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Mensagens-chave 
Com uma segurança alimentar variável, um acesso 
desigual à água e infra-estruturas sanitárias, siste-
mas de saúde frágeis e uma grande diversidade de 
problemas socio-económicos, a África Subsariana é 
particularmente vulnerável em termos de riscos para 
a saúde associados às mudanças climáticas. Os prin-
cipais riscos, tais como a subnutrição, a malária e as 
doenças diarreicas, já apontadas como as principais 
causas de morbilidade e mortalidade, poderão au-
mentar à medida que as temperaturas aumentam e a 
precipitação se torna mais variável.

As mudanças climáticas têm já um impacto signifi-
cativo em África Subsariana, ameaçando os esforços 
desenvolvidos para satisfazer às necessidades cres-
centes das populações mais vulneráveis. As tempe-
raturas aumentaram de pelo menos 0,5ºC nos últi-
mos 50 a 100 anos. O aumento da ocorrência dos 
fenómenos meteorológicos extremos, tais como 
secas, cheias e ciclones, encontra-se bem documen-
tado. Além de custar vidas humanas, estes fenóme-
nos também fomentam a subnutrição e favorecem os 
surtos de doenças, tais como a cólera e os vírus. A 
sua probabilidade contínua de ocorrência constitui 
um impedimento para o desenvolvimento. As pro-
vas actuais mostram também mudanças em algumas 
espécies e eco-sistemas em consequência dos níveis 
elevados de dióxido de carbono e outros factores de 
mudanças climáticas com implicações significativas na 
incidência da malária e de outras doenças. A situação 
é agravada por uma variedade complexa de tendên-
cias e forças subjacentes físicas, sociais, económicas, 
políticas e culturais que operam a nível local, nacional 
e internacional.  

Desde o lançamento do 5º relatório de avaliação do 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas (AR5 do IPCC), em Agosto 2015, os investiga-
dores continuaram a reunir provas da relação entre 
saúde e tempo e clima. Estas provas apontam para 
um quadro extremamente detalhado dos declínios 
prováveis da saúde em África Subsariana, com regres-
são de indicadores de saúde, um aumento do fardo 
da subnutrição e da doença, e, finalmente, um núme-
ro crescente de pessoas com risco de problemas de 
saúde.

Com base nas mais recentes investigações, este relatório 
captura muitas perspectivas importantes:

As mudanças climáticas ameaçam os pro-
gressos realizados em investimentos para 

o desenvolvimento e a saúde.

Nas duas últimas décadas, muitos países africanos fi-
zeram progressos significativos em termos de redu-
ção da mortalidade infantil, de aumento da esperança 
de vida, de gestão dos riscos em matéria de seguran-
ça alimentar, e de reforço dos sistemas e serviços de 
saúde. 

A variabilidade do clima ameaça reverter essas con-
quistas e favorece o aumento do fardo das doenças. 
Em particular, os grandes progressos realizados na 
redução da malária, da cólera e da meningite menin-
gocócica podem desvanecer-se, pois os agentes pa-
togénicos e vectores correspondentes respondem a 
mudanças previsíveis na temperatura e na precipita-
ção.

Com as mudanças climáticas, é provável 
que os principais desafios relacionados 
com saúde que o continente africano de-
verá enfrentar persistam, e até aumen-
tem, conduzindo ao declínio dos resulta-
dos.

A subnutrição, e em particular o atraso de cresci-
mento, continuará a ser uma preocupação premente. 
As culturas alimentares de base, tais com o milho e 
o trigo, atingem actualmente a sua tolerância térmica 
em termos de crescimento; os potenciais aumentos 
de temperatura podem reduzir as colheitas e au-
mentar a insegurança alimentar. Além disso, a maior 
dependência em culturas de ciclo curto menos nu-
tritivas, associado a níveis elevados de dióxido de 
carbono no ar, pode diminuir a disponibilidade dos 
nutrientes nas culturas, catalisando um aumento das 
carências em micronutrientes.     

A cobertura da Malária deverá aumentar, co-
locando mais pessoas em risco. A alteração dos pa-
drões de temperatura e precipitação pode tornar 
algumas regiões mais propensas à malária, com um 
forte aumento da prevalência da doença em zonas 
montanhosas, onde a resistência é baixa. Contudo, 
algumas zonas de planícies poderão observar uma 
diminuição do número de casos de malária.

A febre de dengue, frequentemente confundida 
com malária, pode tornar-se mais prevalecente. O 
risco previsível distribui-se de forma desigual e en-
contra-se mais extenso do que inicialmente sugerido. 
O aumento da urbanização agrava a complexidade 
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dos factores biológicos e ambientais que irão influen-
ciar a sua distribuição e prevalência.

