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RESUMO 

         
A temática das Alterações Climáticas tem grande relevância para o ambiente e para 
a saúde humana. O sistema educacional no ensino superior possui um papel 
fundamental quanto à transmissão de conhecimento desse assunto aos graduandos 
e cidadãos. A grade curricular de diversos cursos muitas vezes não contempla 
disciplinas e conteúdos relacionados a este tema. No entanto, poucos estudos 
abordam o quanto estudantes de graduação no ensino superior conhecem e 
promovem atitudes relacionadas às alterações climáticas e seu impacto sobre a saúde 
dos indivíduos. O objetivo desse estudo é identificar o quanto estudantes da 
Universidade de Franca conhecem sobre a temática de alterações climáticas, suas 
atitudes perante o tema e as contribuições do curso de graduação para o 
conhecimento sobre o tema. Os dados foram obtidos utilizando-se um questionário 
semiestruturado adaptado de SANTOS et al (2016), com os quais os resultados serão 
comparados. 
 

 INTRODUÇÃO 

 
A Organização Mundial de Saúde estima que as alterações climáticas devido a 

ações antropogênicas dos últimos 30 anos provocam mais de 150.000 mortes 
anualmente. Diversas doenças humanas prevalentes estão ligadas às alterações 
climáticas, principalmente dos sistemas cardiovascular e respiratório, e ainda a 
transmissão de doenças infecciosas como Dengue e Malária. Quebras de safra, 
desnutrição, inundações, qualidade da água e do ar, também estão relacionados com 
as alterações do clima. Consequentemente existem grandes efeitos das alterações 
climáticas que são deletérios sobre os processos sociais determinando rupturas 
econômicas, culturais ou sócio demográficas importantes (PATZ et al., 2005; 
CONFALONIERI; MARINHO, 2007). 

O grande impacto das flutuações climáticas sobre a saúde e o ambiente 
ressalta a importância de difundir o seu conhecimento principalmente dentre os 
estudantes e profissionais da saúde em geral. A atual geração de estudantes pertence 
à "geração de mudanças climáticas", cresceram com mais informação e menos 
incerteza científica sobre as Alterações Climáticas e as Instituições de Ensino Superior 
têm um papel fundamental a desempenhar na educação sobre o tema (WACHHOLZ 
et al., 2014). 

No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) de 1981 e a 
Constituição Federal de 1988 reconheceram a necessidade de promovera educação 
ambiental.  A discussão sobre uma Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 
teve início 1993, sendo criada a primeira versão do Programa Nacional (PRONEA), 
que previa a capacitação de gestores e educadores e o desenvolvimento de ações 
educativas, instrumentos e metodologias dedicados à educação ambiental.  O 
governo federal tem se interessado em qualificar o sistema educacional com a 
organização de conferências e a produção de materiais didáticos. No entanto, dados 
locais e regionais para análise sobre os projetos e a implementação dos programas 
são ainda insuficientes (JACOBI et al., 2011). 

Assim sendo, de maneira geral, a temática de Alterações Climáticas em sua 
relação com a saúde dos indivíduos, tem sido abordada pelos cursos de graduação 
em sua grade curricular? O que os estudantes conhecem sobre tal tema? 



Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de produções científicas 
sobre o tema Alterações Climáticas e sua relevância e impacto sobre a saúde e o 
ambiente, este trabalho visa contribuir para o aumento do conhecimento e gerar 
implicações significativas nas políticas nacionais e internacionais de Alterações 
Climáticas.  

 
 OBJETIVOS 

 

Identificar o conhecimento de acadêmicos brasileiros a respeito das alterações 

climáticas e como se comportam diante delas. 

 
METODOLOGIA 

 
Propõe-se um estudo investigativo que busca identificar o conhecimento sobre 

alterações climáticas e saúde de acadêmicos do curso de Graduação de Medicina da 
Universidade de Franca. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Franca – Unifran.  
CEPE:55878116.8.0000.5495 
 

A pesquisa foi realizada com a participação de 380 estudantes de Graduação 
de Medicina, da Universidade de Franca – Unifran.  

Para coleta de dados um questionário constituído por 28 questões de múltipla 
escolha e 7 questões discursivas, totalizando 35 questões, foi disponibilizado através 
da ferramenta de Educação à Distância – EAD: Blackboard, na Área do Aluno, no 
website institucional da Unifran para 380 alunos do curso de medicina. Este 
questionário foi dirigido aos participantes selecionados aleatoriamente e por 
representatividade, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, através dos 
Registros Gerais de Matrículas – RGM, cedidos à pesquisa pela secretaria do curso.  

