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@WFPHA_FMASP 

Partilhe este comunicado com a hashtag: #Coalition4PublicHealth  

 

Genebra, 7 de maio de 2021 

Liderança global para enfrentar a COVID 

e outras ameaças à saúde pública 

 

 A Federação Mundial de Associações de Saúde Pública (WFPHA) está lançando uma 

Coalizão de Liderança em Saúde Pública que reúne especialistas de renome mundial em saúde 

pública para ajudar a garantir que seja fundamentada, equitativa e eficaz a resposta global à 

pandemia da COVID e a outros problemas de saúde no mundo.  

 Os sucessos que os cientistas e os líderes de saúde pública estão tendo durante a 

pandemia da COVID-19, relativos a intervenções não farmacológicas, ao desenvolvimento de 

medicamentos, vacinas e outras intervenções de saúde pública, deram uma maior visibilidade ao 

trabalho científico. Agora, os pesquisadores devem usar esta visibilidade para defender políticas 

que melhorem a situação de saúde, agindo sobre os determinantes sociais de saúde, e promovam 

a justiça econômica, racial e social. Na verdade, a pandemia está longe de terminar e, juntamente 

com a iniquidade social e as mudanças climáticas, continua a por o mundo diante de grandes 

desafios.  

 A coalizão de liderança da WFPHA está a assumir a responsabilidade de ser uma voz forte, 

independente e responsável dos trabalhadores de saúde pública, das comunidades, das 

organizações da sociedade civil e dos cientistas para fazer com que os governos e as autoridades 

sanitárias possam tomar as melhores decisões e sejam responsabilizados pelas suas escolhas. “A 

humanidade e o planeta estão a enfrentar um desafio de liderança; precisamos formar uma frente 

unida para nos tornarmos em autoridades científicas em diferentes partes do mundo”, disse o 

Prof. Walter Ricciardi, presidente da WFPHA e Coordenador da Coalizão. 

 “Neste momento, temos a oportunidade de aproveitar os esforços combinados de 

excelentes líderes de saúde pública para encontrarmos soluções específicas para cada país”, 

acrescentou o Prof. Michael Moore, Coordenador da Força-Tarefa da Política de Imunização 
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Internacional da WFPHA e membro da Coalizão. “É fundamental que seja adotada uma abordagem 

de proteção e promoção da saúde para que a saúde de todos os cidadãos em cada país possa ser 

melhorada, com um foco particular nas necessidades dos mais vulneráveis e na reconstrução da 

confiança a todos os níveis”. 

 A pandemia da COVID-19 é responsável por milhões de mortes em todo o mundo e pelo 

aumento das desigualdades socioeconómicas, étnicas e geográficas entre países e em cada país. É 

imperativo haver um esforço de saúde pública orientado e organizado para enfrentar esta crise 

global eficazmente. “A equidade é um valor social. Não podemos, e não devemos, virar as costas 

às profundas desigualdades globais” disse a Prof. Maria del Rocio Saenz, membro da Coalizão. 

“O mundo está a experienciar uma crise de grande magnitude e de múltiplas dimensões”, 

disse o Prof. Luis Eugenio de Souza, Vice-Presidente da WFPHA e membro da Coalizão. “Neste 

contexto, a Coalizção de Liderança é um apelo urgente para que os líderes mundiais em diferentes 

áreas de atividade trabalhem juntos para otimizar os resultados de saúde da população através de 

um conjunto articulado de intervenções sobre a saúde e os seus determinantes, informadas pelo 

melhor conhecimento científico.” 

 Os líderes desta coligação envolver-se-ão pessoalmente com os governos e as organizações 

mais importantes que atuam nas suas regiões e em seus países de forma a fornecerem 

aconselhamento científico e soluções nacionais, regionais e internacionais específicas para 

capacitarem os responsáveis pelas tomadas de decisões a implementar as melhores políticas 

fundamentadas em evidências científicas e a fazer a escolha certa para a saúde e prosperidade de 

cada país. Isto será feito através do compartilhamento das melhores práticas a nível nacional e 

internacional e da construção de uma forte equipa de profissionais de saúde pública que 

contribuirão para encontrar soluções concretas e efetivas que também atendam às necessidades 

futuras de saúde dos indivíduos e da população como um todo, a nível mundial.  

 “Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de um espaço seguro no qual cientistas, líderes 

de governos, de empresas, de organizações sociais e de outros setores da sociedade possam 

alinhar os seus incentivos de forma a transformar as decisões certas para todos nas mais fáceis de 

tomar”, acrescentou o Dr. Alejandro Jadad, membro da Coalizão. 
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 “Precisamos de pessoas importantes na promoção da Cobertura Universal de Saúde por 

meio da defesa da igualdade de género, idade e raça. Os líderes desta coalizão estão a unir forças 

para promover a igualdade de género na ciência, na medicina, na saúde global e na liderança”, 

destacou a Prof. Sheila Tlou, membro da Coligação.  

 A Coalizão de Liderança em Saúde Pública consolida o compromisso da WFPHA de lutar por 

melhorias na Saúde Pública Global.  

 

 O evento oficial de inauguração será realizado a 12 de maio de 2021, às 13h30 CEST - 

Registe-se aqui ou acompanhe em direto em @ https://www.facebook.com/ngowfpha  

 

Para mais informação, contactar: 

Dra. Marta Lomazzi, PhD, PD  

Administradora Executiva 

Federação Mundial de Associações de Saúde Pública 

+41 764287631 

Marta.Lomazzi@wfpha.org  

 

Membros da coligação 

 

Prof. Walter Ricciardi 

Presidente da WFPHA 

Professor de Higiene e Medicina Preventiva 

Universidade Católica do Sagrado Coração - Itália 

+39 333 712 8138 

 

Prof. Luis Eugenio de Souza  

Vice-presidente da WFPHA 

Professor de Saúde Coletiva 

Universidade Federal da Bahia 

https://www.eventbrite.co.uk/e/launch-of-the-public-health-leadership-coalition-tickets-152306088611?aff=ebdsoporgprofile
https://www.facebook.com/ngowfpha
mailto:Marta.Lomazzi@wfpha.org


 

               

a/c Instituto de Saúde Global • Universidade de Genebra, Campus Biotech - G6 • Chemin des Mines 9, 1202 Genebra • Suíça • www.wfpha.org 

+55 71 987469249 

 

Prof. Bettina Borisch 

Diretora Executiva da WFPHA 

Professora de Saúde Global 

Universidade de Genebra - Suiça 

+41 78 621 87 99 

 

Dr. Michael Moore AM PhD 

Ex-Presidente da WFPHA 

Distinguished Fellow no The George Institute - Austrália 

+61 417 249 731 

 

Dr. Rüdiger Krech 

Diretor, Promoção da Saúde 

Departamento para a Cobertura Universal de Saúde e Populações Mais Saudáveis 

Organização Mundial da Saúde - Suíça 

+41 22 791 2650 

 

Dr. Alejandro Jadad 

Fundador e Presidente da Beati Inc. - Canadá 

Fundador do Center for Global eHealth Innovation 

+1 416 358 5631  

 

 


