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“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

INTER-RELAÇÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

• Século V a.C. – “Sobre os ares, as águas e 

os lugares” – Escola hipocrática. 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

OS TRÊS “P” QUE AMEAÇAM A HUMANIDADE: 

 

• POLUIÇÃO 

 

• POPULAÇÃO  

 

• POBREZA 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

    “A MAIOR TAREFA COLETIVA 

      ENFRENTADA HOJE PELA HUMANIDADE 

      DIZ RESPEITO AOS PROBLEMAS  

      DO RISCO AMBIENTAL GLOBAL  

      E OS DA FALTA DE EQÜIDADE ENTRE OS            
POVOS.” 

                (Funtowicz & Ravetz, 1993) 

 
  



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

    “DEUS PERDOA SEMPRE;  

      OS HOMENS, ALGUMAS VEZES; 

      A NATUREZA, NUNCA!” 

                (Cardeal W. Schuster, 1949) 

 

  



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

DOMINANDO A NATUREZA  

• Pelo conhecimento a natureza 
deixa de ser objeto de 
contemplação  e passa a ser 
utilizada para o proveito do 
Homem. 

• O exemplo da colonização 
romana na Tunísia. 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

CONSEQÜÊNCIAS DA AÇÃO SOBRE A 

NATUREZA  

• Sobre a Biodiversidade 

(diversidade ambiental). 

• Sobre a Sociodiversidade 

(diversidade social). 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

CONSEQÜÊNCIAS DA AÇÃO SOBRE A NATUREZA  - II 

• Poluição e Protocolo de Kyoto. 

• Degradação do solo. 

• Potabilidade da água. 

• Desmatamento. 

• Destruição bélica. 



 



O PROTOCOLO DE KYOTO 

• O protocolo de Kyoto foi criado em 1997 com a 

aprovação de várias nações, porém só foi 

devidamente oficializado em 2005. Ele busca diminuir 

a emissão de gases poluentes que são causadores do 

efeito estufa e do aquecimento global.  

• Pelo protocolo as nações se comprometem a reduzir a 

emissão dos gases causadores dos efeitos 

devastadores no nosso planeta em 5,2%. Gases ligados 

diretamente ao aquecimento global e o efeito estufa são:  

ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 

monóxido de carbono. Eles causam uma camada de 

poluentes, que dificilmente se dispersa, e causam, 

assim, efeitos devastadores. 

 



• evereiro de 2005, muito tempodepois de 
ter sido assinado em Kyoto, no Japão, em 1997. De 

acordo com o protocolo de Kyoto as nações se 

comprometem a reduzir a emissão dos gases 

causadores dos efeitos devastadores no nosso planeta 

em 5,2%. Os gases que estão ligados diretamente ao 

aquecimento global e o efeito estufa são gases como 

ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e 

monóxido de carbono. Esses gases causam uma 

camada de poluentes, que dificilmente dispersa, 

causando assim os efeitos devastadores. 

• Nos últimos anos foram listados os 10 países que mais 

poluem, veja a lista abaixo: 

• China 

• Estados Unidos 

• Rússia 

• Índia 

• Brasil 

• Japão 

• Alemanha 

• Canadá 

• Reino Unido 

• Coréia do Sul 

 

http://www.linkatual.net/protocolo-kyoto.html
http://www.linkatual.net/protocolo-kyoto.html


OS MAIORES POLUIDORES 

• China 

• Estados Unidos 

• Rússia 

• Índia 

• Brasil 

• Japão 

• Alemanha 

• Canadá 

• Reino Unido 

• Coréia do Sul 

 

 

http://www.linkatual.net/protocolo-kyoto.html


PROPOSTAS DO PROTOCOLO AOS PAÍSES PARA 

AUXILIAR NA DIMINUIÇÃO DE GASES POLUENTES 

 

• Criar parceria entre países para elaboração de projetos 

ambientalistas responsáveis; 

• Dar o direito aos países desenvolvidos de comprarem "créditos" 

diretamente das nações que poluem menos; 

• Criar um mecanismo de desenvolvimento limpo, conhecido como o 

mercado de créditos de carbono. 

• A validade do protocolo de Kyoto vai até 2012. A partir daí será 

criado outro tratado. 

 

 

http://www.linkatual.net/protocolo-kyoto.html
http://www.linkatual.net/protocolo-kyoto.html


POLUIÇÃO POR ACIDENTE 

 



PARAÍSO POLUÍDO (FILIPINAS) 

 





CULPA DE SÃO PEDRO? 

 



 





“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

OS GRANDES DESASTRES AMBIENTAIS  

 

–HIROSHIMA 

–EXXON VALDEZ 

–CHERNOBYL 

–BHOPAL 

–SEVESO 



HIROSHIMA E NAGASAKI 
• Em 6 de agosto de 1945, foi a primeira 

cidade do mundo arrasada pela bomba 

atômica de fissão denominadaLittle Boy, 

lançada pelo governo dos Estados 

Unidos, resultando em 250 000 mortos e 

feridos. 