Existe uma preocupação crescente em relação ao 
stress térmico, com uma possível mortalida-
de significativa dependente de vários factores, tais 
como a idade e o estado de saúde geral, mas com 
as crianças e as pessoas idosas como a população de 
maior risco. É também provável que apresente efeitos 
socio-económicos negativos, tais como uma redução 
da produtividade dos trabalhadores e rendimentos 
inferiores naqueles cujos meios de subsistência de-
pendem das colheitas e do gado.

A estreita ligação entre surtos de doenças 
e condições climáticas, tais como a chu-
va forte ou ventos persistentes, confere 
maior urgência à necessidade de investir 
em sistemas que vinculam o tempo e as 
previsões meteorológicas às alertas sani-
tárias precoces.

A cólera, a principal causa de mortalidade em crian-

ças com idade inferior a 5 anos, pode revelar-se uma 
prioridade para esse sistema de alerta precoce pelo 
facto da incidência da doença estar associada a fenó-
menos de aquecimento e à fraca precipitação – as 
consequências mais prováveis das mudanças climáti-
cas em muitas regiões de África.

Não existe ainda provas claras de que as mudanças 
climáticas aumentem a severidade dos fenómenos El 
Niño - Oscilação Sul (ENSO), mas é importante que 
seja dada prioridade à realização de mais estudos, já 
que fenómenos fortes do El Niño e da El Niña podem 
estar associados a surtos de cólera, febre do Vale do 
Rift e meningite meningocócica. 

Em muitos países, observa-se um atraso 
na preparação do sector da saúde, pelo 
que é preciso um maior apoio nacional e 
internacional.

Os países nos quais são esperados os maiores im-
pactos na saúde resultantes do clima são também 
aqueles cujos sistemas de saúde apresentam a menor 
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Efeitos do ENSO em África por estações do ano

Impactos de El Niño (Dez-Fev) Impactos de La Niña (Dez-Fev)

Impactos de El Niño (Jun-Ago) Impactos de La Niña (Jun-Ago)

Frio

Húmido

Seco

Quente e seco

Frio e húmido
Fonte: Adaptado da NOAA

Ambas as fases do ENSO 
(El Niño e La Niña) modi-
ficam o tempo e o clima, 
alterações essas que têm 
repercussões significativas 
sobre as doenças transmi-
tidas por vectores e pela 
água, doenças contagio-
sas, subnutrição, mortes/
ferimentos resultantes de 
fenómenos extremos, e 
provocam diversas per-
turbações no sistema de 

saúde.
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capacidade para gerir mais desafios. 

Regiões que reúnem os três aspectos, isto é uma 
exposição elevada aos impactos das mudanças cli-
máticas, uma pobreza extensa e uma grande densi-
dade populacional, são susceptíveis de enfrentar um 
grande desafio em termos de adaptação. Referem-
se alguns exemplos: o Malavi, Moçambique, a Zâm-
bia, o Zimbabué e a região do lago Vitória em África 
oriental.

A concretização desses riscos depende não só do 
nível de preparação de cada país ao nível dos Minis-
térios da Saúde, dos sistemas de saúde e dos pro-
fissionais de saúde, bem como da consciencialização 
do público para os riscos. Actualmente, essas agên-
cias, instituições e indivíduos não procedem ao pla-
neamento sistemático dos efeitos específicos dos 
problemas induzidos pelo clima.

O enquadramento internacional define normas 
globais para a tomada de decisão.  De referir, no-
meadamente a Declaração de Libreville e o Plano 
de acção sobre a adaptação às mudanças climáticas 
em África da Organização Mundial da Saúde para 
o sector da saúde.  Para avançar os processos de 
políticas nacionais, as principais intervenções devem 
incluir componentes de saúde nos Planos nacionais 
de adaptação, bem como avaliações especializadas 
dos impactos na saúde, da vulnerabilidade e das op-
ções em termos de adaptação.

A gestão adaptativa pode apresentar-se como uma 
abordagem viável de lidar com múltiplas incertezas 

e complexidades.  Considera-se como promissora 
a iniciativa de colaboração da Organização Mundial 
da Saúde com o Governo do Quénia na direcção 
de um programa multifacetado de gestão adaptativa 
que estabelece uma ligação entre previsão meteo-
rológica, vigilância de doenças e resposta.

Com os problemas chegam as oportuni-
dades de acção.

Na maioria dos países, os problemas de saúde ime-
diatos não são uma novidade; existem já políticas e 
programas em curso para os resolver.  O desafio 
que se apresenta consiste em reforçar o planea-
mento e as políticas, aumentar os programas exis-
tentes e expandir a capacidade do sistema de saúde.

