Dra. Socorro Gross Galiano1

Candidata à Direção da Repartição Sanitária Pan-Americana,
Organização Pan-Americana da Saúde
(2013-2018)
SEÇÃO I: Informação geral

1) Nome: Socorro Gross Galiano
2) Lugar e data de nascimento: Costa Rica, 12 de maio de 1957
3) Nacionalidade: Costarriquense
4) Lugar atual de residência: EUA
5) Endereço postal: [ELIMINADO]
6) Telefones (casa, escritório, celular): [ELIMINADO]
7) E-mail: [ELIMINADO]
8) Graus Acadêmicos:
Mestrado em Ciências, Epidemiologia, Escola de Saúde Pública, Universidade do
Texas, (1986-1989). Tese: “Hipertensão e diabetes melito não insulino-dependente nos
mexicanos-americanos do Condado Starr, Texas.”
Doutorado em Medicina e Cirurgia, Universidade da Costa Rica (1976-1982).
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Idiomas: Espanhol/ Inglês

SEÇÃO II: Antecedentes profissionais:
9) Cargo atual:
Sub-Diretora da Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS)

2008-atual

10) Cargos anteriores:
Representante da OPAS/OMS na Nicarágua

2005-2008

Representante da OPAS/OMS na República Dominicana

1997-2005

Representante interina da OPAS/OMS na Colômbia

1996

Assessora em Promoção da Saúde. OPAS/OMS, Colômbia

1994-1997

Chefe da Seção Saúde do Adulto. Departamento de Medicina
Preventiva, Direção Técnica de Serviços de Saúde, Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), São José, Costa Rica

1993

Coordenadora do Grupo Técnico Básico do Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP). OPAS. São José, Costa Rica

1991-1992

Chefe da Seção Saúde do Adulto. Departamento de Medicina
Preventiva, Direção Técnica de Serviços de Saúde, CCSS, São José,
Costa Rica

1989-1991

Professora de Epidemiologia. Departamento de Saúde Pública, Escola
de Medicina, Universidade da Costa Rica, São José, Costa Rica

1989-1993

Chefe da Seção de Pesquisa de Serviços de Saúde. Caja Costarricense
del Seguro Social (na ausência do Dr. Hernán Vargas), São José, Costa
Rica

1985-1986

Assistente de Pesquisa. Seção Pesquisa em Serviços de Saúde.
Escritórios Centrais da Caja Costarricense del Seguro Social, São José,
Costa Rica

1984-1986
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Professora Assistente, Departamento de Medicina Preventiva e de
Tecnologias Médicas. Escola de Medicina. Universidade da Costa Rica,
São Pedro, Costa Rica

1984-1986

Médica Assistente Geral em Consulta Externa e de Emergência.
Clínica Bolaños Araya, Heredia, Costa Rica

1983-1984

Médica Responsável pela Consulta do Paciente Crônico Terminal na
Clínica Bolaños Araya, Heredia, Costa Rica

1983-1984

Médico em Serviço Social. Consulta ambulatorial, emergência e intrahospitalar. Hospital de Limón, Costa Rica.

1982-1983

11) Publicações relevantes:
Gross-Galiano, Socorro. Hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus Mexican
American of Starr County, Texas.
Dissertação. Escola de Saúde Pública, Universidade de Texas, Campus Houston. 1989.
Disponível na Biblioteca da Universidade.
Delgado, Hernán L.; Gross, Socorro. Enfermedades no transmisibles y dieta en la región
centroamericana. México, D. F; s.n; 1992. 45 p. Apresentado na Conferência: A Dieta como
Fator de Risco das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, México, D. F, 3-5 de agosto de 1992.
Localização: INCAP/CE/066.Disponível em:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17393&Item
id=2518
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextA
ction=lnk&exprSearch=169506&indexSearch=ID
Gross Galiano, Socorro; Tejada Beato, Manuel; Natera, Ilda; Centeno Vega, Rigoberto; Alfaro
Canton, Gerardo. Fortalecimiento de la atención primaria. Santo Domingo, D. N.: Secretaria
de Estado de Saúde Pública e Assistência Social, 2001. 33 p
Localização: PWR/DOR 9878
http://new.paho.org/dor/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=90&Itemid
=222
Gross, Socorro; Martínez, Heizel; Robles, Sylvia C; Jiménez, Francisco; Flores, Miguel E.
Resumen del perfil epidemiológico de Costa Rica. São José: Ministério da Saúde, 1991. [40] p.
Tab. Disponível em:
http://books.google.com.do/books/about/Resumen_del_perfil_epidemiologico_de_Cos.html?id=
39ooHAAACAAJ&redir_esc=y
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Restrepo, Helena E.; Llanos, Guillermo; Contreras, Alfonso; Recabado, Fernando; Gross,
Socorro; Suarez, Julio; González, Julio. Experiencia de OPS/OMS en América Latina con los
municipios saludables. In: División de Promoción y Protección de la Salud. Ciudades
Saludables y Ecológicas. Madrid, mar. 1995. p.18, Ilus.
Disponível em: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/residuos/restrep.pdf
Gross, Socorro; Cruz Penate Mario; Pedreira Maria Cristina; y colaboradores. Análisis de
Situación de Salud y Recomendaciones para el Desarrollo Sanitario de Nicaragua. Manágua,
2006. Disponível em:
http://new.paho.org/nic/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=270&Itemid=23
5
Gross, Socorro; Aguilar, Reynaldo; Gómez, José; Cajina, Julio; Solís, Alejandro; Carballo, Luis.
Perfil de Salud ODM4: Salud Infantil. Manágua, Nicarágua, 2008.
Disponível em: http://new.paho.org/nic/

