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O QUE METEOROLOGIA TEM HAVER COM SAÚDE?

aúde deixou de ser exclusivamente um assunto de medicina. Eleito como tema prioritário
nas pesquisas de opinião, a saúde das pessoas, entre elas as doenças respiratórias, também
é, hoje, um desafio para os cientistas que integram a área da Biometeorologia,
especialização da ciência meteorológica que estuda esta questão e que precisa ser mais
desenvolvida em nosso país para dar respostas a nossa sociedade. Assim, a Matéria de
Capa desta edição trata deste importante tema, relatando informações e esclarecimentos sobre a
influência das condições meteorológicas na saúde humana e sua importância em nosso cotidiano.
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