De entre as acções prioritárias no sistema de saú-
de, destacam-se: os sistemas de alerta precoce, a 
melhoria da vigilância e da recolha de dados, os in-
vestimentos em infra-estruturas sanitárias e hídri-
cas, e um aumento da investigação sobre surtos de 
doenças, causas de doenças concomitantes (por ex., 
doença diarreica e subnutrição), alteração da utiliza-
ção do solo e resistência aos medicamentos.

As decisões tomadas sobre a forma de gerir os ris-
cos da variabilidade do clima e as alterações noutros 
sectores, incluindo a água, a agricultura, a energia e 
as infra-estruturas, têm consequências directas para 
a saúde. É fundamental que exista cooperação entre 
os diversos sectores para minimizar os riscos.

RNum certo intervalo de temperaturas mais elevadas, o 
processo de digestão dos mosquitos é mais rápido, pelo que 
mordem mais frequentemente, o que poderá eventualmente 

aumentar a propagação de doenças.

Nas regiões tropicais, as culturas de 
cereais têm um crescimento muito 
perto do seu nível de tolerância tér-
mico. O aumento das temperaturas 
poderá reduzir as colheitas 

de milho, trigo, arroz e sorgo.

Muitas culturas de ciclo curto contribuem para aumentar 
a produção de alimentos, particularmente em zonas onde 
a época da chuva começa mais tarde ou tem uma menor 
duração, mas as investigações indicam que essas culturas 

poderão oferecer níveis inferiores de nutrientes. Esta 
descoberta aponta para a possibilidade de se observar um 
aumento das carências em micronutrientes.

e
Algumas intervenções em matéria de 

adaptação climática, tais como barragens 
de irrigação, aumentam o risco de doenças 
transmitidas pela água, pois oferecem um 
habitat aos caracóis, por exemplo, que são 

portadores de esquitosomíase.

Dos 7 fenómenos El Niño anormalmente quentes ocorridos 
entre 1978 e 2008, 6 coincidem com um aumento do número de 
casos de cólera no Burundi, Ruanda, República Democrática 

do Congo, Tanzânia, Uganda e Quénia. 

Ë

Estudos recentes sugerem que...



Como utilizar este relatório
Este relatório apresenta uma síntese da análise documental efectuada a provas recentes relativas aos riscos climáticos para 
o sector da saúde. Para começar, convém perceber as conclusões essenciais sobre África enunciadas no 5º relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (AR5 do IPCC), publicado em 2014.

Prováveis consequências climáticas em África até 2050 

Aumento das temperaturas
Aumento de 2°C a 6°C em grande parte do continente 

africano 

O taxa de aumento é superior à média global

As regiões do interior, em particular as zonas áridas, apresen-
tam um aquecimento mais rápido do que as regiões do litoral

As temperaturas mínimas deverão aumentar mais rapidamente 
do que as temperaturas máximas, com noites mais quentes

Precipitação mais variável
Diminuição da precipitação em África Austral 

e partes do Corno de África

Diminuição de 5 por cento em África Equatorial

Aumento de 15 por cento em zonas do Sahel

Mais precipitação intensa, especialmente nas 
zonas montanhosas

U 

Outros efeitos
Aumento das temperaturas da superfície marítima de 0,6°C à 0,8°C (inferior à média global) 

Aumento médio do nível do mar de 25 centímetros

Aumento da evaporação da água de superfície e da humidade do solo e das plantas 

Consequências sobre a saúde - especificidades do 
continente africano

Agora: Observa-se um declínio do número de 
óbitos causados pela malária desde meados dos anos 
2000, mas esta doença permanece como a principal 

causa de mortalidade em todo o continente.
Futuro: Casos de malária em aumento nas zonas 
montanhosas, especialmente na África Oriental, onde 
45 a 65 milhões de pessoas podem estar em risco até 

2050.

Com um aumento provável do fardo de doenças específicas, as mudanças climáticas irão também agir como 
agente multiplicador das vulnerabilidades existentes na saúde, tais como pouca água e medidas sanitárias fracas, 
insegurança alimentar, e acesso limitado à educação e aos cuidados de saúde. As mudanças climáticas poderão 

agravar uma situação já deplorável em termos de saúde:

Agora: Mais virulenta em África, uma epidemia de 
meningite meningocócica pode atingir 800 casos para 
100.000 pessoas, comparado com uma taxa de 3 casos 

para 100.000 pessoas nos países industrializados. 
Futuro: Aumento do risco de surtos de meningi-
te meningocócica porque até 8 por cento de África se 
torna mais árida e mais apropriada para a bactéria que 

provoca a doença (até 2080).

Agora: Em África Subsariana, a probabilidade das crianças falecerem antes de atingir os 5 anos de idade é 
14 vezes superior à das crianças que vivem em regiões desenvolvidas.

Futuro: Mais 10 milhões de crianças com idade inferior aos 5 anos em risco de subnutrição como conse-
quência das mudanças climáticas.

