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RESOLUÇÃO 

CSP30.R8 

DIRETORA EMÉRITA 
DA REPARTIÇÃO SANITÁRIA PAN-AMERICANA 

A 30ª CONFERÊNCIA SANITÁRIA PAN-AMERICANA, 

Considerando os 19 anos de serviço da Dra. Carissa F. Etienne à Organização 
Pan-Americana da Saúde e à Organização Mundial da Saúde; 

Reconhecendo as valiosas contribuições proporcionadas pela Dra. Etienne em fazer 
avançar a resposta às doenças tanto transmissíveis como não transmissíveis e em fortalecer 
a atenção primária à saúde e o acesso universal à saúde nas Américas durante seus dez anos 
como Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana e Diretora Regional da Organização 
Mundial da Saúde para as Américas; 

Destacando a liderança desempenhada pela Dra. Etienne durante os estágios mais 
agudos da pandemia de COVID-19, a mais grave emergência de saúde mundial em mais 
de um século; 

Reconhecendo seu trabalho essencial em proporcionar para a Região das Américas 
o melhor conhecimento científico disponível e as mais eficientes estratégias baseadas em 
evidência para promover a saúde e proteger vidas durante a pandemia, ao mesmo tempo 
em que buscou incansavelmente assegurar o acesso a vacinas, medicamentos e outros 
insumos essenciais para salvar vidas; 

Saudando suas inúmeras contribuições para tornar a Organização mais eficiente, 
moderna e transparente, bem como sua dedicação e empenho relacionados ao avanço da 
equidade e do pan-americanismo no que se refere à saúde; 

Desejando demonstrar seu reconhecimento à Dra. Etienne pelos muitos anos de 
serviço à Organização e considerando que seu mandato como Diretora da Repartição 
Sanitária Pan-Americana e como Diretora Regional da Organização Mundial da Saúde está 
prestes a expirar, 
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RESOLVE: 

1. Expressar seu sincero agradecimento à Dra. Carissa F. Etienne pelos muitos anos 
de serviço à Organização Pan-Americana da Saúde e à Organização Mundial da Saúde, e 
por sua liderança como Diretora da Repartição Sanitária Pan-Americana. 

2. Designar a Dra. Carissa F. Etienne como Diretora Emérita da Repartição Sanitária 
Pan-Americana, a partir da data de sua aposentadoria. 

3. Desejar-lhe o maior êxito possível em suas futuras atividades para melhorar a saúde 
dos povos da Região das Américas e do mundo. 

4. Transmitir esta resolução à Diretoria Executiva da Organização Mundial da Saúde, 
para informação. 

(Quinta reunião, 28 de setembro de 2022) 


