
CUIDAR PAR A QUE OS FATORES 
AMBIENTAIS, QUE ESTÃO NA ORIGEM 
DE ALGUNS PROBLEMAS DE SAÚDE, 
CONTRIBUAM PAR A MELHOR AR A 
QUALIDADE DE V IDA DAS PESSOAS

DESAFIO
Meio ambiente como causa  
e cura de doenças

Saúde física, mental 
e ambiental

O modelo de desenvolvimento atual gera mudanças climáticas que impactam 
tanto o bem‑estar dos indivíduos quanto as condições ecológicas. Pessoas 

saudáveis são mais conectadas ao ambiente, que, se bem cuidado, 
potencializa benefícios físicos e mentais. Além disso, espaços em clínicas 
e hospitais inspirados na natureza revelam‑se cada vez mais eficazes na 
melhoria da qualidade do atendimento e de vida de pacientes e familiares

IMPACTOS NO TRIPLE BOTTOM LINE
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De acordo com o Quinto Re-
latório de Ava lia ção do Pai-
nel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáti-

cas (IPCC, em inglês), da ONU, de 2013, 
caso as emissões de gases do efeito es-
tufa — a principal causa do aquecimento 
global — con ti nuem crescendo ao ritmo 
 atual nos próximos anos, a temperatura do 
planeta aumentará até 4,8°C neste sécu-
lo, o que pode resultar em uma elevação 
de até 82 centímetros no nível do mar, da 
temperatura e acidez dos ocea nos e afetar 
a extensão e espessura do gelo nos pólos.

Já o estudo Mudança Climática Global 
e Saú de: Perspectivas para o Brasil, de Ulis-
ses Con fa lo nie ri e Dia na Marinho, da Es-
cola Na cio nal de Saú de Pública Sergio 
Arouca, destaca os impactos das mudan-
ças climáticas re la cio na dos à saú de hu-
mana, como o estresse adi cio nal sobre 
si tua ções-  problema já existentes — des-
nutrição e doen ças in fec cio sas endêmi-
cas, por exemplo — e riscos para a saú de 
pública, devido à contaminação da água 
e aumento de dis túr bios res pi ra tó rios.

Há duas linhas de enfoque sobre a li-
gação entre meio am bien te e saú de hu-
mana: a verde analisa os efeitos da ativida-
de do homem sobre a natureza; a azul, os 
impactos do am bien te sobre o bem-  estar 
da humanidade. Programas de pesquisa 
como o canadense Ecohealth, do Centro 
In ter na cio nal de Investigações para o 

Desenvolvimento (IDRC), e o Ecosalud, 
da Organização Pan-  Americana da Saú-
de (OPAS), estudam a relação da saú de 
com, por exemplo, a agricultura, poluição 
am bien tal, urbanização, doen ças trans-
missíveis e mudanças climáticas.

O clima pode afetar a saú de humana 
de três formas. A primeira diz respeito aos 
efeitos diretos dos eventos climáticos ex-
tremos no homem, como o calor do verão 
europeu de 2003, que vitimou 32 mil pes-
soas. O segundo refere-  se à produção agrí-
cola e à água, com impactos à segurança 
alimentar e ao aumento do risco de doen-
ças de veiculação hídrica. E o terceiro en-
volve aspectos sociais importantes: secas 
prolongadas, por exemplo, acabam por 
de sen ca dear a migração de grupos po-
pulacionais do meio rural para o urbano, 
gerando transtornos de in fraes tru tu ra e, 
consequentemente, de qualidade de vida.

Segundo María Neira González, dire-
tora de Saú de Pública e Meio Am bien-
te na Organização Mun dial da Saú de 
(OMS), aproximadamente 25% das doen-
ças estão as so cia das a fatores de risco am-
bientais. Diarreia, malária, infecções res-
pi ra tó rias e alguns tipos de câncer são 
exemplos de algumas das mais graves 
doen ças que podem ser atri buí das a ris-
cos ambientais ligados a 85 das 102 prin-
cipais doen ças relatadas anual men te no 
Relatório Mun dial de Saú de.

