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A Confederação Iberoamericana de Medicina de Família (CIMF), associação regional da 
Organização Mundial de Associações e Colégios de Medicina de Família (WONCA), é uma 
organização comprometida com a busca e a construção da saúde na América do Sul, na 
Mesoamérica e na Península Ibérica, mas, além de nossos países, para o mundo como um todo.  

Tanto os avanços científicos como os processos sócio-históricos nos permitem compreender 
indubitavelmente que a paz, a liberdade e a equidade são elementos inseparáveis da saúde.  

Nossa região possui uma riqueza natural, humana e cultural extraordinária. Ao mesmo tempo, 
se mantém como uma região com extrema desigualdade social e violência, com elevadas taxas 
de mortalidade relacionada à violência de diversos tipos, entre eles o feminicídio e as mortes 
relacionadas a conflitos territoriais ou violência urbana, onde o tráfico de drogas e a pobreza se 
misturam. 

Nas últimas semanas tem se somado em vários de nossos países a violência decorrente de 
conflitos políticos e mobilizações sociais, com importante participação indígena e popular e 
forte repressão pelos órgãos estatais. Durante o mês de outubro e os poucos dias decorridos de 
novembro, os enfrentamentos tem se feito presentes quase diariamente nas ruas de cidades do 
Equador, Chile e Bolívia sucessivamente. A gravidade do fato se traduz no elevado número de 
mortos, feridos e desaparecidos. 

Oposta à saúde, esta é uma situação que compromete não apenas a integridade física, mas 
também outros direitos fundamentais como a liberdade e o direito de expressão. 

A CIMF expressa sua máxima solidariedade com os povos iberoamericanos que vem sofrendo 
nestes dias com a violência das armas e a destruição decorrente dos enfrentamentos. 
Particularmente queremos transmitir a mensagem de alento e respaldo a todo(a)s o(a)s 
profissionais e residentes de medicina de família e comunidade que em todos os países 
assumem com vigor o seu trabalho nestas condições, que lhes exige como profissionais e como 
cidadãos, pois sabemos que fazem seu melhor, ainda que repletos de dor e indignação. 

Finalmente, nos atrevemos a pedir aos responsáveis nos governos a cultivar o diálogo e a busca 
incessante pelos caminhos que conduzam a acordos que permitam avançar unidos, sem 
violência, de forma democrática, evitando rupturas sociais. A diversidade é inerente a nossa 
riqueza regional. Diversas visões e opiniões, diversas perspectivas políticas, não devem nos levar 
à separação, mas sim a construções mais profundas, mais equânimes, com mais paz e mais 
saúde. 

Saúde para todos! 

Paz, equidade, democracia e liberdade na América Latina e na Ibero América! 

É a voz que vem de nosso peito e queremos transmitir.  

Wonca Iberoamericana CIMF, Novembro 9 de 2019.  


