Working together to promote health equity and
well‐being for La n American communi es

Pesquisa e Polí cas Públicas
Desenvolver um programa de pesquisa em saúde com foco interdisciplinar orientado
à ação, e promover polí cas baseadas em evidências que gerem melhorias
sustentáveis para a saúde.

Pesquisas com enfoque inovador para
informar novas intervenções de saúde
As atividades de pesquisa do Centro Blum da UCLA tem
gerado novas ideias e discussões sobre os valores
compar lhados de saúde, estratégias de par cipação
comunitária, colaboração mul ssetorial e agendas
sobre equidade em saúde. Priorizamos pesquisas que
beneficiem políticas de saúde, programas e
intervenções comunitárias de saúde e pobreza nos EUA
e no exterior.

Apoio à educação, sistemas e programação de
saúde
Pesquisadores e professores associados ao Centro Blum
da UCLA trabalham para desenhar soluções que
contribuam diretamente com a melhoria dos resultados
de saúde para as comunidades da América Latina.
Nossos pesquisadores tem realizado pesquisas e criado
projetos para a programação em diabetes no Haiti, por
exemplo. Além disso, o grupo tem parcerias na
Nicarágua para promover o apoio à pesquisas voltadas
para o fortalecimento dos times de trabalho e também
consultoria no desenvolvimento de programas para os
níveis médico e de doutorado.

Traduzindo políticas públicas em ações
Aconselhamos organizações que buscam traduzir
pesquisas e políticas públicas em práticas sustentáveis.
O Centro oferece: consultoria em implementação e
treinamento; análise de políticas e programas; apoio
para iniciativas de supervisão e avaliação; e estratégias
de comunicação.

Seleção de políticas que abordem os
determinantes sociais de saúde
Analisamos as políticas e seus efeitos nos
determinantes sociais de saúde, incluindo necessidades
das equipes de trabalho, reparações políticas em
sociedades de pós‐conflito, leis de migração, acesso à
serviços de saúde, entre outros. Por meio de pesquisas,
os desenvolvedores de políticas podem ampliar os
esforços para alcançar os melhores resultados.

Publicações
Nossos membros são conhecidos por suas publicações
acadêmicas e também por contribuirem com artigos e
outros materiais divulgados em revistas como American
Journal of Public Health, Mexican Journal of Public
Health, Ethnicity & Disease, Journal of General Internal
Medicine, entre outras.

Para mais informações e atualizações por e‐mail, visite

blumcenter.ucla.edu
Curta nossa página no Facebook

e siga‐nos no Twi er

.

