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O QUE É SAÚDE?

• https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14401:health-indicators-conceptual-and-operational-considerations-section-
1&Itemid=0&limitstart=1&lang=pt

• https://www.saude.gov.br/component/content/article/681-institucional/40029-sistema-nacional-de-saude

• http://dihs.ensp.fiocruz.br/documentos_dihsadmin/Batistella,_Carlos_-_Abordagens_Contemporâneas_do_Conceito_de_Saúde.pdf

“Um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 
enfermidade” (OMS, 1947).

“Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos 
serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de 
produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” (Texto da reforma sanitária, 
1986).

“A saúde deve ser compreendida como qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças. Isso 
deve ser garantido por políticas sociais e econômicas, reduzindo o risco de doenças e promovendo o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”. (Site 
Ministério da Saúde, 2017);

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14401:health-indicators-conceptual-and-operational-considerations-section-1&Itemid=0&limitstart=1&lang=pt
https://www.saude.gov.br/component/content/article/681-institucional/40029-sistema-nacional-de-saude
http://dihs.ensp.fiocruz.br/documentos_dihsadmin/Batistella,_Carlos_-_Abordagens_Contemporâneas_do_Conceito_de_Saúde.pdf


DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE

De acordo com definição da Organização
Mundial de Saúde (OMS), os
determinantes sociais da saúde estão
relacionados às condições em que uma
pessoa vive e trabalha. Também podem ser
considerados os fatores sociais,
econômicos, culturais, étnicos/raciais,
psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de
saúde e fatores de risco à população, tais
como moradia, alimentação, escolaridade,
renda e emprego.

Fonte: https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais



MEIO AMBIENTE

Conjunto de condições, leis,
influências e interações de
ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas
formas (Política Nacional de Meio
Ambiente - LEI Nº 6.938, DE 31 DE
AGOSTO DE 1981);

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument


Atualmente, cerca de um quarto de todas as doenças e mortes que 

ocorrem no mundo pode ser atribuído ao que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) define, em termos gerais, como fatores ambientais. Esse 

conceito inclui água imprópria para consumo, saneamento e higiene 

deficientes, poluição do ar em espaços abertos e fechados, riscos 

ocupacionais, acidentes industriais, acidentes automobilísticos, mudança 

climática, más práticas de uso do solo e de gestão  dos recursos naturais. 

No caso das crianças, a taxa de mortalidade devido às condições 

ambientais chega a 36%.

Fonte:Agenda Global Hospitais Verdes e Saudáveis. Disponível 
em: https://www.greenhospitals.net/wp-
content/uploads/2016/07/GGHHA-Portugese.pdf



Fonte: https://nacoesunidas.org/pnuma-lista-6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente/
Acesso em 14/04/2020

Alguns exemplos que surgiram recentemente são ebola, gripe aviária, a Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS), o Vírus Nipah, a Febre do Vale Rift, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), a Febre 
do Nilo Ocidental, o vírus zika e, agora, o coronavírus – todos ligados à atividade humana.

https://nacoesunidas.org/pnuma-lista-6-fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente/
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População

A população mundial cresceu de 2,5 milhões de habitantes em 1950 para 
6,2 bilhões em 2002 (U.S. Census Bureau, 2004).

Recursos Naturais

Qualquer insumo que os organismos, populações ou ecossistemas 
necessitam para sua manutenção. Até quando os recursos naturais serão 
suficientes para sustentar os habitantes da Terra?

Poluição

Alteração indesejável nas características físicas, químicas ou biológicas da 
litosfera, hidrosfera ou atmosfera que causa ou possa causar prejuízo à 
saúde, a sobrevivência ou às atividades humanas ou outras espécies.



POPULAÇÃO

RECURSOS 

NATURAIS POLUIÇÃO

Os efeitos da poluição podem ter caráter localizado, regional ou global. Os efeitos

globais detectados mais recentemente, como o efeito estufa e a redução da camada de

ozônio ainda não são bem conhecidas, mas podem trazer consequências que podem

afetar o clima e o equilíbrio global do planeta.
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