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UMA VISÃO SOBRE A EVOLUÇÃO E OS DESAFIOS AMBIENTAIS NA ERA 

DA SAÚDE 4.0 

 

O presente paper tem por objetivo apresentar uma visão acerca da evolução e dos 

impactos ocorridos na década da Revolução Industrial, bem como sua tentativa de 

minimização com a Saúde 4.0. Este estudo caracteriza-se como pesquisa teórica, utilizando 

como técnica revisão de literatura, com achados bibliográficos que compreende o período 

entre 1975 e 2017.   

Com a consolidação do crescimento industrial, os problemas ambientais ganham 

ênfase, e somente no final da década de 1960 e início de 1970 que as questões ambientais 

passaram a ser levantadas em consideração. Corroborando com tal pensamento, o Informe 

Publicitário do Jornal da Unicamp, trouxe em 2017 um release das agressões ambientais que 

chocaram o mundo, destacando dentre elas a Nuvem de Dioxina em 1976, com a explosão 

de uma fábrica de produtos químicos. Depois, em 1979, o Three Mile Island, conhecido 

como “Pesadelo Nuclear”, lançados gases radioativos em um raio de 16 quilômetros1.  

Outro destaque ocorreu em 1984, na Índia, com o Vazamento em Bhopal - mais de 

40 toneladas de gases tóxicos misturaram-se com ar da cidade, aproximadamente duas mil 

pessoas vieram a óbito.  Relatou ainda, a destruição de poços de petróleo no Kuwait em 

1991, tendo como consequência o lançamento de óleo no Golfo Pérsico, que além das 

infecções dos animais, gerou mortes e problemas respiratórios na comunidade.  

No Brasil, destacam-se alguns relacionados ao polo petroquímico, como os 

ocorridos em 1980, em Cubatão (SP), conhecido como o “Vale da Morte”, devido aos 

despejos de gases tóxicos que geraram bebês com deformidades físicas e sem cérebros. 

Posterior e na mesma cidade, em 1984, um vazamento de gasolina na Petrobras foi 

responsável por um incêndio, mortes, e a destruição de parte da comunidade na Vila Socó2.  

Não distante, tivemos em 2003, 2007 e 2015 vazamentos de barragens, como o de 

Cataguases e de Miraí3,4, que despejou resíduos orgânicos e soda cáustica. Outro foi o 

rompimento da barragem de Mariana, denominada de “Tsunami de lama tóxica”, na época 

causou uma onda de lama com mais de dez metros de altura de rejeitos5. Há o relato de que 

a ruptura da gigantesca barragem tingiu a água deixando-a escuras e sem possibilidade de 

uso, contaminou o leito com metais pesados, além de um notável e vasto impacto na costa 

atlântica brasileira6.  
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Como se vê se por um lado o setor industrial mostrou-se responsáveis pelo 

apogeu do desenvolvimento urbano; por outro lado carregou a carapuça de ser um grande 

vilão das mazelas ambientais. Entende-se que a poluição, o consumo desfreado dos 

recursos naturais e da energia elétrica estão entre as imagens negativas mais marcantes 

neste setor2. 

Diante das condições desenvolvimentistas atreladas as constantes degradações e 

ao mau uso do meio, a população viu-se na necessidade de interceder a respeito, 

conscientizando-se de que o desenvolvimento econômico e tecnológico do país deveria 

atrelar-se ao viés social e ambiental. Com isso, movimentos e organizações em prol da 

preservação do meio ambiente passaram a fazer parte do novo senário industrial7.  

Sendo assim, 1972 surgiu a primeira tentativa ecológica a nível mundial, a 

Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, propondo a criação do 

“Ecodesenvolvimento”, a ideia foi fortalecer a consciência pública da importância de 

agregar três pilares: o desenvolvimento econômico, ecológico e a justiça social8.  Como 

consequência da Conferência de Estocolmo, Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1975, promoveu a Conferência de 

Belgrado na antiga Iugoslávia, conhecida como “Carta de Belgrado”, a ideia foi trazer a 

população consciência ambiental e comprometimento na busca de soluções voltadas às 

atividades financeiras9.  

No Brasil, pela primeira vez o poder público com o intuito de evitar que as 

atividades industriais acarretassem níveis críticos à saúde da população, promulgou em 

1975 o Decreto-Lei nº 1.413, responsabilizando as fábricas a promoverem medidas 

preventivas e de correções contra a poluição e contaminação do meio ambiente. Cinco 

anos depois, criou a Lei nº 6.803 de 1980, responsável pelas diretrizes básicas de 

zoneamento industrial, trazendo em seu bojo dentre outras, exigências de atividades 

compatíveis com a proteção do ambiente10,11. 