Por outro lado, a conexão e a intera-
ção do homem com o meio am bien te na-
tural — isto é, a relação com plantas, ani-
mais e outros seres humanos — aumenta 
a saú de e a produtividade. Segundo Jain 
Malkin, fundador do Center for Health 
Design, na Califórnia, “o meio am bien te 
pode in fluen ciar o processo de cura”, pois 
a exposição aos elementos da natureza 
permite, por exemplo, que as pes soas 
se exercitem mais e, consequentemen-
te, previnam diversas doen ças, es pe cial-
men te as car dio vas cu la res e res pi ra tó rias.

Es pe cia lis tas consultados pelo NEXT 
também apontam diferentes be ne fí cios 
de “levar o meio am bien te para dentro 
de hospitais”, estabelecendo formas de 
conexão entre o espaço clínico e a natu-
reza, como jardins internos, peças de arte 
ligadas ao tema ou simplesmente janelas 
com vista agradável. Além de melhorar a 

qualidade do atendimento, essas ini cia ti-
vas tendem a reduzir (e ba ra tear) os pe-
río dos de internação, diminuir custos de 
energia (menor uso de luz elétrica e ar- 
 con di cio na do, por exemplo) e podem 
estimular comportamentos mais saudá-
veis de prevenção e promoção da saú de.

PALAVRA DE ESPECIALISTAS

CONEXÕES PROFUNDAS  
ENTRE MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Os in di ví duos dependem da natu-
reza de vá rios modos — do ar que 

respiram à comida ou à água que inge-
rem — e não podem con ti nuar se com-
portando como se vivessem separados 
dela. Ecossistemas funcionais são essen-
ciais para fornecer alimento — por exem-
plo, um bilhão de pes soas dependem do 
estoque de peixes selvagens para manter 
sua principal fonte de pro teí na, enquanto 
ao menos 30% das plantações em todo 
o mundo dependem da polinização; en-
tão, o declínio das populações de abelhas 
poderia resultar em die tas mais restritas 
e menos nutritivas, principalmente para 
aqueles que vivem na pobreza. Por cau-
sa da mudança climática, as secas estão 
se tornando mais intensas e frequentes 
em diversos lugares. Elas afetam culturas 
agrícolas e con tri buem para o aumento 
dos preços dos alimentos, com um efeito 
devastador na nutrição. Ao mesmo tem-
po, mudanças na distribuição de insetos, 
tais como mosquitos e carrapatos, estão 
re la cio na das ao aumento da temperatu-
ra e colocam novas populações sob o ris-
co de doen ças in fec cio sas, como dengue, 
encefalite e leishmaniose. Doen ças trans-
mitidas por alimento e água também ten-
dem a crescer devido à mudança de con-
dições que favorecem sua transmissão. 
Por outro lado, o meio am bien te pode 
proteger contra as temperaturas extre-
mas e oferece muitos be ne fí cios à saú de. 
Muitas drogas nobres estão sendo desco-
bertas a partir de componentes naturais, 
particularmente de pontos de bio di ver-
si da de como recifes e florestas. Além dis-
so, o tempo gasto em espaços verdes tem 
demonstrado elevar o bem-  estar mental: 
reduz os níveis de cortisol (hormônio do 

Já pensou nos impactos que interven-
ções artístico-  ambientais podem ter 

sobre o bem-  estar de pa cien tes e fa mi-
lia res nas   áreas de emer gên cias? Acesse 
www.ideiasustentavel.com.br e confira os 
apontamentos do estudo Impact Of Visual 
Art On Patient Behavior In The Emergency 
Department Waiting Room ( Impacto da Arte 
Vi sual no Comportamento do Pa cien te no 
Setor de Emergência), do Center for Health 
Design, na Califórnia (publicado no Jornal 
de Medicina de Emergência, em 2012). Veja 
também ten dên cias de design para a cura e 
cuidados com a saú de.