12) Principais contribuições em gestão e administração pública, saúde pública, saúde
internacional e liderança em saúde pública:
Por mais de três décadas, trabalhou intensamente em prol da saúde pública e do setor público de
saúde, dedicando mais de 20 anos à cooperação internacional em saúde. Dentre as suas áreas de
formação e experiência, destacam-se o fortalecimento de sistemas e serviços de saúde, a
prevenção e o controle de doenças crônicas, e a promoção da saúde. Promoveu incansavelmente
o acesso universal à saúde, a assistência primária e os princípios dos direitos humanos, equidade
na saúde, solidariedade e pan-americanismo. Como Sub-Diretora da OPAS, sua dedicação à
busca de resultados levou às equipes técnicas a dirigir esforços, recursos humanos e financeiros
aos países, dando atenção especial aos de prioridade, construindo alianças estratégicas e
fortalecendo a cooperação entre países.
Dentre os múltiplos resultados de sua distinta trajetória de serviço público, destacam-se:
 Resposta às necessidades e aos desafios da saúde dos países, com ênfase na
cooperação técnica para avançar em direção aos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, mediante a coordenação, como Sub-diretora da OPAS, do processo de
desenvolvimento de um conjunto de marcos conceptuais, políticas, estratégias e planos de
ação aprovados pelo Conselho Diretor. Dentre estes se destacam: Saúde e direitos
humanos; Saúde e segurança humana; Enfoque de saúde familiar e comunitária; Redes
integradas de serviços de saúde; Formação de recursos humanos enfocada nas
competências para os equipamentos de Atenção Primária à Saúde; Plano de ação para
acelerar a redução da mortalidade materna e da morbidade severa, juntamente com a
iniciativa de maternidade segura; Plano de controle e prevenção das doenças crônicas;
Plano de saúde dos idosos; Planos de ação sobre o uso perjudicial de álcool e uso de
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substâncias psicoativas. Além disso, foi impulsora do fortalecimento dos Grupos
Técnicos Assessores para a condução e o monitoramento da implementação dos planos
regionais.
 Liderança e capacidade na coordenação de preparativos e resposta a situações
complexas, de emergência, e desastres. Foi responsável pela coordenação técnica
durante a pandemia H1N1, ressaltando a coordenação e o diálogo entre e com os países, a
coordenação entre os programas para responder às suas necessidades e a rápida troca de
experiências dentro da Região e com outras regiões. Destacam-se suas contribuições ante
múltiplos fenômenos naturais na República Dominicana e na Nicarágua, para a
interrupção do surto do poliovírus derivado da vacina de pólio na República Dominicana
e no Haiti, e a colaboração com o Haiti durante diversas situações de emergência.
 Prêmio de Melhor Gerente da OPAS em 1999, por sua capacidade de gestão da
cooperação orientada para resultados e do uso dos instrumentos de planejamento
para o fortalecimento das instituições nacionais, bem como de administração, gestão
dos recursos humanos e captação de recursos. Os escritórios da República Dominicana e
da Nicarágua foram reconhecidos como as melhores equipes da OPAS durante sua gestão
como Representante. No nível da OPAS, aplicou suas aptidões de gestão e administração
pública para reestruturar vários projetos regionais, a fim de fortalecer a cooperação
técnica aos países. Além disso, consolidou o processo de transversalização de gênero,
direitos humanos e diversidade cultural na Organização e coordenou a reorganização e a
direção do Conselho de Aprendizagem do Pessoal.
 Capacidade de negociação e construção de alianças para trabalhar com múltiplos
sócios e temáticas de grande complexidade. Dirigiu as primeiras negociações com a
indústria alimentar para a melhoria da gordura de consumo popular e outros alimentos na
Costa Rica. Na República Dominicana, impulsionou a criação da Comissão nacional de