• Próximo ao final da Segunda Guerra 

Mundial , os bombardeios nucleares ao 

Japãotornaram-na a segunda a ser 

atacada com uma bomba atômica ,  

chamada hipocritamente de Fat Man.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_de_Hiroshima_e_Nagasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombardeamentos_de_Hiroshima_e_Nagasaki
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bomba_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fat_Man


 



 



 



 



EXXON VALDEZ 
• Exxon Valdez  foi um navio petroleiro que ganhou notoriedade 

em 24 de março de 1989, quando 50.000 m³ a 150.000 m³ 

(aproximadamente 257.000 barris) do petróleo que transportava 

foram lançadas ao mar, na costa doAlasca, depois de o navio 

encalhar na Enseada do Príncipe Guilherme (Prince William 

Sound). Em conseqüência, houve um grande desastre ambiental. 

Centenas de milhares de animais morreram nos meses seguintes. 

De acordo com as estimativas, morreram 

250.000 pássaros marinhos, 2.800 lontrasmarinhas, 250 águias e 

22 orcas, além da perda de bilhões de ovos de salmão. Foi o 

segundo maior derramamento de petróleo da história dos Estados 

Unidos. Na época, o navio pertencia à ExxonMobil.1 

• Em 2002, a União Europeia proibiu a utilização de navios 

petroleiros de casco simples e o “Valdez”, renomeado 

“Mediterranean”, foi enviado para as águas da Ásia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Navio_tanque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petroleiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alasca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enseada_do_Pr%C3%ADncipe_Guilherme
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ssaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lontra
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez#cite_note-evostc_history-1


 



 



CHERNOBYL 
• O acidente nuclear de Chernobyl ocorreu dia 26 de 

abril de 1986, na Usina 

Nuclear de Chernobyl(originalmente chamada Vladimir 

Ilyich Lenin) na Ucrânia e é considerado o pior acidente 

nuclear da história, produzindo uma nuvem 

de radioatividade que atingiu a União Soviética, Europa 

Oriental, Escandinávia e Reino Unido, com a liberação 

de 400 vezes mais contaminação que a bomba lançada 

sobre Hiroshima. Grandes áreas 

da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram muito 

contaminadas,resultando na evacuação e 

reassentamento de aproximadamente 200 mil pessoas. 

• Cerca de 60% de radioatividade caiu em território 

bielorrusso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chernobil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilyich_Lenin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radioatividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escandin%C3%A1via
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bielorr%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia


CIDADE  “FANTASMA” DE 

PRIPYAT 

 



 



 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

O CASO SHELL 
• 1993 – O Sipetrol e o Greenpeace denunciaram à Promotoria 

Pública do Meio Ambiente que o solo da Vila Carioca, analisado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, apresentava 

concentração de chumbo 300 vezes maior que o nível máximo 

permitido. A Promotoria chegou à conclusão de que o motivo 

era o processo de limpeza dos tanques de combustível da 

Shell. 

• 1998 – Sem nenhuma providência tomada pela Shell, a 

Promotoria acionou a Cetesb, que demonstrou que no solo, 

além do chumbo, havia grandes concentrações de outros 

metais pesados, de hidrocarbonetos  e de organoclorados.  

 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

O CASO SHELL - II 
• 2002 – Como não foram tomadas medidas pertinentes a 

Promotoria propôs ação civil pública contra a Shell e a Cetesp 

(por ter sido omissa). 



 
 
 
 

 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – ART. 13 

             “O médico deve denunciar às 

autoridades competentes quaisquer 

formas de poluição ou deterioração do 

meio ambiente, prejudiciais à saúde e à 

vida”. 

DECLARAÇÃO DE VIENA – 1988 

DECLARAÇÃO DE SÃO PAULO - 1976 

 



EM RIBEIRÃO PRETO 

• BOA E MÁ NOTÍCIA: 

“ A boa notícia: os esgoto pode virar água 

utilizável para fins industriais e lavagem 

de calçadas. A má notícia: mais de 50 mil 

pessoas vivem com esgoto a céu aberto 

na porta de suas casas...” 

• Júlio Chiavenato – Jornal “A Cidade” -

15/05/2014   

chiavenato@jornalacidade.com.br 

 

mailto:chiavenato@jornalacidade.com.br


PARA ONDE VAMOS? 

 





AINDA DÁ PARA SALVAR 

 



BIOÉTICA  E  MEIO 

AMBIENTE  

 
O IMPACTO NOS HOSPITAIS 



“MEIO AMBIENTE E SAÚDE” 

INTER-RELAÇÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

• Século V a.C. – “Sobre os ares, as águas e 

os lugares” – Escola hipocrática. 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

O CASO SHELL 
• 1993 – O Sipetrol e o Greenpeace denunciaram à Promotoria 

Pública do Meio Ambiente que o solo da Vila Carioca, analisado 

pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, apresentava 

concentração de chumbo 300 vezes maior que o nível máximo 

permitido. A Promotoria chegou à conclusão de que o motivo 

era o processo de limpeza dos tanques de combustível da 

Shell. 