R Ë
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Entender os conceitos básicos - 1ª parte: 
Projecções climáticas em África
Os climatólogos apoiam-se num conjunto de mode-
los para descrever as futuras mudanças climáticas. 
As principais fontes de informação são os Modelos 
Climáticos Mundiais (GCM), os Modelos Climáticos 
Regionais (RCM) e as técnicas de redução, ambas 
empíricas e estatísticas. Os modelos incluem descri-
ções matemáticas simples, mas sistematicamente ri-
gorosas, das interacções físicas e químicas que regem 
o clima, incluindo o papel da atmosfera, do território, 
dos oceanos e dos processos biológicos.

Os novos cenários do IPCC oferecem indicações 
preciosas sobre o futuro do sistema climático. Esses 
cenários, aos quais se atribui a denominação de «Tra-
jectórias de concentrações representativas» ou RCP, 
descrevem quatro cenários expectáveis do estado do 
planeta no futuro, considerando as emissões, o clima, 

as mudanças ambientais e a vulnerabilidade.  São es-
ses o RCP8.5, RCP6, RCP4.5 e RCP2.6. Os números 
referem-se ao forçamento radiativo, uma medida de 
como os gases com efeito de estufa presentes na at-
mosfera alteram o normal equilíbrio energético da 
Terra. A escala temporal situa-se no ano de 2100.  
Esta informação é traduzida através de modelos de 
dinâmicas climáticas e é utilizada para efectuar pro-
jecções do aquecimento da Terra em consequência 
do aumento dos gases com efeito de estufa.

Novas provas fornecem um resumo da das projec-
ções climáticas disponíveis para África (Figura 1). A 
utilização desses dados no âmbito dos processos de 
tomada de decisão exige uma análise cuidada das es-
calas espaciais e temporais relevantes.

Variação da temperatura e 
precipitação (média anual) 
observada e prevista

(Imagem superior, lado esquerdo) 
Mapa da variação da temperatura 
média anual observada entre
1901 e 2012.

(Imagem inferior, lado esquerdo) 
Mapa da variação da precipitação 
média anual entre 1951 e 2010.  As 
zonas em branco indicam zonas com 
escassez de informação ; as zonas 
pintadas de outras cores mostram 
as tendências significativas no nível 
dos 10%. As linhas diagonais definem 
zonas com tendências pouco signifi-
cativas.

(Imagens superior e inferior, lado di-
reito) Projecções médias do multi-mo-
delo CMIP5 em relação às alterações 
da temperatura média anual e às 
alterações médias da percentagem 
de precipitação média anual para 
2046–2065 e 2081–2100 de acor-
do com o RCP2.6 (melhor cenário) e 
o 8,5 (pior cenário) com referência a 
1986–2005.

Fonte: AR5 do IPCC:
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Evidência (tipo, quantidade, qualidade, coerência)

Ampla concordância
Evidência limitada

Ampla concordância
Evidência média

Ampla concordância
Evidência sólida

Concordância média
Evidência limitada

Concordância média
Evidência média

Concordância média
Evidência sólida

Pouca concordância
Evidência limitada

Pouca concordância
Evidência média

Pouca concordância
Evidência sólida

Escala da 
confiança

Quadro do IPCC para expressar 
a confiança

Terminologia de 
probabilidade

Probabilidade da ocor-
rência/consequência

Praticamente certo > 99% de probabilidade

Extremamente provável > 95% de probabilidade

Muito provável > 90% de probabilidade

Provável > 66% de probabilidade

Mais provável do que > 50% de probabilidade

Igualmente provável e 33 a 66% de probabili-

Pouco provável < 33% de probabilidade

Muito pouco provável

Extremamente pouco 

Excepcionalmente 

< 10% de probabilidade

< 5% de probabilidade

< 1% de probabilidade

Quadro do IPCC para expressar 
a certeza

Por que razão entendemos que o 
clima está a mudar?

As projecções, os modelos e os cenários utilizados 
para prever as consequências das mudanças climáti-
cas são, por natureza, revestidos de um certo grau de 
incerteza. Em especial, a incerteza associada às mu-
danças climáticas e à saúde em África prende-se com 
um conjunto de factores relacionados com a clareza 
dos modelos climáticos, bem como com a imprevisi-
bilidade de ocorrência de fenómenos da natureza e 
da tomada de decisão por parte do ser humano. De 
entre esses factores, destacam-se: a variabilidade na-
tural, os impactos do homem, tais como as emissões 

futuras e a utilização dos solos, a imperfeição do co-
nhecimento científico e a fiabilidade das ferramentas 
de modelação. A incerteza da ciência reveste várias 
dimensões ligadas à falta de dados históricos e ac-
tuais, à compreensão limitada das dinâmicas climáti-
cas regionais e à dificuldade de transpor os modelos 
globais para modelos regionais. 