Impacto das 
artes visuais no 
comportamento  
do paciente

NO PORTAL
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estresse) e da pressão sanguínea. Espa-
ços verdes também reduzem temperatu-
ras locais durante ondas de calor, remo-
vem po luen tes do ar, ajudam a aumentar 
os níveis de atividade física, com muitos 
be ne fí cios para a saú de car dio vas cu lar, 
tratamento da depressão e an sie da de e a 
prevenção de doen ças as so cia das à obe-
sidade, como dia be tes, câncer e artrite. 
Os cien tis tas estão percebendo, portanto, 

CAMINHO DAS PEDR AS

A visão de um spa ou de um jardim japonês 
como efetivos am bien tes de cura está come-

çando a crescer à medida que as organizações de 
saú de se cons cien ti zam dos be ne fí cios te ra pêu ti-
cos desses recursos. Mas quais são eles especifi-
camente? E o que exatamente contribui para criá-
-los? A resposta é complexa, em parte, porque po-
dem va riar de acordo com a cultura e as pre fe rên-
cias de uma pessoa.

De acordo com o artigo Crian do Am bien tes 
Ideais de Cura em Am bien tes de Saú de (2008), 
de Terri Zborowsky, professora adjunta na Univer-
sidade de Minnnesota, e Mary Jo Kreitzer, profes-
sora da Escola de Enfermagem da Universidade de 
Minnesota, os am bien tes de cura são projetados 
para promover a harmonia da mente, corpo e es-
pírito e reduzir o estresse e a an sie da de, o que in-
fluen cia positivamente a saú de de diversas manei-
ras. A neurociência tem comprovado que o cérebro 
e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico 
estão em constante interação. Assim, um quarto 
de hospital barulhento e confuso pode deixar o pa-
cien te não só mais preo cu pa do, triste ou vulnerá-
vel, como também aumentar a sua pressão ar te-
rial, frequência car día ca e tensão muscular. Além 
disso, os hor mô nios liberados em resposta ao es-
tresse costumam suprimir o sistema imunológico.

O artigo também registra as formas identifica-
das pelo fundador do Center for Health Design, 
Jain Malkin, da Califórnia, de as organizações 
adaptarem as instalações de cuidados de saú-
de. São elas:

Ambientes de cura
1. Aumentar a conexão com a natureza: 

três a cinco minutos de contato com a na-
tureza reduzem significativamente o es-
tresse, a raiva e o medo; basta pro por-
cio nar vi sua li za ção do am bien te ex te rior, 
jardins in te rio res ou obras de arte com te-
mas da natureza.

2. Oferecer opções e escolhas: dar aos pa-
cien tes uma sensação de controle pode 
diminuir significativamente o estresse; 
cabe aos hospitais permitir a eles ajus-
tar a iluminação e se le cio nar onde gos ta-
riam de se sentar, por exemplo. Além dis-
so, um layout inteligente facilita a locomo-
ção e aumenta a independência.

3. Fornecer distrações/diversões: pa cien-
tes de cirurgia car día ca, em unidades de 
terapia intensiva, que viram cenas de pai-
sagem relataram menos an sie da de e es-
tresse e necessitaram de menos medica-
mentos para a dor do que os que não fo-
ram expostos às mesmas imagens.

4. Fornecer acesso ao apoio so cial: hos-
pitais podem fornecer salas de espe-
ra com mo bi liá rio confortável e projetar 
quartos mais cômodos para visitantes e 
fa mi lia res.

5. Reduzir o estresse am bien tal: um bom 
design pode reduzir o barulho de equipa-
mentos, alarmes, companheiros de quar-
to e equipe, tornando a hospitalização 
menos desagradável para os pa cien tes.