turismo e saúde que articula o setor hoteleiro e outras entidades. Na Nicarágua, promoveu
as negociações bem sucedidas do Governo com a empresa privada, para introduzir a
vacina do rotavírus. Mundialmente, conseguiu posicionar, pela primeira vez, os países
das Américas na governança da Aliança GAVI e propiciou um maior intercâmbio de
experiências e projetos em benefício dos países e de ambas as organizações.
 Fortalecimento dos sistemas e serviços de saúde na Costa Rica, Colômbia, República
Dominicana e Nicarágua, em estreita colaboração com os países. Como destaques
estão o trabalho para o fortalecimento da Autoridade Sanitária Nacional, o
desenvolvimento dos Planos Nacionais de Saúde e o modelo de atenção de saúde familiar
e comunitária baseado nos princípios de Atenção Primária à Saúde na República
Dominicana e na Nicarágua, e o projeto de ampliação e adequação da rede de serviços
primários de saúde na Costa Rica. Respaldou a elaboração e a aprovação da Lei Geral de
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Saúde e da Lei de Previdência Social na República Dominicana, bem como a proposta
marcante de descentralização das funções de direção do Setor Saúde. Também contribuiu
para a formulação da carreira sanitária na República Dominicana e na Nicarágua.
 Promoção do acesso a medicamentos, insumos, vacinas e tecnologias para a
população, defendendo com afinco o direito de todos ao acesso sem restrição às vacinas,
em particular às que estão reduzindo a morbidade/mortalidade infantil. No nível dos
países, contribuiu para elaborar políticas de medicamentos e tecnologias e de revisão da
listagem de medicamentos essenciais e insumos. No plano regional, destacam-se o
fortalecimento da função de regulamentação, do Fundo Rotativo para a compra de
vacinas e do Fundo Estratégico de medicamentos e insumos, bem como a criação da
plataforma de inovação em saúde.
 Resultados em promoção da saúde reconhecidos internacionalmente. Na Colômbia,
destaca-se o apoio que ofereceu à incorporação do trabalho de municípios saudáveis pela
paz no Plano Básico da Previdência Social, em 1993, e o estabelecimento do prêmio
nacional de Municípios Saudáveis, por La Paz, em 1997. Por este trabalho, recebeu a
condecoração José Celestino Mutis e o Escudo de Manizales na posição de Comendador.
Na Costa Rica, lançou o conceito município saudável, em torno de doenças crônicas,
tarefa que continuou na República Dominicana e na Nicarágua.
 Apoio aos processos nacionais de harmonização e alinhamento da cooperação
externa e de fortalecimento do Ministério da Saúde. Na Nicarágua, promoveu,
juntamente com o Ministério da Saúde, a articulação desse processo nos territórios e nas
populações com maior vulnerabilidade, como as Regiões Autônomas do Atlântico Norte
e Sul, e o Rio San Juan.
 Perícia na abordagem de doenças crônicas não transmissíveis, tanto no nível
nacional como regional. Na Costa Rica, coordenou o desenvolvimento de protocolos de
atenção e a abordagem multissetorial, com ênfase especial nos fatores de risco, tema que
depois trabalhou em nível sub-regional em vinculação com ambientes saudáveis e da
adoção de políticas públicas. Foi demandante chave da equipe da OPAS que mobilizou os
países da Região para a Reunião de Alto Nível das Nações Unidas sobre Doenças
Crônicas não Transmissíveis.
 Impulso notável da troca de experiências e boas práticas para a cooperação e para a
solidariedade entre os países. Destacam-se, dentre outros, os projetos conjuntos HaitiRepública Dominicana para o controle da tuberculose, a Luta contra a Malária e contra
doenças desatendidas como filariose e raiva. Além disso, projetos de saúde mental
comunitária entre a República Dominicana, Cuba e o Panamá, e um projeto para
fortalecer os serviços de saúde e a formação de recursos humanos entre Nicarágua e
Cuba, dirigido a territórios de prioridade.
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