Para gerir esta incerteza, o AR5 do IPCC enunciou 
uma abordagem padrão para analisar as provas dis-
poníveis e comunicar as suas conclusões. Esta pa-
dronização confere rigor e consistência ao processo, 
permitindo assim estabelecer uma comparação entre 
a grande diversidade de investigação, dados e outras 
informações. De modo a apoiar o processo de toma-
da de decisão, o IPCC utiliza uma linguagem comum 
para descrever as suas conclusões. O AR5 apoia-se 
em dois indicadores para expressar certeza:

• A confiança numa conclusão baseia-se no tipo, 
na quantidade, na qualidade e consistência da 
prova, bem como no nível de consenso. A con-
fiança tem uma expressão qualitativa. (Figura 2). 

• A incerteza quantifica-se e expressa-se como 
uma probabilidade. (Figura 3).

Esta terminologia é particularmente importante para 
entender a utilização dos cenários do AR5 com even-
tuais fenómenos futuros. Cada um desses cenários é 
revestido de uma classificação em termos de con-
fiança. 
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Riscos para a saúde da variação e mudanças 
climáticas para a África Subsariana

O mapa apresenta uma previsão das 
consequências futuras para a saúde, 
com base na literatura mais recente. 
Tal como apontado por Lloyd et al. 
(2011), são esperadas diferentes 

consequências relacionadas com a 
nutrição de acordo com a região de 

África Subsariana.
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As consequências das mudanças climáticas para a 
saúde irão depender da capacidade do sistema de 
saúde em enfrentar e se adaptar às necessidades das 
populações abrangidas , bem como do contexto mais 
vasto da saúde humana, com a sua grande diversidade 
de factores ambientais, sociais e económicos. 

Um sistema de cuidados de saúde forte consegue 
reunir um corpo importante de trabalhadores de 
saúde qualificados, mecanismos de financiamento de 
confiança, políticas de saúde baseada em evidências, 
as melhores práticas científicas, instalações em bom 
estado de funcionamento, aprovisionamento de me-
dicamentos e tecnologias, e uma infra-estrutura ade-
quada para administrar esses medicamentos e tec-
nologias.  E devido à natureza cada vez mais global 
da dinâmica das doenças, um sistema de saúde eficaz 
também necessita de ter capacidade para controlar e 
responder às ameaças emergentes para a saúde pú-
blica, tais como as epidemias e a evolução da preva-
lência das doenças.

O cruzamento entre o sistema de saúde e o con-

texto socio-económico levanta uma diversidade de 
desafios complexos e transsectoriais. Por exemplo, a 
cólera pode estar relacionada com precipitação ex-
cessiva, mas os surtos ocorrerão primeiro em zonas 
com escassez de água e sistemas sanitários deficien-
tes. Para serem eficazes, os esforços para combater a 
cólera precisariam também de considerar 1) as con-
sequências directas dos surtos para a saúde e 2) a si-
tuação económica e de desenvolvimento subjacente 
que catalisa a propagação da doença.

Para conseguir melhorar o estado de saúde de uma 
população, é necessário começar por definir um qua-
dro coerente de avaliação e análise de todos os fac-
tores acima identificados. O quadro abaixo considera 
especificamente os impactos das mudanças climáticas 
para a saúde, aplicados ao contexto do continente 
africano.  Com o contexto ambiental e socio-econó-
mico em pano de fundo, demonstra de que forma os 
impactos ambientais poderão afectar directa e indi-
rectamente as populações, como p sistema de saúde 
pode responder e o que essas respostas poderão sig-
nificar para as consequências sobe a saúde. 

Entender os conceitos básicos - 2ª parte: 
Mudanças climáticas e vulnerabilidade da saúde

Factores de mediação

Condições 
ambientais

Infraestrutura 
social

Capacidade e 
adaptação da saúde 

pública

Mudança 
climática

Consequências para 
a saúde

• Geografia 
• Tempo de referência
• Solo/poeira 
• Vegetação 
• Qualidade do ar/água 

de referência

• Sistemas de alerta 
• Condição socio- 

económica
• Estado de saúde e  

da nutrição
• Cuidados de saúde 

primáriosMediados através de 
sistemas naturais:
• Escassez de água 
• Vectores de doenças 
• Aumento da polução 

da água/ar

Exposições indirectas
• Precipitação 
• Calor
• Cheias 
• Tempestades
• Secas

• Subnutrição
• Doenças diarreicas
• Parasitas
• Malária/doenças 

transmitidas por 
vectores 

• Danos provocados  
pelas cheias 

• Vulnerabilidade a  
tempestades 

• Stress térmico
• Efeitos da seca

Exposição directa

• Produção/distribuição 
de alimentos 

• Stress intelectual
• Produtividade dos 

meios de subsistência 

Via perturbações 
económicas e sociais
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Os riscos para a saúde 
em detalhe

Fonte: World Bank Photo Collection



Estudos científicos mais recentes sugerem que é pro-
vável que as mudanças climáticas tenham efeitos ne-
gativos directos sobre a nutrição em África.

