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VENTILAÇÃO NATURAL E SAÚDE  

Por Marcos Alexandre Heinig 

A ventilação natural de ambientes, onde não se utilize nenhum equipamento para 

insuflar o ar externo, como exaustores e ventiladores elétricos, é a mais antiga das 

recomendações para a boa saúde dos ocupantes das edificações, sejam domésticas ou 

produtivas. 

A obra “Dos Ares, Águas e Lugares”, escrita por Hipócrates, considerado Pai da 

Medicina Ocidental, representa o primeiro registro histórico da ventilação natural como 

recurso de conforto térmico e saúde humana, levando à compreensão da importância da 

ventilação natural para as edificações como forma de „purificação‟ do ambiente com ar 

confinado e „retirada por arrasto‟ dos patógenos localizados nas superfícies e revestimentos. 

 Assim, tal ventilação é considerada uma prática saudável e não onerosa, inclusive 

como ação terapêutica eficiente para portadores de doenças crônicas. De modo que durante 

o planejamento de uma construção é importante considerar que as portas e janelas sejam 

bem posicionadas e que, as aberturas das mesmas sejam rotineiras e diárias, 

proporcionando que o fluxo cruzado do ar atmosférico seja transferido em toda a extensão 

espacial da edificação ou do ambiente. 

 Em épocas de frio intenso, é muito comum as pessoas se abrigarem em locais 

fechados e aquecidos como casas, salas de aula, ambientes laborais, carros e ônibus; 

entretanto estes podem se tornar espaços insalubres por favorecerem a proliferação de 

doenças de importância médica, principalmente as de caráter respiratório. 

 A aglomeração de pessoas, nos ambientes em que não há troca facilitada de ar, 

favorece a transmissão de enfermidades por via respiratória, pois em ambientes fechados há 

retenção de calor e umidade, condição ambiental mantenedora de viáveis micro-organismos 

patogênicos em suspensão e\ou depositados em superfícies, causando resfriados, gripes, 

coqueluche, meningite e outras doenças. 
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 A associação de outras boas práticas, como a educação coletiva de cobrir o rosto ao 

espirrar ou tossir, o uso de máscaras, a adoção do distanciamento social, a limpeza de 

superfícies, a assepsia das mãos com água e sabão por 20 (vinte) segundos e\ou aplicação 

de álcool gel, não podem ser ignoradas por haver a ventilação natural do ambiente. Isso 

porque as gotículas protetoras de agentes infecciosos podem ser expelidas até dois metros, 

atingindo pessoas e superfícies próximas.   

 A adoção de equipamentos que não proporcionam a troca do ar interno com o 

ambiente externo, como os condicionadores de ar, facilita a expansão vetorial de doenças 

pulmonares, pois tais aparelhos apenas refrigeram e filtram o ar interno do ambiente, de 

modo a respirarmos sempre o mesmo ar, podendo estar saturado pelos patógenos expulsos 

pela respiração humana dos ocupantes desse espaço. Caso algum ocupante esteja infectado 

com alguma doença do sistema respiratório, a transmissão torna-se facilitada e 

potencializada. 

  Outro problema relacionado aos ambientes fechados e ao uso de condicionadores de 

ar, é a Síndrome do Edifício Doente. Quando mais de uma quinta parte de ocupantes de um 

ambiente, geralmente laboral, apresentam os mesmos sinais e sintomas como ressecamento 

da mucosa nasal e\ou nariz entupido, coceira nos olhos e na pele, náuseas e dores de 

cabeça, e mesmo assim o médico não consegue identificar nenhuma doença específica. 

Nesses casos, podemos estar diante da ocorrência da Síndrome do Edifício Doente. Ela 

pode estar associada aos micro-organismos presentes em sistemas de ares-condicionados 

sem manutenção preventiva periódica, de poeira ou produtos químicos dispersados no ar e, 

em tapetes e carpetes. 

 Em época de pandemia da COVID-19, devemos estar conscientes de que a 

ventilação natural agrega obrigatoriamente como medida de prevenção, principalmente 

durante o inverno, quando o aumento repentino de pacientes portadores de patologias 

respiratórias pode proporcionar a competição ou sobrecarga do sistema de atendimento 

médico, ou potencializar a transmissão do Novo Coronavírus, durante a ida aos postos de 

saúde. 
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   Assim, a informação e a prática disciplinada são sempre os melhores caminhos para 

uma vida saudável. 

 


