
Janeiro, 35(138): 261-266, abr-jun 1974.

8. Pereira Neto, André de Faria. Palavras,

Intenções e Gestos. Os interesses profissio-
nais da elite médica. Congresso Nacional

dos Práticos (1922). Volume Anexo. Manoel

José Ferreira (p.30-32). [Tese de Doutora-
do em Saúde Coletiva]. Rio de Janeiro: Cen-

tro Biomédico, Instituto de Medicina Soci-

al, Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro; 1997.

9. Tribuna Médica nº 324, março de

1967, p.17.
10. Ferreira, Manoel José. Indivisi-

bilidade – Um novo princípio na inter-rela-

cian, he won the 1974 Nobel Prize on Eco-
nomics with Hayek. He created the theory
of circular causation, according to which
the vicious circle of backwardness and pov-
erty may be broken by the planned appli-
cation of reforms that cause cumulative and
directed changes in the circle of the causes
of socioeconomic inequalities. He was Min-
ister of Commerce in Sweden (1945-1947)
and UN economic advisor for Europe (1947-
1957). Among other works, he wrote the
books Economic Theory and Underdevel-
oped Regions / Teoria Econômica e Regiões
Subdesenvolvidas (1957, 3rd edition, Rio de
Janeiro, Brasil: Saga; 1972), Challenge to
Wealth / Desafio à Riqueza (1963), Political
Aspects of Economic Theory / Aspectos
Políticos da Teoria Econômica (1st edition,
São Paulo, Brasil: Abril Cultural, 1984), and
The Challenge of the Poor World / O Desafio
do Mundo Pobre (1970).

4. Assis Ribeiro, CJ. Apontamentos sobre
a vida e a obra de um apóstolo do huma-
nismo e da cultura. Contribuição ao estudo
biográfico de Paulo de Assis Ribeiro. Rio de
Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE; 1975.
249p.

5. Braga, Ernani Paiva Ferreira. O pensa-
mento de Ernani Braga. Organizado por
Paulo Marchiori Buss. Rio de Janeiro:
Programa de Educação Continuada/Escola
Nacional de Public health; 1984. (Coleção
memória da saúde pública, v.1)

6. Bastos, Nilo Chaves de Brito. SESP-
FSESP. 1942 – Evolução Histórica – 1991, 2ª
edição. Brasília: Fundação Nacional de
Saúde; 1996. 524p.

7. Vultos da Estatística Brasileira. Pro-
fessor Paulo de Assis Ribeiro (por Alberto
Alexandre de Souza). R. Bras. Estat. Rio de
Janeiro, 35(138): 261-266, abr-jun 1974.

8. Pereira Neto, André de Faria. Palavras,
Intenções e Gestos. Os interesses profis-
sionais da elite médica. Congresso Nacional
dos Práticos (1922). Volume Anexo. Manoel
José Ferreira (p.30-32). [Tese de Doutorado
em Saúde Coletiva]. Rio de Janeiro: Centro
Biomédico, Instituto de Medicina Social,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
1997.
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ção das ciências econômicas e sanitárias.

Trabalho apresentado à Academia Nacio-

nal de Medicina para concorrer à vaga de
Manoel de Abreu – Ciências Aplicadas, 27

de agosto de 1963 (mimeo). 27p.; disponí-

vel na Academia Nacional de Medicina.
11. Professor Dr. Manoel José Ferreira

(1897-1978). Palestra proferida pelo Dr. N.C.

de Brito Bastos, no dia 27 de novembro de
1978, em Natal, Rio Grande do Norte, na

abertura da “Reunião de Técnicos da Fun-

dação Serviços de Saúde Pública (mimeo).
8p.; disponível na Academia Nacional de

Medicina.
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Manoel de Abreu – Ciências Aplicadas, 27
de agosto de 1963 (mimeo). 27p.; available
from the Academia Nacional de Medicina.

11. Professor Dr. Manoel José Ferreira
(1897-1978). Lecture given given given given given by Dr. N.C. de
Brito Bastos, on November 27th 1978, in
Natal, Rio Grande do Norte, at the opening
of the “Reunião de Técnicos da Fundação
Serviços de Saúde Pública (mimeo). 8p.;
available from the Academia Nacional de
Medicina.
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