Principais aspectos
Na África Subsariana, prevê-se que as mudanças cli-
máticas aumentem os riscos para a saúde mudanças 
com nutrição e segurança alimentar. Nas últimas 
décadas, os investimentos em agricultura, abasteci-
mento de água potável, saúde materna, práticas de 
cuidados infantis e outros sectores ajudaram a redu-
zir a segurança alimentar crónica e as carências em 
micronutrientes em muitos países. No entanto, uma 

nova investigação mostra que a variabilidade do cli-
ma e fenómenos extremos poderão destruir muitos 
desses ganhos.

As potenciais implicações das mudanças climáticas 
para os sistemas alimentares exigem a avaliação de 
um conjunto complexo de factores climáticos, am-
bientais e socio-económicos. Destacam-se alguns as-
pectos principais:

• É muito provável que o aumento das tempera-
turas e as alterações da precipitação reduzam 
a produtividade da cultura cerealífera, com for-
tes consequências negativas para a segurança 

Subnutrição 

Num estudo recentemente realizado sobre os fac-
tores de produtividade agrícola, foram identificados 
pontos críticos das mudanças climáticas em África, 
apontando uma degradação das condições meteoro-
lógicas na África Subsariana no final do século XXI, 
com um provável aumento dos períodos de seca na 
maioria dos países, à excepção de algumas partes de 
África Oriental.

Associado a um risco acrescido de cheias, é provável 
que se verifique uma queda nas colheitas em muitas 
zonas de África Subsariana, com riscos consideráveis 
para algumas partes de África Ocidental, Oriental e 
Austral. As áreas mais preocupantes são aquelas que 
carregam um triplo fardo: exposição elevada aos im-
pactos das mudanças climáticas, pobreza extensa e 
grande densidade populacional.

O estudo identificou um nível de “concordância 
muito elevada” em 80 cenários considerando seis 
factores de mudança climática, incluindo:

• disponibilidade de água doce
• probabilidade de cheias
• seca/períodos de seca
• necessidade de água de irrigação
• produtividade do ecossistema
• rendimentos das colheitas

De referir entre os principais pontos críticos o 
Sahel ocidental e oriental, a região do lago Vitória e 
partes das bacias dos rios Congo, Níger, Nilo, Oka-
vango e Zambezi.  Esta designação baseou-se num 
conjunto de probabilidade de impactos negativos 
nos seis factores, na possibilidade de impactos ex-

tremos, tais como cheias, e na probabilidade de se 
verificar uma média elevada de impactos negativos. 

A forte densidade populacional e a generalização 
Zâmbia e da região do lago Vitória zonas particu-
larmente preocupantes. O estudo sugeriu que deve 
ser dada prioridade a essas zonas no que toca a 
planeamento de adaptação, nomeadamente medi-
das com vistas a aumentar a irrigação, captar a água 
da chuva e melhorar o armazenamento da água.

Fonte: Müller et al., 2014

Pontos críticos dos riscos da mudanças climática para a 
agricultura na década de 2080
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alimentar. Enquanto é dada muita atenção à 
incidência da seca, o crescente aumento das 
temperaturas sazonais e o stress térmico têm 
também uma forte influência sobre o desem-
penho das colheitas e do gado. Modelos para 
os principais cereais mostram perdas de ren-
dimentos entre 2,5% e 16% por cada aumento 
de 1°C da temperatura sazonal. No Sahel, esse 
efeito conduziu a um fraco desempenho do mi-
lho, do sorgo e do milho-painço.

• Prevê-se um aumento do atraso de crescimen-
to de 5 anos de idade na maioria do territó-
rio africano, mesmo considerando a evolução 
socio-económica. Tal acontece porque as prin-
cipais culturas alimentares de base, tais como 
o milho e o trigo, crescem actualmente muito 
perto do seu nível de tolerância térmica. Prevê-
se que o aumento contínuo da temperatura re-
duza os rendimentos e aumente os problemas 
relacionados com segurança alimentar. Além 
disso, níveis mais elevados de concentração de 
dióxido de carbono no ar mais elevadas têm 
por efeito de reduzir as concentrações de zin-
co e de ferro no trigo e no arroz, diminuindo o 
seu valor nutritivo. Esta situação poderá contri-
buir para um aumento do número de crianças 
que apresentam carências de micronutrientes.

