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RECOMENDAÇÕES DE EQUIDADE DE HAMILTON
A DECLARAÇÃO HER
24 de agosto de 2006

O Grupo de Trabalho da Wonca para Mulheres e Medicina Familiar (WWPWFM) foi incumbido
da responsabilidade de desenvolver recomendações sobre como atingir e manter equidade de
género dentro da Organização Mundial de Médicos de Família (Wonca). Vinte e cinco mulheres
de topo de 16 países diferentes e todas as seis regiões da Wonca encontraram-se em agosto
de 2006 na Universidade McMaster, Hamilton, Canadá.
O WWPWFM faz a seguinte declaração:
1. Conhecendo a aspiração fundamental de todos os indivíduos , famílias, comunidades e
povos de atingirem e manterem a melhor qualidade de vida;
2. Reconhecendo a centralidade de saúde melhor e ótima para se atingir a melhor
qualidade de vida;
3. Lembrando as importantes disposições nas cartas, declarações e instrumentos das
Nações Unidas, OMS, PDNU e outras organizações internacionais relativamente a
direitos humanos, equidade, desenvolvimento, saúde e dignidade humana;
4. Convencido da centralidade do estatuto das mulheres e das raparigas como um
determinante para a saúde das mulheres e crianças, e das famílias e comunidades das
quais são parte, em todo o mundo;
5. Reconhecendo que a eliminação da desigualdade de género (bem como outras
violações de direitos humanos universais) é um importante pré-requisito para o
desenvolvimento, incluindo para melhorar e atingir um nível ótimo de saúde;

6. Afirmando que melhorar e atingir um nível ótimo de saúde se encontra dependente de
elevados padrões e níveis de provisão de cuidados de saúde, organização, ensino e
investigação;
7. Convencido de que a prática geral/medicina familiar é a base para atingir elevados
padrões e níveis de provisão de cuidados de saúde, organização, ensino e investigação
em todo o mundo;
8. Notando que o benefício global da organização e troca de conhecimentos entre
organizações e praticantes de medicina geral e familiar e entre medicina geral e
familiar e outras organizações ligadas â saúde e aos cuidados médicos;

O WWPWFM insta as associações de medicina geral e familiar do mundo que constituem a
Organização Mundial de Associações Profissionais, Academias e Associações Académicas de
Médicos de Prática Geral/Médicos de Família (Wonca) a adotar as seguintes recomendações
fundamentais relativas à equidade de género:
1. Inscrever o princípio da equidade de género no governo da Wonca alterando os
Estatutos e Regulamentos da Wonca, conforme proposto pelo WWPWFM.
2. Implementar a equidade de género em todas as atividades da Wonca, em particular
programas científicos das suas reuniões trianuais, regionais e rurais.
3. Conferir ao género um papel fulcral enquanto determinante da saúde;
4. Promover a inclusão equitativa e o progresso de médicas de prática geral/médicas de
família na Wonca.

Assinado em Hamilton, Ontário, Canadá.
24 de agosto de 2006.

