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Thiago Hérick de Sá é licenciado em Ciências do Desporto, e possui mestrados e 
doutoramentos em Saúde Pública. Começou a sua carreira como educador físico, trabalhando 
com idosos em hospitais, em cuidados primários e lares no Brasil. A partir de 2010, Thiago 
Hérick de Sá trabalhou como investigador no Brasil e no Reino Unido, com um historial de 
publicações científicas em revistas de relevo. Thiago juntou-se à OMS em 2017 para apoiar o 
trabalho em torno do urbano, transportes e saúde, incluindo o desenvolvimento da Iniciativa 
de Saúde Urbana da OMS (em curso) e da Agenda de Investigação em Saúde Urbana da OMS 
(2022). Também liderou o desenvolvimento de vários recursos técnicos, tais como o Guia 
sobre a Integração da Saúde no Planeamento Urbano e Territorial (2020) e a adaptação para 
utilização global da ferramenta HEAT (2021). Em 2022, Thiago juntou-se ao Departamento de 
Determinantes Sociais da Saúde para liderar o trabalho sobre ambientes age friendly, 
incluindo a Rede Global de Cidades e Comunidades age friendly. 
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