O questionário, foi enviado apenas para os alunos que sinalizarem o “Aceite” 
dos TCLE’s que serão disponibilizados, anteriormente ao questionário, pelo mesmo 
meio eletrônico citado acima. 

Os dados coletados possibilitaram fazer a caracterização dos participantes em 
seus aspectos sócios econômicos, suas percepções, motivações, pontos de vista, 
comportamentos e conhecimentos sobre o tema das alterações climáticas.  
Estes dados também serão comparados com os dados obtidos por (SANTOS et al., 
2016). 
Os dados obtidos foram armazenados utilizando-se planilhas do programa Microsoft 
Excel, e as análises estatísticas descritivas por frequências, totais e porcentagens 
serão realizadas utilizando-se o programa R-Studio. 
 
DESENVOLVIMENTO 

 

Com base nos estudos de percepção de mudanças climáticas no mundo, um 
estudo de D´Assunção (2015) realizado em Cabo Verde na África , observou a 
percepção de alunos de uma escola secundária em relação ás AC e demonstrou que 
os alunos estão preocupados e acreditam que as AC são um assunto de grande  
relevância, porém apresentam pouco domínio de conceitos acerca do tema, muitos 



dos alunos conhecem as causas do aquecimento global mas não sabem quais são 
suas consequências. Esse estudo da África conclui que o tema está presente no 
currículo escolar e que é um início de conscientização que precisa ser melhor 
trabalhado. 

Outro estudo de Pitpitunge (2013), realizado nas Filipinas na Ásia com alunos 
da educação básica de 12 a 14 anos de idade apresentou resultados semelhantes ao 
estudo de D´ Assunção (2015), os alunos possuem conhecimentos conceituais 
básicos e conhecem as causas de AC, no entanto, não sabem como minimizá-las. 

Outro estudo realizado com a população em geral de áreas de Bangladesh pela 
The Asia Foudation (2012), indicou que vários participantes responderam que a 
culpa das AC e suas consequências são provindas Deus ou da Natureza, no entanto 
apesar da heterogeneidade dos participantes, a maioria possui a consciência de que 
as AC estão afetando as famílias.  Foi relatado que um grande número dos 
participantes não possui certeza sobre o que deve ser feito para solucionar os 
problemas das AC, os quais eles reconhecem já estar vivenciando. 

          Outra pesquisa MORGADO et. al (2017) realizada com universitários de 
Portugal, México e Moçambique concluiu que o currículo do ensino superior precisa 
ser mais estudado e que pesar de os estudantes  conhecerem os fenômenos de 
mudança climática, esse conhecimento não se traduz necessariamente em práticas e 
comportamentos concretos de mitigação. 

 
RESULTADOS 

O questionário teve uma taxa de respostas de 10,52% sendo 72,5% dos alunos 
do sexo feminino e 27,5 % do sexo masculino. A maioria dos alunos encontra-se na 
faixa etária dos 19 aos 24 anos correspondendo a 65% dos entrevistados, 30% 
corresponderam a faixa de 25a 30 anos e apenas 5% estão entre 31 a 36 anos de 
idade, ou seja a faixa etária das respostas variam de 19 a 36 anos, com média de 
idade equivalente a 24 anos. A maioria das respostas (55 %) foi composta pelos 
alunos do 8° período, seguido pelo 4° período com 27,5%, 6° e 10° período ambos 
com 7,5% cada e 1° período com 2,5% das respostas. 

Grande parte dos alunos (97,5%) acreditam que as alterações climáticas estão 
acontecendo nesse momento e apenas 2,5% não possui certeza se estão ocorrendo 
ou não. Sobre aspectos interesse, importância e preocupação em relação as AC, a 
maioria dos estudantes se interessa pouco pelo assunto (47,5%) sendo que 10% não 
possui nenhum interesse e apenas 15% possui muito interesse e 27,5% possui 
bastante interesse. No entanto, 47, 5% responderem que as AC são “bastante 
importante”, 35% que são “muito importante” contra 10% que relataram que são 
“pouco importante” e 7,5% responderam que são “nada importante”. Em relação ao 
grau de preocupação com as AC a maioria 40% se preocupa pouco e 7,5% não se 
preocupa nada, sendo que 37,5% se preocupa bastante e 15%  preocupa-se muito.  

