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Senhor Presidente 
Ministros da Saúde 
Ilustres Delegados 
Ilustres Membros dos Corpos Diplomáticos 
Dra. Mirta Roses, Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana 
Senhoras e senhores 
 

“Há homens que vêem as coisas como são e se perguntam: por 
quê? Eu sonho com coisas que nunca foram e me pergunto: por que 
não?”  
 

Por que não ter um sólido Programa Ampliado de Imunizações, 
capaz de expulsar deste continente doenças como a poliomielite ou o 
sarampo? Por que não ter um Fundo Rotativo que permita aos povos 
americanos ter acesso oportuno a vacinas de alta qualidade e aos preços 
mais baixos? Por que não fazer das imunizações esse presente de amor 
que é levado aos lugares mais recônditos da Região? 
 

É para mim um privilégio muito especial apresentar um 
reconhecimento a um homem, trabalhador da saúde, que teve a audácia 
de tornar realidade seus sonhos e poder ser agora testemunha do legado 
de suas conquistas. Este reconhecimento, outorgado em nome da 
Organização Pan-Americana da Saúde, busca agradecer as supremas 
contribuições que o Dr. Ciro A. de Quadros deu ao Programa Ampliado 
de Imunizações, e concretamente na criação do Fundo Rotativo para a 
Compra de Vacinas, que hoje celebra 30 anos de operação.  
 

O Dr. Ciro de Quadros, brasileiro de nascimento e 
internacionalista por convicção, estudou medicina na Escola Católica de 
Medicina da cidade de Porto Alegre, onde se formou em 1966, e fez seus 
estudos de mestrado em saúde pública na Universidade do Rio de 
Janeiro até 1968. Logo depois, ouvindo o chamado do destino, envolveu-
se nos esforços de seu país, Brasil, para erradicar a varíola. Assim, desde 
1969, dedicado à vigilância da varíola, viajou ao Amazonas e depois ao 
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Estado do Paraná, lugares que, após um trabalho esforçado, ficaram sem 
casos da mortal doença. Estando seu país livre da varíola, viajou para a 
Etiópia, onde, como diretor de operações de campo, dirigiu os esforços 
que culminaram com a erradicação da varíola nesse país em 1975.  
 

Nesse mesmo ano incorporou-se à OPAS como o primeiro 
responsável pelo Programa Regional de Imunizações, trabalho que 
revolucionaria o conceito dos programas de imunizações e que levaria a 
que a grande maioria dos países considere hoje as imunizações como um 
precioso bem público. Durante seus anos na direção do PAI, todos os 
países da Região passaram a ter Programas Nacionais de Imunizações e 
se fortaleceram de maneira que suas atividades permitissem enfrentar 
com êxito os desafios que os povos da América esperavam. Entre eles, ele 
mesmo dirigiu o esforço de eliminação da poliomielite, com o último caso 
autóctone apresentado em 1991, e abriu o caminho para a eliminação do 
sarampo e da rubéola, que ocorreu durante este novo século.  
 

Parte fundamental deste trabalho foi, sem dúvida, a concepção e 
criação do Fundo Rotativo para a Compra de Vacinas, o qual tem servido 
aos países da Região ininterruptamente desde 1979, sempre com os 
princípios do preço mais baixo e do mesmo preço para todos. O Fundo 
Rotativo foi fundamental na geração de equidade em nossas sociedades e 
exemplo de pan-americanismo que permitiu a nossos países ter acesso 
oportuno a vacinas de qualidade e a nossos povos crescer mais 
saudáveis e ter esperança no futuro. Em 2002, o Dr. Ciro de Quadros, 
sendo Diretor da Divisão de Vacinas e Imunizações, se aposentou da 
OPAS.  
 

Desde 2003, o Dr. Ciro de Quadros, fiel a seu princípio de 
desenvolver as imunizações nas Américas, incorporou-se ao Instituto 
Sabin, onde atualmente é Vice-Presidente Executivo. Ali, seu trabalho 
continua orientado a promover a introdução de novas vacinas para 
combater velhos inimigos com novas ferramentas e gerar uma América 
que, livre de doenças, tenha o caminho pronto para alcançar seus 
sonhos e seu destino. 
 

Este reconhecimento simboliza todas as pessoas das Américas, 
homens e mulheres tenazes, que constantemente procuraram melhorar a 
saúde de nossos povos. Dr. Ciro de Quadros, receba este reconhecimento 
da OPAS por suas grandes contribuições ao Programa de Imunizações 
das Américas.   
 