NO R ADAR

Cada vez mais evi dên cias confirmam a cor-
relação entre “intervenções verdes”, me-

lhores resultados para os pa cien tes e redu-
ção de riscos para os profissionais de saú-
de. Seguem alguns exemplos:

a) Estudo conduzido pelo Departamento de 
Energia dos Estados Unidos, em 2003, des-
cobriu que pa cien tes em quartos com inci-
dência direta de luz solar têm uma redução 
de 22% no uso de medicamentos para a dor. 
Já o Centro Mackenzie de Ciên cias da Saú-
de, do Canadá, constatou que pa cien tes com 
depressão se recuperam 15% mais rápido 
em quartos com incidência direta de luz so-
lar em comparação com aqueles em quar-
tos escuros.
Practice Greenhealth, no estudo The Business Case for 
Greening the Healthcare Sector, de 2013

b) Um estudo no Hospital da Universidade 
INHA, na Coreia, identificou uma redução 
média de 41% no tempo de permanência de 
pa cien tes de ginecologia em salas iluminadas 
pelo sol. A pesquisa observou também redu-
ção semelhante de 26% para os pa cien tes 
da ala de cirurgia.
Joon Ho Choi, no Study of the Relationship Between In-
door Daylight Environments and Patient Average Length 
of Stay in Healthcare Facilities, da Universidade do Te-
xas, de 2005

c) Estudo do Bronson Methodist Hospital, em 
Kalamazoo, Michigan (EUA), descobriu que, 
com a aplicação de práticas de design ver-
de em seu projeto de renovação, a institui-
ção foi capaz de reduzir as infecções hospi-
talares em 11% e diminuir as taxas de rota-
tividade de enfermagem para menos de 7%. 
As medidas tomadas in cluíam a eliminação 
de quartos compartilhados, melhor ventila-
ção para introduzir mais ar fresco e incorpo-
ração de música, luz e natureza ao projeto.
Fundação Robert Wood Johnson, no estudo Evidence- 
 Based Hospital, de 2004

Intervenções verdes

quão profundas são as conexões entre o 
meio am bien te e a saú de.

Isobel Braithwaite, 
coordenadora nacional na 
Healthy Planet Foundation, 

instituição ambiental 
beneficiente, no Reino 

Unido, em entrevista  
ao NEXT

MORTES PELA  
POLUIÇÃO DO AR

A poluição atmosférica pode matar 
até 256 mil pes soas nos próximos 

16 anos no estado de São Paulo. Nesse 

pe río do, a concentração de ma te rial par-
ticulado no ar ainda provocará a interna-
ção de um milhão de pes soas, um gasto 
público estimado em mais de R$ 1,5 bi-
lhão. A projeção inédita do Instituto Saú-
de e Sustentabilidade, rea li za da por pes-
quisadores da USP, prevê que ao menos 
25% das mortes ocorram na capital pau-
lista. Os resultados indicam que, no  atual 
cenário, a poluição pode matar até seis 
vezes mais do que a Aids ou três vezes 
mais do que acidentes de trânsito e cân-
cer de mama. A população de risco, ou 
seja, as pes soas que já sofrem com doen-
ças cir cu la tó rias, res pi ra tó rias e do cora-
ção serão as mais afetadas, assim como 

A poluição urbana mata, por ano, cerca de 
1,3 milhão de pessoas, segundo dados da 

OMS. De acordo com Paulo Saldiva, médico 
especialista em poluição atmosférica, um 

em cada dez infartos do miocárdio devem‑se 
à associação entre tráfego e poluição
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crian ças com menos de cinco anos que 
têm infecção nas vias aé reas ou pneu-
monia. Entre as causas mais prováveis de 
mortes provocadas pela poluição, o cân-
cer poderá ser o responsável por quase 
30 mil casos até 2030 em todos os mu-
ni cí pios de São Paulo. Asma, bronquite 
e outras doen ças res pi ra tó rias extrema-
mente agravadas pela poluição podem 
representar outros 93 mil óbitos, já con-
tando a estimativa de crian ças atingidas 
no pe río do. A magnitude dos resultados 
obtidos pela projeção, que tem como 
base dados de 2011, comprova a neces-
sidade de o poder público implementar 
medidas mais rigorosas para o controle 

da poluição do ar, com formas alternati-
vas de energia, incentivo ao transporte 
não po luen te — bicicleta e ônibus elétri-
co, por exemplo —, redução do número 
de carros em circulação e obri ga to rie da-
de de veí cu los a die sel utilizarem filtros 
em seus escapamentos.

