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CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 

Reunião da Comissão de Saúde e Proteção Social 

Assunção, Paraguai 

3 a 5 de Novembro de 2014 

 

Comissão de Saúde e Proteção Social 

 

RESOLUÇÃO SOBRE A EPIDEMIA DO VÍRUS EBOLA 

 

 

Considerando-se que o surto de Ebola começou no verão de 2014, na África 

Ocidental, e já matou mais de 4.900 vidas;  

 

Cientes de que o Ebola é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade que pode 

chegar a 90% nos seres humanos;  

 

Sabendo-se que, neste momento, não há vacina específica licenciada ou tratamento 

para conter a doença;  

 

Conscientes de que a propagação do vírus Ebola continuou a acelerar e que as 

autoridades internacionais de saúde acham que não vão conseguir pôr fim à epidemia 

antes de vários meses;  

 

Tendo em conta que, na sua resolução S / 2014/673, aprovada em 18 setembro de 

2014, o Conselho de Segurança da ONU determinou que a medida sem precedentes do 

surto de Ebola na África constitui uma ameaça à paz e segurança internacionais; 

 

Levando-se em conta a informação divulgada pela Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), em agosto de 2014, com as implicações da introdução da doença vírus 

Ebola nas Américas;  
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NÓS, parlamentares das Américas, reunidos em Assunção, Paraguai, por ocasião 

da Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 

 

Expressamos a nossa solidariedade com os povos da África que são afetadas pela 

fatal epidemia do Ebola;  

 

Comprometemo-nos a nos mantermos vigilantes no que diz respeito a introdução 

potencial de Ebola no continente e para lançar mensagens de saúde pública para 

aumentar a conscientização entre a população e, mais especificamente, entre 

profissionais de saúde e autoridades escolares, em preparação para tal possibilidade;  

 

Comprometemo-nos a fazer uma chamada para o fortalecimento das precauções de 

prevenção padrão e controle de infecções em serviços de saúde em todos os níveis;  

 

Convidamos os governos dos Estados das Américas para prestar apoio técnico e 

financeiro na luta contra o vírus Ebola na África. 
 

Resolução adotada durante a XIII Assembleia Geral da COPA, realizada em Assunção, Paraguai, de 3 

a 5 de novembro de 2014. 