• 1998 – Sem nenhuma providência tomada pela Shell, a 

Promotoria acionou a Cetesb, que demonstrou que no solo, 

além do chumbo, havia grandes concentrações de outros 

metais pesados, de hidrocarbonetos  e de organoclorados.  

 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

O CASO SHELL - II 
• 2002 – Como não foram tomadas medidas pertinentes a 

Promotoria propôs ação civil pública contra a Shell e a Cetesp 

(por ter sido omissa). 



 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – ART. 13 

             “O médico deve denunciar às 

autoridades competentes quaisquer 

formas de poluição ou deterioração do 

meio ambiente, prejudiciais à saúde e à 

vida”. 
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Climate Change 

Impacts on and Implications for Global Health 

Michael E. St. Louis, Jeremy J. Hess 

Am J Prev Med 2008; 35(5):527-538 

 
As conseqüências mais graves das mudanças climáticas se fazem sobre as populações mais pobres dos paises mais 

pobres, apesar de sua insignificante contribuição nas emissões gasosas. Em anos mais recentes os esforços da 
saúde pública nesses países aumentou muito. Entretanto os últimos consensos científicos acerca das mudanças 
climáticas globais ainda não mostram influências desses esforços. Nós revimos aqui a distribuição global de 
impactos à saúde das mudanças climáticas, discutindo aspectos relevantes de intervenções globais correntes 
para a saúde dos países de baixa renda, e considerando elementos potenciais para a construção de uma 
apropriada e eficiente política global para diminuição das mudanças climáticas e estratégias de adaptação dentro 
dos processos de saúde global em andamento. Nós propusemos uma iniciativa de aprendizado colaborativo 
envolvendo 4 áreas: (1) um aumento da consciência pelos profissionais da saúde da importância das mudanças 
climáticas e seus impactos para a saúde. (2) fortalecimento das bases de evidência; (3) incorporação imediata 
das medidas de diminuição das mudanças climáticas nos programas em andamento de saúde global; (4) 
alinhamento dos alvos dos programas correntes de saúde global com as amplas políticas de mudanças climáticas 
e desenvolvimento sustentável. A grande vulnerabilidade da população às mudanças climáticas justificam os 
esforços de cada um para mitigação das mudanças globais em seus próprios países.    
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IMPACTOS SÔBRE SERVIÇOS DE SAÚDE 

• MACRO-AMBIENTE: 

 1. Doenças ligadas à poluição. 

 2. Doenças ligadas às queimadas. 

 3. Doenças ligadas às enchentes. 

 4. Doenças ligadas às mudanças climáticas. 

• MICRO-AMBIENTE: 

 1. Doenças infecciosas. 

 2. Doenças parasitárias. 

 3. Os vetores de transmissão. 

 4. A resistência bacteriana. 



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 
EXEMPLOS LIGADOS AO AMBIENTE 

• MACRO-AMBIENTE: 

 1. Poluição. 

  # Doenças respiratórias 

                   # Doenças renais 

  # Doenças digestivas 

  # Doenças dermatológicas 

 2. Queimadas/Corte de cana. 

                    # Queimaduras 

   # Doenças respiratórias 

                    # Distúrbios hidro-eletrolíticos 

                    # Acidentes ofídicos. 

   # Acidentes com artrópodos. 

 3. Doenças ligadas às enchentes. 

   # Doenças infecto-contagiosas. 

                    # Potabilidade da água 

 4. Doenças ligadas às mudanças climáticas. 

    # Doenças respiratórias. 

    # Hemorragias digestivas. 

                     # Doenças dermatológicas 

  



“BIOÉTICA E MEIO AMBIENTE” 

EXEMPLOS LIGADOS AO AMBIENTE 

 

• MICRO-AMBIENTE: 

 1. Doenças infecciosas. 

 2. Doenças parasitárias. 

 3. Os vetores de transmissão. 

 4. A resistência bacteriana. 

 5. Contaminação de reservatórios. 

    6. Potabilidade da água. 



FSP – 01/06/2008 

• O setor sucroalcooleiro lidera, em valor, o 
ranking de multas aplicadas pelo governo 
de São Paulo por poluição ou infração à 
lei ambiental entre todas as áreas da 
indústria, diz a Cetesb, que em 16 meses 
fez 14.124 autuações no Estado. Somado, 
o valor das autuações da agência 
ambiental paulista chega a R$ 49,3 
milhões. As usinas respondem, sozinhas, 
por multas de R$ 7,88 milhões. 



 



 



 



 



E O ‘AVANÇO’ DA CIÊNCIA? 


