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PRÊMIO OPAS EM ADMINISTRAÇÃO (2014) 

 

 

A 154
a
 SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, 

 

 Tendo examinado o Relatório do Júri para a Concessão do Prêmio OPAS em 

Administração (2014) (Documento CE154/5, Add. I); 

 

 Tendo presentes as disposições dos procedimentos e diretrizes para a concessão 

do Prêmio OPAS em Administração, conforme aprovados pela 18
a
 Conferência Sanitária 

Pan-Americana (1970) e modificados pela 24
a 

Conferência Sanitária Pan-Americana 

(1994) e pelo Comitê Executivo nas suas 124
a
 (1999), 135

a
 (2004), 140ª (2007) e 

146ª (2010) sessões, 

 

RESOLVE: 

 

1. Parabenizar os candidatos ao Prêmio OPAS em Administração (2014) pelo seu 

excelente nível profissional e destacado trabalho em benefício do seu país e da Região. 

 

2. Com base na recomendação do Júri, conceder o Prêmio OPAS em Administração 

(2014) ao Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández, do México, por suas importantes 

contribuições para a saúde pública, exemplificadas pelo seu trabalho e liderança no 

campo da vigilância epidemiológica e dos sistemas de informação sobre saúde; pela sua 

notável trajetória e pelas suas contribuições para a administração dos serviços de saúde 

como gestor e líder, corroboradas pelos cargos docentes e administrativos que ocupou e 

pelo grande número de publicações em revistas nacionais e internacionais; pelas suas 

excelentes contribuições para o ensino da medicina; pela sua significativa contribuição à 

Classificação Internacional de Doença (CID), sobretudo na forma da liderança 

demonstrada no México durante a transição para a CID-10 e do estabelecimento de um 

centro colaborador da OPAS/OMS; pela sua liderança no México na preparação e 

resposta à influenza A(H1N1)pdm09 ocorrida em 2009, que ajudou de forma 

significativa na resposta dos sistemas de saúde de toda a Região. 
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3. Transmitir o Relatório do Júri para a Concessão do Prêmio OPAS em 

Administração (2014) (Documento CE154/5, Add. I), ao 53º Conselho Diretor. 

 

(Oitava reunião, 19 de junho de 2014) 

 