Evangelina Vormittag, 
médica, doutora em 

Patologia  
pela Faculdade de  

Medicina da USP  
e diretora-presidente do 

Instituto Saúde  
e Sustentabilidade, em matéria publicada 

no jornal O Estado de S. Paulo, em 2014

SAÚDE: CHAVE PARA RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS AMBIENTAIS

Agua doce, ar puro e clima relativa-
mente estável são essenciais para 

a vida, para a prevenção de doen ças e a 
manutenção da saú de. No entanto, con ti-
nua mos a prejudicar o meio am bien te por 
meio de práticas irresponsáveis, amea-
çan do se ria men te nossa saú de. Princi-
palmente, a das crian ças com menos de 
cinco anos. Globalmente, o número per 
capita de anos de vida saudável perdi-
dos devido a fatores de risco ambientais 
é cinco vezes maior em pes soas com me-
nos de cinco anos do que na população 
total. Intervenções de saú de am bien tal 

´
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podem dar uma contribuição va lio sa e 
sustentável para a redução da carga glo-
bal de doen ças e melhorar o bem-  estar 
das pes soas. Por exemplo, o sa nea men-
to seguro impede contaminação da água 
potável. Os retornos econômicos de uma 
melhor saú de da população são a chave 
para motivar os líderes na resolução de 
problemas ambientais. Amea ças à saú de 
têm o poder de estimular a recuperação 
am bien tal. É preciso trabalhar em conjun-
to para a prevenção de doen ças por meio 
de am bien tes saudáveis. Ação preventiva 
para melhorar a qualidade da água, redu-
zir a poluição do ar in te rior, gestão segu-
ra de agrotóxicos, redução de danos ao 
am bien te: há muito o que fazer e que po-
derá be ne fi ciar tanto as gerações do pre-
sente como as futuras.

María Neira González, 
diretora de Saúde Pública 

e Meio Ambiente na 
Organização Mundial 

da Saúde, em gravação 
especial para a OMS,  

em 2014

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE 
AOS IMPACTOS DO CLIMA 
SOBRE A SAÚDE

O índice de vulnerabilidade aos im-
pactos do clima sobre a saú de para 

as diferentes re giões brasileiras mostra 
que a re gião Nordeste é a mais vulnerá-
vel, enquanto Sul e Sudeste são as menos 
suscetíveis, devido ao maior nível de de-
senvolvimento so cioe co nô mi co. Os im-
pactos futuros da mudança climática na 

1. Meio Ambiente e Saúde: O Desafio  
das Metrópoles, de Paulo Saldiva, 2010

2. Instituto Saúde e Sustentabilidade:  
http://www.saudeesustentabilidade.org.br/

3. Mudança Climática Global e Saúde: 
Perspectivas para o Brasil, de Ulisses 
Confalonieri e Diana Marinho:  
http://www.multiciencia.unicamp.br/
artigos_08/a_03_8.pdf

