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Mudanças climáticas: Aumento da temperatura global

Principais Impactos Diretos
- Mudança nos padrões da chuva
- Aumento dos eventos climáticos extremos
- Aumento do nível do mar
- Acidificação dos oceanos
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Principais contribuições à 
mudanças climáticas

Aumento das atividades 
antrópicas 

Aumento dos gases de 
efeitos estufas

Cartograma de equalização 
de densidade

[A] Produção de Carbono 
(CO2) entre 1950 e 2000

[B] Mortalidade decorrente 
de doenças sensíveis ao clima



Caminhos diretos e indiretos através dos quais as mudanças 
climáticas afetam a saúde e o bem-estar
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Fonte: Adaptado de Watts, et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet, 2015.
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Fonte: Adaptado de Watts, et al. Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet, 2015.



Como as mudanças climáticas podem impactar no mundo

250.000
Mortes por ano
Devido principalmente a malária, 
desnutrição,  diarreia e estresse por calor

Doença vetoriais como 
malária e dengue podem 

aumentar com o aumento 
da humidade e do calor

Água mais quentes e 
inundações aumentarão o 

risco de doenças 
transmitidas pela água

O aumento da poluição e 
as mudanças do clima 

ocasionarão mais casos 
de alergia e asma

7 milhões
Mortes pela poluição do ar

$2 a 4 Bilhões
Custos com a saúde até 2030

A fome e a escassez de 
alimentos aumentarão 

com a seca

AUMENTO DA 
TEMPERATURAMudança nos padrões de precipitação e 

na frequência e intensidade de alguns 
eventos climáticos extremos.

Entre 2030 e 2050 a mudança climática 
pode causar um aumento de 

Fonte: Adaptado de Senthilingam, M. How climate change is affecting your health. LSHTM UK, 2016.



Efeitos da saúde das mudanças climáticas

• Distúrbios relacionados ao calor: incluindo estresse 
por calor e consequências econômicas sobre a redução 
da capacidade de trabalho.

• Distúrbios respiratórios: incluindo aqueles 
exacerbados por poluentes de particulados finos, 
como: asma e doenças alérgicas.

• Doenças infecciosas: incluindo doenças transmitidas 
por vetores, como malária, dengue e chikungunya,  e 
doenças transmitidas por água, como doenças 
gastrointestinais infantis.

• Produção de alimentos: incluindo redução das 
produções agrícola e aumento das doenças das 
plantas.

• Distúrbios de saúde mental: como distúrbio de 
estresse pós-traumático e depressão, associados a 
catástrofes naturais.Fonte: Adaptado de Patz et al. Climate Change Challenges and Opportunities for Global Health. JAMA, 312(15), 2014.



Abordagens para a adaptação
às mudanças climáticas

• Melhorias de infraestrutura: incluindo mais habitações 
saudáveis, saneamento básico e formação profissional.

Benefícios a saúde a partir das ações de 
mitigação às mudanças climáticas

• Redução a combustão de combustíveis fósseis e melhoria 
da qualidade do ar: redução das doenças respiratórias e 
crônicas.

• As tecnologias que reduzem as emissões, como as “casas 
verdes”, o saneamento ambiental e a agricultura 
sustentável, podem levar a uma redução das doenças 
infecciosas e a mal nutrição.

Fonte: Adaptado de Patz et al. Climate Change Challenges and Opportunities for Global Health. JAMA, 312(15), 2014.



Os impactos na 
saúde das 
mudanças 

climáticas e o 
potencial de 

redução através 
da adaptação
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2030-40
“Era de mudança climática comprometida”

2080-2100
“Era de opções climáticas”
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Onde está relação entre o clima e a saúde nos ODS?

O que pode influenciar as 
condições de saúde das 

pessoas e dos serviços de 
saúde?

Dimensã
o 

SOCIAL

Dimensão

AMBIENTAL

Dimensã
o 

ECONÔM
ICA

Fonte: Plataforma Agenda 2030 | http://www.agenda2030.com.br

O que é Saúde?

Segundo a OMS saúde é “... 
um estado de completo 

bem-estar físico, mental e 
social e não simplesmente a 

ausência de doença”.