O ano 1992 foi determinante para as políticas sustentáveis do Brasil, no Rio de 

Janeiro realizou-se a “Rio+10” - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento (CNUMAD) – chamada de “Cúpula da Terra” ou “Rio-92”. Teve 

como escopo questões ambiental no âmbito público e resultou na Agenda 21. 

Estudiosos12 relataram em seus estudos que após vinte anos de discussões, em 

2012, nasce a Rio-20, desta vez com uma nova tentativa por parte dos governantes, 

adentrando de fato nos compromissos almejados. Paralelo, em 2015, a Organização das 
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Nações Unidas (ONU) apresentou um relatório contendo 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, intitulados como ODS, os quais contemplaram metas 

sociais, ambientais e econômicas, dos quais 09 foram alusivos à industrialização inclusiva e 

sustentável. Isso mostra que a sociedade moderna aos poucos vem deixando de ver as 

empresas apenas como instituições econômicas, exigindo comportamentos condizentes 

com a segurança, qualidade e meio ambiente13.   

A indústria 4.014 corrobora positivamente com os três pilares do conceito de 

sustentabilidade (econômico, ambiental e social), proporciona lucro, elimina ineficiência e 

possibilita o uso de recursos naturais de forma otimizada. Neste sentido, alguns de seus 

princípios, contribuem para a minimização do desperdício de produtos e maximização do 

uso eficiente de energia, exemplo: O Principio da Interoperabilidade: capacidade de um 

sistema se comunicar com outro sistema, o que reduz o uso incorreto dos materiais, o 

desperdício e a energia. O Principio da Modularidade: alternativas e a capacidade de 

responder com flexibilidade em casos de interrupções e falhas de fornecedores, 

economizando no uso de recursos e na melhoria da eficiência energética. E o Princípio do 

Trabalho em Tempo Real: onde os processos da cadeia de valor estarão conversando entre 

si e tomando decisões, mais uma vez, mostrando a redução do desperdício e do gasto com 

a energia. 

 Apesar da indústria 4.0 originalmente ser voltada para o setor industrial, ela 

encontra-se presente em diversos setores da economia. Partindo deste pressuposto, temos 

a Saúde 4.0, a qual se encontra dentre as diversas tendências nascida da quarta revolução.  

Como exemplo da medicina digital, temos os aplicativos médicos móveis e 

dispositivos vestíveis, destaca também melhorias nos resultados dos tratamentos e nas 

tomadas de decisões médicas, promove o acesso às informações em tempo real com o uso 

de computação em nuvem, além da redução de gastos devido às instalações de atendimento 

domiciliar no lugar das internações hospitalares14. 

 A Saúde 4.0 encontra-se presente no dia a dia das pessoas, passando a ganhar 

destaque ao oferecerem produtos com qualidade e respeito ambiental.  Dentre muitos 

exemplos, temos no Hospital de Nossa Senhora das Graças em Curitiba, o qual tem entre 

sua equipe, a Robô Laura, que por meio de tecnologia cognitiva, responsabiliza-se por 

salvar vidas. Igualmente há Laboratórios ganhando apoio financeiro do Banco Mundial por 

realizarem exames com dispositivos eletrônicos e laudos em tempo real, assim como 

universidades com tecnologias cada vez mais avançadas, a exemplos temos a Universidade 
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Estadual de Roraima (UERR), que adquiriu a Mesa Interativa Sectra, desenvolvida na 

Suécia, responsável por oferecer aos acadêmicos de medicina um acompanhamento de 

reconstrução 3D a partir de Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética, além 

de compartilhar casos clínicos entre instituições de ensino e hospitais do mundo todo que 

utilizam a referida Mesa.  

Este paper contribuiu para uma reflexão sobre a Saúde 4.0, apresentando visão e 

impactos, respeitando atividades industriais em cadeias produtivas, incluindo o homem e 

seu universo, de modo a sensibilizar-se em relação às políticas socioambientais. Ressalta-se 

como lacuna deste estudo a especificação de maneira mais detalhada do objeto em análise 

haja vista a incipiência da temática abordada. Por fim, conclui-se que a Saúde 4.0 colabora 

significativamente e de maneira positiva para as relações socioambientais.  
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