• A permanente urbanização e a crescente glo-
balização das cadeias alimentares colocam no-
vos desafios. Ao longo dos últimos 20 anos, as 
cidades africanas tiveram um crescimento anual 
de 4 %. Para ter um bom entendimento da se-
gurança alimentar e dos meios de subsistência, 
é preciso analisar os factores e as crises espe-
cíficas a ambos os contextos, urbanos e rurais.

Foto: Neil Palmer, CIAT

As mudanças climáticas perturbam os 
progressos em subnutrição infantil
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Fonte: Lloyd et al., 2011

As mudanças climáticas terão efeitos significativos na subnutrição fu-
tura, mesmo considerando os efeitos positivos do crescimento econó-
mico e a melhoria dos meios de subsistência e dos serviços. Esta situa-
ção confirma-se especialmente em relação ao atraso de crescimento 
severo, que, de acordo com um estudo, prevê registar um aumento de 
55% em África Subsariana.  Outro estudo, acima referenciado, apoiou-
se nos dados do cenário para elaborar uma projecção da subnutrição 
infantil em 2050 para quatro regiões de África Subsariana, conside-
rando causas socio-económicas e mudanças climáticas. Este estudo 
baseou-se e num atraso de crescimento severo para representar a 
subnutrição.

Muitos países africanos apresentam um fardo elevado 
das carências em micronutrientes, particularmente em 
vitamina A, iodo, ferro e zinco. Estes problemas de saúde 
pública irão provavelmente aumentar com as mudanças 
climáticas. Um dos factores prende-se com a probabili-
dade de redução do teor em micronutrientes dos cereais 
de base, nomeadamente do trigo e do arroz, como con-
sequência do aumento das concentrações de dióxido de 
carbono na atmosfera.

Fonte: AR5 do IPCC:
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Com o óbito de uma criança por minuto por causa da 
malária, a África Subsariana continua a ser a principal 
região do mundo afectada por esta doença. O aumen-
to das temperaturas e a modificação dos padrões de 
precipitação, associados às mudanças climáticas, irão 
complicar ainda mais a situação, alargando o alcance 
dos vectores para regiões inadequadas, tais como as 
regiões situadas a maior altitude, e aumentando signi-
ficativamente o número de pessoas em risco de con-
trair a doença.

Em breve:

• As mudanças climáticas estão já a alterar o al-
cance geográfico da malária, particularmente 
para a periferia da sua distribuição actual. Assim 
continuará, expondo outros milhões de pessoas 
ao risco de contracção da doença.

• Existe um consenso crescente quanto ao au-
mento do número de epidemias de malária nas 
zonas montanhosas, particularmente em África 
Oriental. Zonas situadas acima dos 2.000 me-
tros de altitude, que apresentam actualmente 
temperaturas mínimas nocturnas demasiado bai-
xas para favorecer a reprodução do mosquito, 
podem tornar-se óptimas zonas de reprodução. 
Atendendo ao facto de as populações sem expo-
sição prévia apresentarem uma fraca resistência 
à doença, a expansão da malária para novas re-
giões está associada a uma elevada taxa de mor-
bilidade e mortalidade.  

• A distribuição e a transmissão sazonal da malária 
são elementos afectados pelo clima pelo facto 
de o vector e do parasita serem ambos sensí-
veis à temperatura. As temperaturas nocturnas 
limitam a adequação e o alcance dos mosquitos 
transmissores, portadores da malária Plasmodium 
falciparum . A sobrevivência do mosquito depen-
de de outras variáveis, nomeadamente da pre-

Doenças transmitidas por vectores: Malária, Febre 
do Dengue, Febre do Vale do Rift, Esquitosomíase 

A malária transmite-se pelos mosquitos fêmeas do 
género Anopheles.  A temperatura, a precipitação e 
a humidade relativa formam um ambiente de vida 
favorável a esses mosquitos.  É essencial obter um 
conhecimento prático dos valores aceitáveis para es-
sas variáveis onde surgem vectores de transmissão 
da malária para conseguir desenvolver programas 
de controlo.  Por exemplo, temperaturas nocturnas 
mais frias limitam a sobrevivência e a reprodução do 
mosquito.  À medida que as temperaturas nocturnas 
aquecem, irão surgir novas zonas favoráveis a esses 
vectores, expondo assim milhões mais de pessoas 
ao risco de contracção da doença.  Por outro lado, 
temperaturas superiores a 35°C também limitam a 
reprodução do mosquito, o que pode conduzir a uma 
redução do risco nalgumas planícies. É evidente que 
esses riscos terão uma distribuição sazonal, sendo 
que as alterações dos padrões de precipitação obri-
gam a rever o timing e a aplicação das medidas de 
controlo do mosquito.

O risco de infecções por malária irá sofrer 
mudanças, expandindo-se e contraindo-se pelo 
continente africano em resposta ao aumento 

das temperaturas e à alteração dos padrões de 
precipitação. 