PAR A SABER MAIS

saú de podem aumentar sua intensidade 
(por exemplo, frequência da ocorrência, 
número de pes soas afetadas), gravidade/
duração ou am pliar a sua distribuição no 
espaço geo grá fi co. Para o Brasil, são espe-
rados impactos adicionais em relação aos 
seguintes agravos: 1) Doen ças in fec cio sas 
endêmicas, como malária, leishmaniose, 
leptospirose e dengue; 2) Acidentes por 
eventos climáticos extremos, como tem-
pestades e inundações, incluindo o es-
tresse pós-  traumático; e 3) Agravamen-
to da desnutrição em   áreas já afetadas 
por insegurança alimentar, em função 
da queda na produção da agricultura de 
subsistência. Devem-  se ainda considerar 
como possibilidade os seguintes riscos 
adicionais para a saú de pública: exces-
siva demanda pelos serviços de saú de; 
problemas de abastecimento de água, 
devido à salinização de depósitos natu-
rais no subsolo (consequência do aumen-
to do nível do mar); e possível aumen-
to de dis túr bios res pi ra tó rios pela maior 
concentração de po luen tes atmosféricos, 
principalmente o ozônio, cuja formação 
é catalisada pela temperatura do ar, em 
metrópoles já po luí das.

Ulisses Confalonieri e 
Diana Marinho, da Escola 

Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca, 

no estudo Mudança Climática Global e 
Saúde: Perspectivas para o Brasil, de 2007

ABORDAGEM  
SOCIOECOLÓGICA PARA  
SAÚDE E SUSTENTABILIDADE

Enquanto in di ví duos do meio urbano 
que procuram parques e jardins pa-

recem com preen der intuitivamente os 
be ne fí cios de saú de e bem-  estar decor-
rentes do contato com a natureza, es tra té-
gias de saú de pública ainda são recursos 
inexplorados para maximizar os be ne-
fí cios oferecidos pela natureza, incluin-
do os do contato com a natureza como 
uma intervenção de promoção da saú de. 
A natureza desempenha um papel vital 
na saú de humana e no bem-  estar; par-
ques e reservas naturais são muito impor-
tantes. Para maximizar o contato com a 
natureza, são ne ces sá rias es tra té gias de 

colaboração entre pesquisadores, profis-
sionais de saú de, serviços sociais, planeja-
mento urbano e os setores de gestão am-
bien tal. Essa abordagem oferece não só 
um aumento das atividades de promoção 
e prevenção de saú de existentes, mas a 
base para uma abordagem so cioe co ló gi-
ca para a saú de pública que incorpore a 
sustentabilidade am bien tal.

Anita Pryor, Ph.D pela 
Escola de Saúde e 

Desenvolvimento Social 
da Universidade de Deakin, 

na Austrália, no artigo 
Natureza Saudável, Pessoas 

Saudáveis: Contato com a Natureza como 
uma Intervenção de Promoção da Saúde 

para as Populações a Montante, publicado 
no site da Oxford Journals, em 2005

INDICADORES CORRELATOS

OBJETIVOS DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
3: Assegurar vidas saudáveis e promover 
bem‑estar para todos em todas as idades.

◆◆ 3.9: Até 2030, reduzir substancialmente 
o número de mortes e doenças causadas 
por produtos químicos perigosos e pela po-
luição e contaminação do ar, água e solo.

6: Assegurar a disponibilidade e a gestão 
sustentável de água e saneamento para 
todos.

◆◆ 6.3: Até 2030, melhorar a qualidade da 
água pela redução da poluição, eliminan-
do o despejo e minimizando a liberação de 
materiais químicos perigosos, reduzindo 
pela metade a proporção de água desper-
diçada não tratada e aumentar a recicla-
gem e o reúso seguro globalmente.

13: Tomar uma ação urgente para comba‑
ter a mudança climática e seus impactos.

◆◆ 13.1: Fortalecer a capacidade de resiliência 
e adaptação ao clima relacionado à desas-
tres naturais perigosos em todos os países.

GLOBAL COMPACT
◆◆ Princípio 7: As empresas devem apoiar 
uma abordagem preventiva sobre os de-
safios ambientais.

◆◆ Princípio 8: Desenvolver iniciativas a fim 
de promover maior responsabilidade 
ambiental.

Confira as vídeo-palestras da Plataforma Liderança 
Sustentável, movimento que visa inspirar e educar 
jovens líderes para a sustentabilidade, no portal 

www.ideiasustentavel.com.br/lideres
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