
Espaço AMB

Clima, Poluição e Medicina

m outubro de 2009, na As-
sembleia Geral da Associa-
ção Médica Mundial (WMA),

foi aprovada a Declaração de Deli,
política de recomendações produzida
pela WMA sobre mudanças cli-
máticas e seus impactos na saúde
humana. O documento foi lançado na
Conferência Doutores do Ambiente,
que aconteceu em 28 de novembro, no
auditório nobre da Associação Pau-
lista de Medicina.
O planeta já apresenta vários sinais e
sintomas de doença. Febre Pro-
gressiva, pelo aquecimento da Terra;
dependência física de petróleo;
obesidade, por consumirmos energia
em excesso; dispneia pela con-
taminação da atmosfera por po-
luentes; obstrução arterial difusa, por
congestionamentos intermináveis;
insuficiência renal, por não conse-
guirmos eliminar adequadamente os
nossos resíduos; diabetes, carac-
terizado pela incapacidade de apro-
veitar plenamente as fontes ener-
géticas que dispomos. 
Exames mais detalhados revelariam
tremores de terra ocasionais, edema
pela elevação dos mares e chuvas

E torrenciais, alopécia por desmata-
mento, obstipação pelo despejo de
esgoto nos rios e, por que não
confessar, flatulência, eliminada de
tempos em tempo, indiscreta e
despudoradamente, sob a forma de
tornados e tufões. Acrescenta-se a
tudo confusão mental, que nos
impede de avaliar adequadamente a
gravidade da situação. Finalmente,
temos que admitir impotência ante a
este estado de coisas. 

É imperativo que os profissionais da
saúde tenham uma atitude mais ativa,
auxiliando a elaboração de ações
voltadas à sustentabilidade, que
deveriam obedecer aos seguintes
parâmetros: esclarecimento aos pa-
cientes, exemplos, parcerias, limites,
ética e coragem.

Os pacientes devem ser informados
que medidas voltadas para adoção de
práticas com menor demanda ener-
gética promovem benefícios ime-
diatos e significativos à saúde da-
queles que as adotam. Atividades
como caminhar e andar de bicicleta
diminuem o risco de doenças car-
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diovasculares. 
Ao reduzir o consumo de energia den-
tro de casa e incentivar o hábito nos
locais de trabalho, os médicos exer-
cem liderança pelo exemplo. É pos-
sível agir como parceiros da so-
ciedade civil propondo ações de mi-
tigação das emissões de poluentes e
adaptação ante aos impactos ambien-
tais 
Os médicos devem promover o
conceito de limites responsáveis do
uso de energia, expor claramente as
questões de ética ambiental e mostrar
que as alterações da atmosfera
afligem com maior intensidade os
segmentos menos favorecidos da
sociedade. Finalmente, há que se
robustecer a coragem para enfrentar o
futuro debate no campo das ideias e
da litigância com importantes setores
da economia e da política.
A respeitabilidade nos confere obri-

gação para agirmos. Caso não ini-
ciemos o processo agora poderemos,
mais tarde, sermos culpados do
pecado da omissão.

“ ... É imperativo que
os profissionais da
saúde tenham uma
atitude mais ativa,
auxiliando a
elaboração de
ações voltadas
à sustentabilidade...”

(*) José Luiz Gomes do Amaral, presidente
da Associação Médica Brasileira (AMB) e Paulo Saldiva,
médico, chefe do Serviço de Patologia do Instituto
do Coração da Faculdade de Medicina da USP
e coordenador do Instituto Nacional de Análise Integrada
do Risco Ambiental do Conselho Nacional de Pesquisas

“ ... Os médicos devem promover o conceito de
limites responsáveis do uso de energia, expor
claramente as questões de ética ambiental...”

53Acesse: www.cbo.com.br

3286-JotaZ-129 PAG SIMPLES  2/25/10  4:28 PM  Page 53




