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Mudanças climáticas e os impactos na saúde

Impactos 
Diretos

Inundações;

Secas;

Ciclones

Impactos 
Indiretos

Mudança da 
distribuição de 

vetores...

 Podem produzir impactos sobre
a saúde humana com diferentes
vias e intensidades.

 Impactam de forma direta
(eventos extremos) e indireta
(Mudanças no ambiente) a
saúde e bem-estar da
população.



Distribuição anual de eventos por tipologia de 1998 a 2017 no
Brasil

Status Nº 

Não reconhecido 1225

Reconhecido 23341

Registro 23676

Total 48242
Fonte: S2ID-Sedec-MI.
Elaboração: CGVAM /DSAST/SVS/MS



Curto 
prazo

Médio 
prazo

Longo 
prazo

Inundações Bruscas

Inundações Graduais

Doenças infecciosas e parasitárias

Doenças endócrinas

Transtornos mentais e do 
comportamento

Doenças infecciosas e parasitárias

Doenças do olho e anexo

Doenças do aparelho circulatório

Doenças do sistema 
osteomuscular e do tecido 

conjuntivo

Doenças do aparelho respiratório

Doenças da pele e do tecido 
subcutâneo

Doenças do aparelho 
geniturinário

Lesões, envenenamentos e 
algumas outras consequências de 

causas externas

Causas externas de morbidade e 
de mortalidade

Eventos 
Hidrológicos

Doenças e 
Agravos

Rede de Saúde

Óbitos

Traumas

Serviços Básicos

Água
Energia
Resíduos
Esgoto
Transporte
...

Impactos 
associados

Ambiental
Econômico
Social
...

Impactos das inundações sobre a saúde



Distribuição espaço-temporal de municípios com decretos reconhecidos por
inundações no Brasil - 1998 a julho/2017.



Distribuição mensal de eventos hidrológicos de 1998 a 2017 no
Brasil

Fonte: S2ID-Sedec-MI.
Elaboração: CGVAM /DSAST/SVS/MS

Status Nº 

Não reconhecido 338

Reconhecido 5529

Registro 8134

Total 14001



Desastre natural 
diferenciado;
Difícil estimar quando um 
evento começará ou 
quando terminará;
Potencial de afetar 
milhões de pessoas.

Imagem: Cid Barbosa

Caracterização de Seca e Estiagem



Gerenciame
nto de Risco 

Característi
cas Sociais

Econômic
as

Ambientai
s

Saúde 
da 

Populaç
ão

Causam impactos diretos
e indiretos ao meio
ambiente;

aos serviços de saúde;

à saúde humana.

Principalmente quando associadas às
condições precárias de subsistência e à
vulnerabilidade socioeconômica de uma
determinada população.

Consequências de Seca e Estiagem



 Sistema / Serviço

Impactos da seca e estiagem sobre a saúde

• Água Potável;

• Alimentos e nutrição;

• Qualidade do ar;

• Saneamento e higiene;

• Saúde mental e comportamental;

• Fauna;

• Queimadas;

• Interrupção dos serviços de saúde.

• Doenças gastrointestinais agudas;

• Doenças de transmissão hídrica e 
alimentar;

• Doenças transmitidas por vetores e 
zoonoses;

• Doenças respiratórias;

• Doenças infecciosas;

• Estresse, ansiedade, depressão;

• Acidente com animais peçonhentos;

• Etc...

 Impactos sobre a saúde

Adaptado de Grigoletto et al, 2016; Stanke et al, 2013



Mudanças climáticas e os impactos na saúde

BRASIL



Distribuição espaço-temporal de municípios com decretos reconhecidos por
seca/estiagem no Brasil - 1998 a julho/2017.



Distribuição mensal de eventos climatológicos de 1998 a 2017 no Brasil

Fonte: S2ID-Sedec-MI.
Elaboração: CGVAM /DSAST/SVS/MS

Status Nº 

Não reconhecido 648

Reconhecido 16056

Registro 10776

Total 27480



Alterações Climáticas - Disseminação do Aedes aegypti e proliferação de doenças

Fonte: SVS /MS, atualizado em 28//03/2017

1995
1.753 (31,5%) municípios 
considerados infestados.

2017
4.834 (86,8%) municípios 
considerados infestados.

Não 
Infestados

Infestados

Municípios Infestados  por Aedes aegypti - Brasil



Alterações Climáticas - Disseminação do Aedes aegypti e proliferação de doenças

Total de casos prováveis de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus(2011 – 2016).
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Fonte: CGPNCMD / DEVIT/ SVS / MS
Elaboração: CGVAM / DSAST / SVS / MS



Planos de Contingência desenvolvidos pelo Ministério da Saúde



Como o MS vem lidando com as mudanças climáticas em suas atividades?

Desenvolver conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de
mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos
fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Saúde Ambiental incorporada à Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS)

Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental – CGVAM

1991

2003

VIGIAGUA - Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VIGIAR - Vigilância em Saúde de Populações Expostas à Poluição Atmosférica

VIGIDESASTRES - Vigilância em Saúde Ambiental dos riscos associados aos desastres

VIGIPEQ - Vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos



Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)



Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)



Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)

Meta 3.11: Ampliar para 85% o percentual de
municípios brasileiros com o Programa Nacional
de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano (Vigiagua) até 2019

Fonte: SISAGUA, 2017.



Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)

Meta 3.12: Constituir rede de estudo, pesquisa,
monitoramento e comunicação sobre clima e saúde
para ampliação do conhecimento técnico-científico, e
subsídio à análise de situação de saúde e à tomada
de decisão consolidada no SUS.



Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA)

PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O SETOR DA SAÚDE NO ÂMBITO DA
ADAPTAÇÃO
• Internalizar de forma mais presente a pauta da mudança climática nas rotinas dos 

vários órgãos, secretarias e departamentos que compõem a estrutura de governança do 
Ministério da Saúde;

• Coordenar de forma efetiva as iniciativas constante nas 08 diretrizes e 46 estratégias 
fixadas no anexo saúde do PNA no âmbito do Sistema Único de Saúde;

• Integrar de forma regionalizada as ações e iniciativas do Governo Brasileiro de forma 
coordenada com os demais países da região.



Obrigado !

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR NA AGENDA 2030: CONTRIBUIÇÕES E CONVERGÊNCIAS

vigidesastres@saude.gov.br

nudes@saude.gov.br


