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Introdução 

A pandemia da COVID-19 trouxe consequências negativas para a saúde humana 

no sentido holístico, posto que o confinamento seguido de proibições referentes 

às medidas restritivas, na intenção de evitar a disseminação viral, impossibilitou 

a interação das pessoas com as áreas verdes, localizadas em espaços urbanos, 

como também o impedimento de visitas aos parques estaduais, jardins botânicos, 

praias e outros pontos de encontro com a natureza (ANDRADE, 2017), 

(VIANNA, 2020) (RODRIGUES, 2021). 

A vida urbana, conhecida também como as selvas de pedra, desequilibra a saúde 

mental da população que vive uma rotina laboral intensa, com muitas horas 

trabalho e poucos momentos para o relaxamento da mente, corpo, espírito. Por 

conseguinte, a comunicação social ausente que em conjunto com a poluição 

aumentam os casos de stress, ansiedade, depressão, doenças do sistema 

respiratório e cardiovascular. Essas enfermidades tornaram-se frequentes com o 

isolamento social, em que a velocidade dos acontecimentos seguidos pela falta 

de assistência de um profissional da saúde nas residências, foram motivos para 

o aumento das doenças mentais (ANDRADE, 2017), (RODRIGUES, 2021). 

O princípio da biofilia ressalta a tendência natural, de origem genética, do Homo 

sapiens ir ao encontro da natureza em busca de bem-estar, que desde a época da 
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Grécia na Idade Antiga esta entrega as riquezas do meio ambiente continua 

presente na realidade populacional (ANDRADE, 2017), (VIANNA, 2020), 

(RODRIGUES, 2021). 

O levantamento dessa pesquisa objetiva reconhecer a fauna e flora como 

contribuintes para a saúde mental, em especial durante a pandemia do novo 

coronavírus. 

 

Métodos 

Foi realizado um levantamento bibliográfico na plataforma do Google 

Acadêmico, em 01 à 20 de Junho de 2021, seguindo o modelo narrativo de leitura 

dos artigos, revisando também revistas para correlacionar, refletir, questionar e 

compreender os benefícios em torno do ambiente natural para com a espécie 

humana. 

 

Resultados 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, relata que um ser saudável, 

não significa estar ausente às enfermidades, pois a saúde condiz com o “resultado 

das complexas interrelações entre os processos biológicos, ecológicos, culturais, 

socioeconômicos que se dão na sociedade, ou seja, é o resultado das interações 

que se estabelecem entre o homem e o ambiente social, natural em que vive” 

(NATAL, 2004). 

A necessidade de ambientação dos espaços coletivos, tanto para usuários como 

servidores, faz parte da Política Nacional de Humanização do SUS, que traz uma 

menção aos “ambientes saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a 

privacidade, propiciem mudanças nos locais de trabalho e sejam lugares de 

encontro entre as pessoas” (BRASIL, 2013). 

Nessa perspectiva a cultura da oficina verde, frequência na natureza maior ou 

igual a 2 horas por semana, alimentos vivos, ações sustentáveis e paisagens 

naturais ajudam na garantia da qualidade de vida populacional, de forma 

mailto:higor.campos@ufpe.br
mailto:jose.marcoss@ufpe.br
mailto:karina.prandau@ufpe.br


 
https://saude.convibra.org 

¹Graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: 
higor.campos@ufpe.br, fone: 81 99590-2427. 
²Professor Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: jose.marcoss@ufpe.br, 
Fone (81) 99770-2371. 
³Docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Departamento das Ciências 
Farmacêuticas. E-mail: karina.prandau@ufpe.br, Fone 81 8822-5279. 
 

sustentável, favorecendo o ecossistema da fauna e flora existente no espaço, 

conectando seres humanos com não- humanos. 

Como exemplo criação de uma oficina verde, combinação de hortaliças com um 

jardim, foi planejada e executada pela unidade de saúde mental para crianças e 

adolescentes da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Distrito Federal, 

com o objetivo de mitigar com alívio o estresse, agitação, angustia, ansiedade, 

sofrimento dos indivíduos com autismo e transtornos mentais a exemplo da 

esquizofrenia, depressão, necessitando de um lugar ecológico no contexto 

humano para garantir a felicidade na atmosfera do trabalho. No decorrer desse 

esforço a nutrição, disponível no cultivo da horta, trouxe benefícios a exemplo 

do uso de Moringa oleifera Lam uma espécie vegetal, de origem indiana, que 

possui potencial farmacológico, na elaboração de fitoterápico, além de ser 

nutritiva que possibilitou uma expansão da ideia de consumir alimentos vivos, 

proposta nutricional aos pacientes, a partir da oficina verde (RODRIGUES, 

2018). 

A realização de visitas à natureza, ao longo da semana, com exposição maior ou 

igual a 120 minutos durante 7 dias, trouxe bem-estar e melhoria da qualidade de 

vida a um grupo de pessoas que relataram a frequência com que se dirigiam as 

regiões verdes, além de praticar algum esporte no local que ajudou no alcance 

da saúde mental. (WHITE, 2019). 

O primeiro estudo empírico, de Ulrich (1984), o qual evidencia a natureza 

aprimorando a saúde humana pela elucidação de pacientes dentários, pessoas em 

pós-operatório e indivíduos de hospitais psiquiátricos que, durante a pesquisa, 

aqueles com os quartos e janelas voltados às paisagens ambientais ou pinturas, 

com o mesmo estímulo, apresentaram redução da dor, ansiedade, com 

recuperação mais rápida em relação aos pacientes não expostos a esta idêntica 

condição terapêutica. 

Existem vários comportamentos na modernidade que direcionam a busca por 

recursos naturais, a exemplo dos sons emitidos pelos animais em ambientes 

urbanos, os aromas dos florais, visualização do céu, barulho da vegetação, som 
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do mar, são fatores externos que contribuem para a manutenção do equilíbrio 

mental ao público praticante (ANDRADE, 2017). 

 

Conclusão 

Admite-se, portanto, que o meio ambiente contém elementos essenciais à 

integridade biopsicossocial do ser humano, isto é sua capacidade holística de 

cuidados para com a saúde espiritual, física, mental, social diante da relação 

benevolente que a fauna e flora retribui, quando há uma sustentabilidade de 

relações ecológicas para a manutenção do equilíbrio dinâmico. 

Por fim, há grandes atitudes voltadas à saúde mental que são resgatadas pela 

força da natureza, práticas antigas desde os tempos egípcios antes de Cristo, 

visando a sacralização do bem-estar em oposição ao desequilíbrio ecossistêmico. 

Embora sejam poucas as evidências científicas para esta área do conhecimento, 

na prática existem vários relatos sobre a veracidade do tratamento e/ou cura que 

os seres vivos emanam à sanidade mental. 
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