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Tripla crise planetária



Contaminação do ar: Vinculada a aproximadamente 320.000 mortes
prematuras em ALC devido a doenças cardíacas, respiratórias e cancer. Mais
de 74M de pessoas dependem de combustíveis poluentes (lenha, carvão,
querosene) para cozinhar e para calefação.

Impactos sobre a saúde atribuídos a riscos ambientais evitáveis nas Américas

Água, Saneamento e Higiene: 431M de pessoas na ALC não possuem
saneamento gestionado de forma segura. 9.9M de pessoas praticam defecação
ao ar livre. 161M de pessoas não têm acesso a fontes de água gestionadas de
forma segura – o que resulta em >30.000 mortes evitáveis ao ano.

em países de 
baixa/média 

renda19%

Mortes prematuras por ano

1,016,000

em países de alta 
renda13%

Exposição a produtos químicos: a exposição ao chumbo, mercúrio, arsênico e
pesticidas – entre outros – está ligada a mortes nas Américas. Os principais
afetados são crianças, idosos e exposições ocupacionais.

Impactos relacionados com mudanças do clima: Eventos climáticos extremos e mudanças lentas nos padrões climáticos exacerbam a
insegurança alimentar, a poluição do ar, os padrões de transmissão de patógenos zoonóticos e doenças transmitidas pela água e ao
acesso à água, além de potencialmente causar danos à saúde mental. Os impactos na saúde são maiores em áreas onde existem
pobreza, pressões demográficas e infraestrutura de saúde pública inadequada.





Mudanças do clima nas Américas

Furacões e maré de 
tormenta

Ondas de calor e 
incêndios

Secas e insegurança 
de água e alimentar

Epidemias de doenças 
transmitidas por vetores

Doenças transmitidas por 
água e alimentos

Oceanos mais ácidos

Poluição do ar

Aumento do nível do mar

Alteração de 
padrões de 

precipitação e 
deslizamentos

Em 2016, um 
incêndio en Alberta, 
Canada causou o  
deslocamento de 
mais de 80.000 
pessoas, um 
recorde no país, 
além de danos à 
infraestrutura e a 
prestação de 
serviços.

El Salvador, 
Honduras e 
Nicaragua tiveram 
um aumento de 2,2 
para 8,1 milhões de 
pessoas em 
condições de 
insegurança 
alimentar em 2021 
como resultado da 
crise econômica 
causada pelas 
mudanças do clima 
e à pandemia de 
Covid-19.

Em dezembro de 2019, o furacão  
Dorian causou o deslocamento de 
mais de 70.000 pessoas e resultou em 
perdas de mais de US$3.4 bilhões –
25% do PIB das Bahamas

Em 2019, a 
Região das 
Américas teve 
mais de 3 
milhões de 
casos de 
dengue, o 
número mais 
alto já 
registrado.

Alguns impactos já são inevitáveis: o aumento do nível do 
mar de 1 metro en 2100 no Caribe já é irreversíve. Mais 
de 260.000 mil pessoas terão que se deslocar (ex. 10% da 
população das Bahamas), e 233 resorts de turismo e 31 
aeroportos serão afetados.

Em 2016-2017, os deslizamentos de terra influenciado pelas chuvas 
do El Niño costeiro afetaram mais de 1.1 milhão de pessoas no Chile, 
Colombia, Equador e Peru.

Em 2021, um recorde de temperatura na costa 
Oeste do Canadá causou mais de 500 mortes e 
impactos severos à vida marinha.
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OPS, Salud en las Americas 2017

Mudança do Clima e Saúde



• >1,8 bilhão doses de vacinas
• OPAS: 141M vacinas, >48M de mascaras, 8,4M de pares de luvas, 22M de testes PCR e 22M de testes antígenos
• Só de resíduos plásticos (EPP, frascos, embalagens), a vacinação de COVID-19 mais do que dobrou o volume gerado em 

estabelecimentos de Saúde (>144.000 toneladas de resíduos globalmente).

Resposta a COVID 19 nas Américas

Covid 19 Waste

Cold chain E-waste* 



Receitas para uma recuperação saudável e verde do COVID-19

1) Proteger e preservar a fonte da saúde humana: a natureza
2) Investir em serviços essenciais, de água e saneamento a energias limpas em 

instalações sanitárias
3) Garantir uma transição energética rápida e saudável
4) Promover sistemas alimentários saudáveis e sustentáveis
5) Construir cidades saudáveis e habitáveis
6) Deixar de subsidiar a contaminação

COP26: 2021 Global Conference 
on Health & Climate Change



Sistemas de 
Saúde resilientes

ao clima

Planejamento sobre Clima e Saúde

Infraestrutura de Saúde e 
serviços resilientes ao clima

Governança e Estruturas institucionais

Financiamento de projetos sobre
Clima e Saúde

Sistemas integrados de vigilância em 
Clima e Saúde

Co-benefícios à Saúde de 
intervenções e políticas climáticas

Pesquisa e educação sobre
Clima e Saúde

Agenda sobre Saúde e Clima



• Caribbean Action Plan on Health and Climate Change  
(2019-2023)

• Plan Andino de salud y cambio climático (2020-2025)

• Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados
Asociados en relación a la Salud y el Cambio Climático

• Agenda de Salud en el Plan de Centroamérica de Cambio 
Climático (SICA; CCAD/SE-COMISCA, en elaboración)