A respeito da escala de tempo em que estão os impactos provocados pelas 
alterações climáticas tanto nas comunidades biológicas quanto humanas do Brasil, as 
respostas foram iguais para os dois diferentes tipos de comunidade sendo que a 
maioria (80%) acredita que já há impactos e 5%, 2,5%, 2,5% responderam que haverá 
impactos daqui a 10, 25 e 50 anos respectivamente. Quanto aos impactos em outros 
países do mundo 87,5% responderam que já ocorrem impactos tanto nas 
comunidades biológicas quanto humanas, 5% acreditam que ocorrerão impactos nas 
comunidades biológicas em outros países do mundo em 10 anos, 5% acredita que 



esses mesmo impactos ocorram em 50 anos e 2,5% respondeu que nunca haverá 
impactos. Em relação ás comunidades humanas de outros países do mundo 2,5% 
respondeu que ocorrerá em 10 anos, 2,5% em 25 anos e 7,5% em 50 anos.  

A maioria dos estudantes (72,5%) opinaram que a maioria dos cientistas 
acreditam que as AC estão acontecendo enquanto 25% opinou que existe um 
desacordo entre os cientistas sobre esta temática e 2,5% respondeu que não conhece 
o assunto suficientemente para ter uma opinião.  

A maioria dos alunos (95%) também percebeu que as atividades humanas são 
uma causa importante das alterações climáticas contra 5% que expressaram que não 
eram. Quando indagados se a humanidade pode minimizar o efeito das alterações 
climáticas, 5% acredita que a humanidade pode e vai minimizar com sucesso, sendo 
que 72,5% respondeu que “a humanidade pode minimizar o efeito das alterações 
climáticas, mas não é claro que se fará o que é necessário para conseguir”, e 22,5% 
respondeu que “ a humanidade pode minimizar o efeito das alterações climáticas, mas 
as pessoas não tem vontade de alterar os seus comportamentos e não irão mitigar 
esse efeito. 

 Grande parte (32,5%) considera que a sua formação acadêmica focou de forma 
insuficiente no assunto das alterações climáticas, 40% não percebeu alguma vez ter 
focado no assunto, 15%  respondeu que não houve foco mais recebeu informações 
informalmente e 12,5% acredita que o foco ocorreu de forma suficiente. Quando 
perguntou-se sobre a necessidade de mais informações sobre alterações climáticas 
para formar uma opinião, metade (50%) respondeu que necessita de mais 
informações, 30% precisa de muito mais informações, 17,5% necessita de um pouco 
mais e somente um pequeno número (2,5%) não necessita de mais informações para 
formar opinião. 
 Além disso, quando indagados sobre seus conhecimentos técnicos a respeito 
do assunto 37,5% referiu como mínimo, 57,5% moderado e apenas 5% considerou 
extenso.  O conhecimento dos estudantes de como seu comportamento afetam as 
alterações climáticas foi considerado mínimo em 20%, moderado em 67,5%, extenso 
em 10% das respostas e 2,5% que não se aplica. 

Quando perguntado se o buraco de ozônio é uma das principais causas das 
alterações climáticas a grande maioria (80%) respondeu que é umas das principais 
causas e apenas 20% que não é uma causa principal. No que diz respeito a sua 
pegada ecológica 90% nunca calculou sua pegada ecológica, 5% não sabe e apenas 
5% já calculou como parte de um curso/ formação.  
 Pouco mais da metade dos alunos (57,5%), acredita que os governos que 
deveriam tomar as principais ações para minimizar as AC, 7,5% acredita que sejam 
as empresas privadas e 35% acha que os indivíduos que a responsabilidade deve ser 
dos indivíduos. A grande maioria dos estudantes 77,5% acreditam que mesmo sem 
um acordo internacional entre os países como por exemplo o Protocolo sucessor ao 
Protocolo de Kyoto as AC podem ser mitigadas, 15% acham essencial algum acordo 
internacional e 7,5% não soube opinar.  
 Quanto ao comportamento das pessoas que se relacionam com os estudantes 
entrevistados foi perguntado se agem para minimizar as alterações climáticas sendo 
que 40% responderam que as pessoas de seu convívio minimizam parcialmente as 
AC, 22,5% minimiza, 35% não minimiza e 2,5% não soube responder. 
 Como indivíduos, apenas 15% já realizou alguma ação para minimizar as 
alterações climáticas, 7,5% já realizou mas acha muito difícil aplicar tais ações, a 