Onde está relação entre o clima e a saúde nos ODS?



Iniciativas de Mudança Climática e Saúde no Brasil

20092008

2014 2018

2013
2008

http://new.paho.org/bra/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=431&Itemid=423
http://new.paho.org/bra/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=431&Itemid=423


Exemplos de soluções tecnológicas para monitoramento de 
doenças relacionadas ao clima

www.climasaude.icict.fiocruz.br



Algumas evidencias científicas da relação clima & saúde

• Estudo publicado esse mês mostra que 
onda de calor que ocorreu no Rio de 
Janeiro em 2010, ocasionou 737 mortes 
acima do esperado.

• O risco de mortalidade foi mais elevado 
para as mulheres em comparação com os 
homens e especialmente para os idosos.



Algumas evidencias científicas da relação clima & saúde

• À mulher grávida infectada com dengue tem o risco 
de morte três vezes maior do que em gestantes sem 
a doença. 

• O risco de óbito materno chega a ser 450 vezes 
maior quando a mulher possui dengue hemorrágica, 
a forma mais grave da infecção.

• A dengue durante a gravidez aumenta em 50% o 
risco de o bebê nascer com distúrbios neurológicos.

• A incidência de malformações no cérebro — não 
incluídas microcefalias — é quatro vezes maior em 
filhos de mulheres que tiveram dengue na gestação.



Principais conclusões do trabalho da Comissão do IPCC 
sobre Saúde e Mudanças Climáticas 

1 - Os efeitos das mudanças climáticas estão sendo sentidos hoje, e as projeções futuras representam 
um risco inaceitavelmente alto e potencialmente catastrófico para a saúde humana.

2 - A luta contra as mudanças climáticas pode ser a maior oportunidade global para a saúde do 
século XXI. Devido o potencial das mudanças climáticas para reverter os ganhos de saúde, do 
desenvolvimento econômico e dos benefícios para uma economia mais sustentável, o combate a 
mudança climática é a maior oportunidade de uma melhoria da saúde global deste século.

3 - Alcançar uma economia global descarbonizada e garantir os benefícios a saúde pública não é mais 
uma questão técnica ou econômica - agora é política.

4 - A comunidade da saúde tem um papel vital a desempenhar na aceleração do progresso do 
combate a mudança climática. Os profissionais de saúde trabalharam intensamente contra ameaças à 
saúde, como: o tabaco, o HIV / AIDS e a poliomielite, e muitas vezes confrontaram fortes interesses 
entrincheirados ao fazê-lo. Do mesmo modo, eles devem ser líderes na resposta à ameaça à saúde 
das mudanças climáticas.

Fonte: Health and climate change: policy responses to protect public health. The Lancet, 2015.



Recomendações

• Ação baseada em evidência → Desafio: ampliar o conhecimento para subsidiar a
tomada de decisão;

• Estudos e Pesquisa: necessidade de que os atores envolvidos na temática Clima e
Saúde estabeleçam de forma sistemática a definição de uma agenda de
prioridades de pesquisa → Governamental e Não-governamental;

• Popularização do conhecimento: ampliar as estratégias de divulgação das
iniciativas e resultados obtidos → Público-alvo diverso (Cientistas, técnicos, gestores
e população);

• Comunicação de risco: ampliar a capacidade de comunicação de risco nos diversos
setores.



helengurgel@unb.br | www.lagas.unb.br | www.climasaude.icict.fiocruz.br 

Muito Obrigada!!!

A humanidade tem a engenhosidade e a capacidade de converter o desafio

das mudanças climáticas em uma oportunidade única para transformar a 

sociedade global em uma sociedade inclusiva e compassiva. 

As opções de energia de hoje, combustíveis fósseis ou renováveis, 

determinarão se nossos filhos prosperarão ou se sofrerão com as 

condições climáticas de calor, desastres e escassez de água e alimentos. 

Se nós realmente nos importarmos, escolheremos com sabedoria.

Dra. Liz Hanna, Presidente da Aliança do Clima e da Saúde (Austrália)


