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PRÊMIO MANUEL VELASCO SUÁREZ EM BIOÉTICA, 2003 
 
 
1. A Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana e o Presidente do Conselho de 
Curadores da Fundação Pan-Americana de Saúde e Educação têm o prazer de anunciar que o 
Prêmio Manuel Velasco-Suárez em Bioética 2003 será apresentado pela segunda vez durante 
a 44ª Reunião do Conselho Diretor.   
 
2. O ganhador do Prêmio Manuel Velasco Suárez em Bioética é um jovem estudioso ou 
pesquisador cujo trabalho demonstre conquista e potencial de desenvolvimento no campo da 
bioética básica ou aplicada.  O ganhador é selecionado por um comitê de cinco especialistas 
internacionais em bioética e saúde pública aprovados pelo Conselho da Fundação. As 
candidaturas são apresentadas pelos Ministros da Saúde, líderes em bioética de todo o 
mundo, funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), colaboradores e 
amigos da Fundação. 
 
3. Criado em 2002, pela Fundação Pan-Americana de Saúde e Educação, em 
cooperação com a OPAS e o governo do México, esse Prêmio homenageia o Dr. Manuel 
Velasco Suárez, médico, pesquisador e acadêmico mexicano, fundador do Instituto Nacional 
de Neurologia e Neurocirurgia e da Comissão Nacional Mexicana de Bioética. Seu extenso 
compromisso com a pesquisa e o ensino e seu profundo interesse na promoção do 
conhecimento justificam a colocação do seu nome nesse prêmio.  
 
4. A Fundação Pan-Americana de Saúde e Educação é uma fundação pública sem fins 
lucrativos com sede em Washington, D.C., dirigida por um Conselho de Curadores 
independente e dedicada à melhoria da saúde dos povos das Américas. A Fundação trabalha 
em parceria com a OPAS.  O Prêmio Manuel Velasco Suárez é um dos cinco prêmios 
internacionais outorgados pela Fundação em cooperação com a OPAS para estimular a  
 



CD44/27  (Port.) 
Página 2 
 
 
excelência em liderança de saúde pública, voluntarismo, pesquisa e saúde pública 
veterinária. 
 
 

Ganhadora Anterior do Prêmio Velasco Suarez  
 
 Dra. Debora Diniz Brasil 2002 
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