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PRÊMIO MANUEL VELASCO-SUÁREZ EM BIOÉTICA 2004 
 
 
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 2004 será apresentado, pela terceira vez, 
durante o 45º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde à Dra. María 
Graciela de Ortúzar da Argentina. O prêmio estimula jovens estudiosos a desenvolver sua 
capacidade de análise bioética. A Fundação Pan-Americana de Saúde e Educação e o 
Secretário da Saúde do México, em cooperação com a OPAS, criaram esse prêmio em 
homenagem ao Dr. Manuel Velasco-Suárez, médico, pesquisador, acadêmico e fundador do 
Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgia e da Comissão Mexicana de Bioética. Seu 
compromisso permanente com a pesquisa e o ensino e seu profundo interesse na promoção 
do conhecimento justificam essa homenagem. 
 
2. A Fundação é uma organização filantrópica independente que trabalha em parceria 
com a OPAS/OMS para combater as doenças, prolongar a vida, melhorar os serviços de 
saúde, fomentar a pesquisa em saúde e aumentar a capacidade dos agentes de saúde nas 
Américas mediante a concessão de doações e execução direta de programas. A Fundação 
promove a filantropia como um valor social básico. Além disso, a Fundação apóia a 
educação e treinamento de médicos e agentes de saúde mediante a publicação de livros 
médicos e materiais de educação contínua. Seus esforços e programas de arrecadação de 
fundos estão contribuindo para melhorar a vida dos povos da América Latina e Caribe. A 
Fundação é dirigida por um Conselho de Curadores independente composto de 16 membros. 
 
3. O laureado com o Prêmio Manuel Velasco-Suárez em Bioética é um jovem estudioso 
ou pesquisador cujo trabalho demonstra resultados e atividades potenciais no campo da 
bioética básica ou aplicada. O ganhador é selecionado por um comitê composto de cinco 
membros, incluindo dois designados pelo Diretor da RSPA e três selecionados pelo 
Conselho de Curadores da Fundação. As candidaturas são enviadas por ministros da saúde, 

./..



CD45/23  (Port.) 
Página 2 
 
 
líderes da bioética em todo o mundo, funcionários da OPAS, parceiros e amigos da OPAS e 
da Fundação. 
 
 

Laureados com o Prêmio Velasco-Suárez  
 
 
Dra. Rosa Angelina Pace Argentina 2003 
Dra. Debora Diniz Brasil 2002 
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