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O Grupo de Trabalho sobre Meio Ambiente do WONCA desenvolveu uma declaração referente
à Saúde Planetária e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi adotada pela Executiva
do WONCA em Abril de 2017
A saúde humana é dependente de sistemas naturais que são a base de serviços essenciais
como o abastecimento de ar e água limpos, alimentos nutritivos, climas estáveis e energia limpa
para o desenvolvimento.
Saúde Planetária é a busca do mais alto padrão atingível de saúde, bem-estar e equidade em
todo o mundo através de atenção judiciosa dos sistemas humanos- políticos, econômicos e
sociais- que constroem o futuro da humanidade e dos sistemas naturais da Terra que definem
os limites seguros dentro dos quais a humanidade pode florescer.
Colocado de forma simples, “ Saúde Planetária é a saúde da civilização humana e o estado dos
sistemas naturais de que ela depende”. Os sistemas naturais da Terra são a base dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Por conseguinte, para alcançar boa saúde e bem-estar temos
que atentar para a Mudança Climática e outros perigos ambientais dando alta prioridade aos
esforços relacionados a essas questões.
Como médicos de família desfrutamos de posição única para promover o conhecimento sobre
Saúde Planetária e mudanças comportamentais que podem melhorar tanto a saúde individual
quanto a planetária- os assim chamados co-benefícios- como transporte ativo, fontes de energia
de baixas emissões, e uma dieta mais baseada em vegetais nas comunidades de nossos
pacientes.
É também fundamental que a Saúde Planetária seja incluída no currículo básico das escolas de
Medicina, nas residências de Medicina de Família e aprimoramentos profissionais. Temos que
nos dedicar a integrar a sustentabilidade em nossos comportamentos individuais, na prática
clínica e em nossos congressos.
Por último, convidamos todos os médicos de família a colaborarem no desenvolvimento de
estratégias inovadoras, exemplos práticos, evidências científicas para ações efetivas, recursos
educacionais inclusivos e a tornarem-se advogados pela Saúde Planetária.

