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CONCLUSÃO

MATERIAL E MÉTODO

RESULTADOS

OBJETIVOS

Referências

Analisar o impacto das mudanças climáticas na

saúde cardíaca evidenciando a relação entre a

mortalidade em doenças cardíacas e a

temperatura.

Revisão sistemática de literatura a partir de

artigos científicos, de 2015 a 2020, encontrados

nos bancos de dados Scielo, Pubmed e Lilacs,

utilizando os descritores “mudanças climáticas”,

“doenças cardiovasculares” e “mortalidade”.

Com a ocorrência das mudanças climáticas

são esperados maiores períodos de ondas de

calor. Esse aumento da temperatura com

maior frequência e maior duração tende a

aumentar o risco de mortalidade por

doenças cardíacas nas próximas décadas,

sendo necessário uma maior atenção aos

grupos vulneráveis e à prevenção dos

efeitos das altas temperaturas na saúde

cardíaca. Além disso, também foi

observado uma pequena relação entre

baixas temperaturas e mortalidade.

Estudos em países como Taiwan, China e

França, observaram maior mortalidade por

doença arterial coronariana em períodos de

extremo calor ou frio. Outro estudo

realizado na Inglaterra mostrou que uma

redução de 1ºC na temperatura pode

aumentar o risco de infarto do miocárdio.

Além disso, adultos entre 75 e 84 anos e

pacientes com doença arterial coronariana

prévia parecem ser mais vulneráveis aos

efeitos negativos. A maioria das pesquisas

analisadas demonstram maior impacto

cardíaco negativo em situações de altas

temperaturas do que em baixas

temperaturas. Em algumas cidades dos

Estados Unidos, observaram um aumento

nas admissões por doenças cardiovasculares

e infarto do miocárdio associado com

aumento da temperatura no dia da admissão

ou no dia anterior.

O clima afeta significativamente a saúde

humana, devido a fatores como temperatura,

umidade e radiação, os quais influenciam a

resposta corporal ao ambiente externo. Diversos

estudos demonstraram que temperaturas

extremamente altas e baixas afetam doenças

cardíacas. Os estudos realizados a partir de

simulações das mudanças climáticas nas

próximas décadas mostram o aumento da

temperatura máxima diária, ocasionando um

impacto negativo na saúde cardíaca. A

exposição a altas temperaturas e outros fatores

que podem ser modificados com as mudanças

climáticas como qualidade do ar e quantidades

suficientes de água potável também podem

interferir na saúde humana.
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