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Guilherme Rodrigues da Silva

Guilherme Rodrigues da Silva nasceu em 10 de fevereiro de 1928.

formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia

em 1953. Fez residência médica e especialização no Hospital das Clínicas,

1955~56, memado na Harvard Universicy, School ofPublic Health, 1957~

59 e livre docência pela Faculdade de Medicina d1 Bahia em 1961. Foi

chefe do departamento de Medicina Preventiva, representante de autarquia

no Conselho Universitário, represemame da Congregação da Faculdade de

Medicina e superintendente do Hospital das Clínicas de 1982 a 1985.

NOTA DE FALECIMENTO

A Saúde Pública perde um dos grandes nomes da pesquisa, do ensino e

da extens:ío em epidemiologia e da educação médica do País. Neste síbado

(I 1/03) faleceu, aos 78 anos, o sanitarista, professor emérito da faculdade

de Medicina Prevemiva da Universidade São Paulo - FMUSp, Prof. Dr.

Guilherme Rodrigues da Silva. Formado em Medicina pela Universidade

Federal da Bahia. Mestre em Saúde Pública pela Universidade da Harvard,

Livre~Docel1fe pela Faculdade de Medicina da UFBA, assumiu em 1967

a recém criada Cátedra de Medicina Preventiva da FMUSP. Desde muito

cedo se dedicou à pesquisa no campo da Saúde Pública como, por exemplo,

estudos epidemiológicos sobre a Doença de Chagas. Integrou uma geração

de pesquisadores e professores nos anos 60, que modificou radicalmente a

forma de pensar a S.1lide Pública do País, tornando o campo do conheci~

memo em medicina preventiva um terreno de lUla pela equidade e de com~

bate à desigualdade social no Brasil. Utilizou sua vocação e dedicação à ciên~

cia como alicerce para a construção de um modelo de atenção à saúde, que

privilegiasse os determinames sociais do adoecer e do sofrimemo humano,

em contraponto a todas as correntes que teimavam em afirmar o primado

do biológico, do individll<1l em dClrimcnto do coletivo. Sua contribuição
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pode ser mensurada no número de sanitaristas que formou ao longo de rod.1

a sua vida e na quantidade e qualidade dos trabalhos que orientou.

O professor e sanitarista Guilherme Rodrigues da Silva esteve à frente

da fund.1ção da Associação Brasileira de P6s~Gradu.1çãoem Saúde Coletiva

(ABRASCO), tendo sido um dos seus presidentes, e foi um dos principais

agentes par:t a mudança no campo da pós-graduação em Saúde Coletiva.

Acompanhou a implamação das propostas de integração doceme~assisten

cial e foi um dos pioneiros nesse Clmpo ao criar o Núdeo de Medicina

Preventiva do Hospital Universitário Professor Edgard Samos, da UFBA

- embrião do renomado InslÍtu[Q de Saúde ColelÍva. Na faculdade de

Medicina da USP, dedicou grande parte de sua vida intelectual, e ao lado

de Maria eecOia Donangello, iniciou a formação de LOda uma geração de

sanitarista, cuja contribuição para o Sistema Único de Saúde ainda está para

ser completameme avaliada.

Guilherme Rodrigues da Silva deixa saudades e seci sempre referência

para as ger.lçôes futuras de sanitaristas desse país. O Programa Nacional de

OST/Aids presta esta homenagem ao homem, ao intelectual e sobreLUdo

ao companheiro que sempre esteve atento às adversidades em relação ao

enfremamento da epidemia da aids no País, dediClndo sua vida e sua solida

riedade às pessoas que vivem com HIV/aids.

FONTES,

BRASIL Ministério da Saúde. Ponal da Saúde (siee oficial). Depanamemo de DST,

Aids e Hepaliles virai.,;. NOlícias e Mídia.-;. NlJtn de Hr/edmmUJ. Dhponivel em:

<hllp:llwww.aid.s.gov.hrlnode/381 I 1>.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MI!DICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO. Site oficial. HisI6ria do HC. Guilherme ROilrigllcs da Si/va. Disponível em:

<hnp:llwww.hcnel.llsp.brlhiscoriahdbiografias.hem>.
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