Ações regionais integradas



Estudos de vulnerabilidade em Saúde, NAPs e NDCs

V&As (2021)

H-NAPs e sistemas de 
saúde resilientes (2019)

NDCs (2020)



Perfis de país PAHO/WHO-UNFCCC

http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/

http://www.who.int/globalchange/resources/countries/en/




Observatório de Clima e Saúde

Infecciones respiratorias aguda proyectadas para Cuba
Barcellos et al 2017



Morin, et al. 2018. Curr Envir Health Rpt



Argentina desde el 2017 implementa un sistema de alerta temprana que pueda advertir a la población acerca 
de la llegada de olas de calor (o temperaturas muy elevadas) y a los sistemas de salud con el fin de que se 
puedan tomar medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta

Argentina



Colombia

Boletines mensuales
En este documento Colombia realiza predicciones
de precipitación en las diferentes regiones del país,
basados en el mes previo. Adicional a ello realiza
recomendaciones en salud para los efectos del
clima, según regiones



Cuba

Boletines semanal sobre 
cambio climático y salud
En estos informes Cuba 

registra el pronóstico 
mensual de los 

principales problemas de 
salud dada las 

condiciones climáticas 
previstas. Además de los 
casos acumulados de la 
semana epidemiológica. 



https://www.paho.org/es/documentos/cambio-climatico-
para-profesionales-salud-libro-bolsillo







Infraestrutura e serviços de saúde resilientes

• Setor Saúde contribui com ~4-10% das emissões nacionais de GEE

• 71% das emissões de GEE vêm da cadeia produtiva de Saúde (produção, 
transporte e tratamento/disposição final de rejeitos; HCWH 2019)

• 77% dos establecimentos de 
saúde na AL&C se localizam
em zonas com risco de 
desastres climáticos



Building carbon-neutral health systems

➢ 52 countries



Políticas e ações intersetoriais

➢ Prevenção de doenças e promoção da saúde

➢ Ferramentas para a tomada de decisões locais

o Avaliação de impactos à saúde

o Custos evitados para a saúde



Entradas Salidas
CARBON H

Estimativas dos co-benefícios à Saúde da implementação de NDCs



Cobeneficios a la salud de la implementación de NDC-Colombia

Rápida implementación para alcanzar las metas de la NDC puede maximizar beneficios:

• 25.600 muertes evitadas en el periodo 2021-2030 y 3.800 muertes evitadas al año a partir de 2030.

• Evitar 2.750 casos de hospitalización al año por causas respiratorias y cardiovasculares a partir de 2030.

• Reducción de 892.000 episodios de asma al año en población infantil a partir de 2030.

• Beneficios económicos* hasta USD 12,900 millones entre 2021-2030, y USD 1,800 millones al año 
(equivalente a 0.64% del PIB) a partir de 2030.

*Incluye valor estadístico de la vida; cambios en pérdida de productividad y costos de enfermedad





Áreas verdes urbanas e saúde

➢ Áreas verdes
• Benefícios à saúde mental
• Promoção de interações sociais
• Melhoria do sistema imune
• Estímulo a atividades físicas, redução da obesidade
• Redução de ruídos e estresse
• Redução das “ilhas de calor” urbanas
• Melhoria da qualidade do ar

Green UR tool
Saúde Mental

Morbilidade e Mortalidade por 
Acidentes Cardiovasculares

Diabetes tipo 2



Programa de “prescrição” para uso de parques e benefícios para a saúde





Financiamento climático em saúde

• OPS/OMS – Agência implementadora (Delivery Partner) para projetos 
Readiness do Green Climate Fund

• Projetos aprovados da OPS/OMS nas Américas:
➢ Fortalecimento institucional
➢ Apoio à preparação de planos de adaptação de saúde
➢ Medição de cobenefícios à saúde
➢ Observatórios (nacionais e regional) de clima e saúde
➢ Infraestrutura e serviços de saúde resilientes ao clima
➢ Preparação de portfolios de projetos em Saúde e mudanças do clima

• Outros sócios estratégicos e agências de financiamento:

European Union, BID, CAF, CDB, Banco Mundial, GIZ, KOICA, JICA…



Financiamento climático em Saúde: alguns temas de interesse

• Migração / deslocamentos forçados e mudança do clima: métodos para medir “gatilhos” 
climáticos de mobilidade de populações vulneráveis, indicadores de saúde das populações 
migrantes (incluído saúde mental), predição de impacto e preparação de sistemas de Saúde

• Doenças transmitidas por vetores e infecciosas: melhoria de informação e métodos para 
sistemas de alerta (EWS) para doenças sensíveis ao clima (ex. dengue, leptospirose…)

• Calor: informação e indicadores sobre estresse térmico para entrada em sistemas de 
vigilância, EWS para ondas de calor

• Desmatamento/uso da terra: Em Glasgow foi anunciada uma linha de crédito de £14 bilhões 
para apoio a ações de “net-zero deforestation”. Para Saúde, foco em cobeneficios de 
intervenções e políticas, melhoria da qualidade do ar (redução de queimadas), entre outros.



Thank 
you!

Gracias!

Obrigado!

Merci!

Daniel Buss
Climate Change and Environmental 
Determinants of Health
PAHO-Washington DC

bussd@paho.org
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