maioria (32,5%) ainda não considerou qual ação tomar e 20% acredita que a ação de 
somente uma pessoa não trará resultados. 
 Quando se perguntou sobre as consequências ao reduzir o agravamento das 
AC, mais da metade (55%) respondeu que estaria melhorando sua qualidade de vida, 
22,5% melhorando um pouco a qualidade de vida, 5% que estaria piorando muito a 
qualidade de vida e 17,5% respondeu que não teria nenhum impacto em sua 
qualidade de vida. Dentre as ações tomadas para diminuir as alterações climáticas, a 
reciclagem e coleta adequada de lixo foi citada em 25% das respostas, 15% citou que 
evita o uso de carro, 15% economiza agua, 12,5% citou evitar desmatamento e plantar 
arvores, 10% referiu o uso de combustível menos poluente, 10% referiu diminuição do 
consumo de energia elétrica, 5% citou não realizar queimadas, 2,5% citou diminuir 
uso de agrotóxicos, 2,5% indicou o uso de filtro nas indústrias e 2,5% citou a redução 
do uso de aerossóis. 
 A questão relacionada ao buraco ozônio como uma das principais causas das 
AC é um indicador de conhecimento das AC, dessa forma, 80,75% do grupo de idades 
ente 19 a 24 anos respondeu corretamente, 83,33% com idade entre 25 a 30 aos 
respondeu corretamente e apenas 50% do grupo com idade entre 31 a 36 anos 
respondeu corretamente. Quando comparados a auto percepção, Apenas 50% dos 
que responderam que possuem um extenso conhecimento sobre AC acertou a 
questão do ozônio, e dos que referiram possuir um conhecimento moderado, 85,18% 
acertaram a questão. 

Paralelamente a este estudo com os estudantes de medicina, foi realizada uma 
extensão deste estudo integrando os cursos de arquitetura e urbanismo, biomedicina, 
ciências biológicas (bacharelado e licenciatura), educação física (bacharelado), 
enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, gestão 
ambiental, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia da Universidade de 
Franca incluindo os dados aqui representados pelo curso de medicina.        

Quando comparado os resultados dos cursos supracitados com os resultados 
do estudo de Santos et. al.,(2016) realizado em três Universidades de Portugal 
composto por alunos da pós graduação  e os resultados das respostas obtidas pelo 
curso de medicina importantes reflexões podem ser elaboradas. Todos os trabalhos 
tiveram predomínio de respostas das mulheres, a média de idades dos entrevistados 
foi de 24 anos na amostra representativa do curso de medicina e de 23,4 anos em 
todos os cursos analisados, enquanto na pesquisa de Portugal a média o grupo de 
idades mais prevalente se encontra entre os 20 e 30 anos de idade. 

 É notado que os alunos do curso de medicina apresentam maior percepção de 
importância das AC (47,5%) em relação à pesquisa geral (44,2%) no entanto 65% dos 
estudantes de Portugal consideraram as AC muito importante demonstrando maior 
percepção grau de importância do que os estudantes de medicina. Os alunos de 
Portugal também relataram maior interesse (57%) em relação as respostas 17,75% 
dos alunos dos cursos selecionados da Unifran e os estudantes de medicina são os 
menos interessados (15%). Os alunos de medicina também são os menos 
preocupados com as AC sendo que 15% dos alunos relataram estar muito 
preocupados enquanto as respostas dos cursos da Unifran foram 28,5% muito 
preocupados e os estudantes da pós-graduação de Portugal são os mais preocupados 
com índice de resposta de 44%. 

 Em relação ao conhecimento das MC os alunos de Portugal são os que relatam 
precisar menos de conhecimento com uma taxa de resposta de 40% para o 



questionamento de necessitar de mais informações sobre as AC enquanto 50% dos 
alunos de medicina referem necessitar de mais conhecimentos e 76,52% dos 
participantes da amostra total também relataram necessitar de mais informações. Em 
relação ao conhecimento técnico dos estudantes as respostas foram semelhantes 
(57,5% dos alunos da medicina relatam possuir conhecimento técnico moderado e 
56,48% das respostas dos diferentes cursos), no entanto os alunos de Portugal 
referem possuir maior conhecimento técnico (78%).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Diversos estudos comprovam que as alterações climáticas influenciam no 

desenvolvimento e agravamento de doenças tanto cardiovasculares, respiratórias 
quanto atuam no ciclo dos vetores de doenças relevantes para a humanidade. No 
entanto os alunos de Medicina da Unifran apesar de considerarem as AC um tema 
importante, possuem pouco interesse, estão pouco preocupados e menos da metade 
dos estudantes consideram as AC importante para a prática profissional. Tal fato é 
alarmante e em conjunto com os dados da abordagem na graduação das AC que são 
uma abordagem insatisfatória referida pelos alunos em conjunto com metade das 
respostas que indicara precisar de mais conhecimentos sobre as AC.  

Dessa forma, apesar da Política Nacional do Meio Ambiente a implementação 
dos temas transversais serem um avanço para a discussão das alterações climáticas 
e suas implicações, se torna necessário a busca por alternativas mais efetivas que 
auxiliem os estudantes e tentem estimular o seu interesse pelas AC para que quando 
graduados possam diagnosticar, tratar e elaboras estratégias de prevenção das 
doenças e agravos causados pelas AC e ações de promoção de saúde. 
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