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RESOLUÇÃO 
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FURACÕES KATRINA E RITA E PREPARATIVOS PARA  
DESASTRES NA REGIÃO DAS AMÉRICAS 

 
 
O 46º CONSELHO DIRETOR, 
 

Lamentando a profunda devastação causada pelos furacões Katrina e Rita e o 
grande número de vítimas na população dos estados de Louisiana, Mississippi, Texas e 
Alabama nos Estados Unidos da América, bem como o impacto que esses e outros 
desastres naturais tiveram na Região nos últimos meses; 
 

Levando em conta que, apesar dos melhores esforços dos Estados Membros para 
reduzir o impacto dos desastres sobre a saúde e bem-estar de suas populações e melhorar 
os preparativos para desastres, os desastres naturais continuam tendo um impacto  
negativo sobre a saúde das populações, na infra-estrutura sanitária e no desenvolvimento 
econômico e social dos Estados Membros; 
 

Consciente das muitas expressões de solidariedade de países do Hemisfério e dos 
sistemas interamericanos e da cooperação tornada disponível pelas Nações Unidas e 
sistemas Inter-Americanos, inclusive a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e ao mesmo tempo reconhecendo que as 
áreas afetadas muitas vezes são as primeiras a ajudar as populações afetadas pelos 
desastres, 
 

RESOLVE: 
 
1. Expressar sinceras condolências e solidariedade aos Estados Unidos da América 
pelas perdas sofridas com os furacões Katrina e Rita, bem como aos outros países que 
também sofreram perdas devidas a recentes furacões e outros desastres naturais. 
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2. Instar os Estados Membros a continuar atribuindo atenção prioritária à alocação 
de recursos financeiros para reduzir a vulnerabilidade de suas populações e instalações de 
saúde e fortalecer os mecanismos de preparação e resposta a grandes emergências. 
 
3. Solicitar que a Diretora da OPAS ofereça apoio adicional aos Estados Membros 
estabelecendo um mecanismo regional para resposta imediata a desastres.  
 
4. Solicitar que a Diretora da OPAS apresente um relatório ao 47º Conselho Diretor 
sobre os avanços registrados nessa questão. 
 
 

(Nona reunião, 30 de setembro de 2005) 
 
 