Reprodução e sobrevivência do mosquito Anopheles de acor-
do com a precipitação e a humidade. Em relação a vários cená-
rios de alteração climática a) com o clima actual, b) considerando 
um aumento das temperaturas máximas e mínimas no Verão e 
no Inverno de 0,1°C por grau de latitude, e um aumento de 10% 
da precipitação no Verão e uma redução de 10% da precipitação 
no Inverno, c) considerando um aumento geral da temperatura 
em África de 4ºC, e um aumento da precipitação de 20% no 
Verão e uma diminuição de 20% da precipitação no Inverno, d) 
distribuição do A. arabiensis ilustrando a mudança do alcance 
num cenário de mudanças climáticas.

Malária

Em 2015, estima-se que 214 milhões de 
pessoas contraíram a malária, tendo 
sido registados 438.000 óbitos. Cerca de 
88 % dessas mortes ocorreram em Áfri-
ca, afectando maioritariamente crian-
ças com menos de 5 anos de idade. 

O risco aumenta, mas as oportunidades aguardam 12

Fonte:  Tonnang et al., 2010



cipitação e da humidade relativa, directamente 
influenciadas por mudanças do clima.

• Os sistemas de alerta precoce designados 
para detectar e responder a surtos de malá-
ria desempenham um papel essencial na me-
diação das mudanças previstas. No entanto, o 
estabelecimento desses sistemas torna-se um 
autêntico desafio por causa da complexidade 
de determinação da causalidade: o clima é ape-
nas um dos parâmetros.  Outros obstáculos à 
implementação de sistemas de alerta precoce 
eficientes prendem-se com a falta de informa-
ção sobre a incidência e os surtos numa escala 
temporal e espacial adequada, bem como com 
a natureza exploratória das abordagens analíti-
cas actualmente utilizadas.  Uma recente inves-

tigação revela o potencial desses sistemas em 
fornecer evidências em tempo oportuno para 
apoiar uma melhoria das respostas.  

As previsões apontam para um aumento 
do risco de contracção da malária nas 
populações de África Central, Austral e 
Oriental, e uma ligeira diminuição em 
África Ocidental.  Na África Ocidental, 
prevê-se particularmente um aumen-
to significativo do risco, com modelos 
apontando para as zonas montanhosas 
como propícias à transmissão da malá-
ria.
(Caminade et al., 2014)
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Gana: Estima-se que 44% das doenças 
ambulatórias e 36% dos internamentos 
hospitalares das crianças são imputáveis 
à malária. A temperatura e a humidade 
estão associadas à prevalência da malá-
ria. Observou.se que a precipitação anual 
não é um elemento tão preditivo embora 
ainda considerado um indicador da pre-
valência (Adu-Prah et al., 2015). 
Benim: Os riscos resultantes da malá-
ria modelaram a utilização dos campos 
e os dados obtidos por satélite sugerem 
a existência de uma ligação entre uma 
maior prevalência da malária e o esta-
do e a extensão da vegetação, referido 
como valor de ”verdura”. (A verdura 
corresponde à disponibilidade da humi-
dade, derivada do Índice de vegetação 
por diferença normalizada, ou NDVI.) Es-
sas importantes variações sazonais e es-
paciais apontam para o risco de contacto 
humano com o vector, podendo ajudar a 
delinear estratégias de controlo dos vec-
tores (Moiroux et al., 2013).
Burkina Faso: Um estudo semelhante 
mostrou a relação entre valores de NDVI 
mais elevados com maior prevalência da 
malária, especialmente quando associa-
dos à precipitação anual inferior à média 
e a densidades populacionais mais baixas 
(Samadoulougou et al., 2014)
África Ocidental: Um estudo regio-
nal sobre a incidência da malária e clima 
reforçou a relação entre taxas de pre-
valência da malária e temperaturas mé-
dias anuais e precipitação total anual. À 
medida que as temperaturas sobem e 
a precipitação aumenta, tanto de forma 
individual como em conjunto, o risco de 
malária aumenta (Arab et al., 2014).

Etiópia: Um estudo longitudinal so-
bre a incidência da malária na região da 
Amhara durante a época das chuvas re-
velou que a temperatura e a precipitação 
podem ser importantes condicionalismos 
da malária no início da época das chuvas 
nas zonas montanhosas. As temperaturas 
limitam o crescimento e a taxa de picada 
dos mosquitos Anopheles. Por outro lado, 
nos distritos mais secos da região Este, a 
humidade do solo podem limitar a dispo-
nibilidade de lugares de potenciais sítios 
de reprodução, abrandando o desenvol-
vimento das larvas e diminuindo a abun-
dância de mosquitos. Estes resultados 
apontam para a importância de combinar 
a detecção precoce com as informações 
de alerta precoce (Midekisa et al., 2015). 
Quénia, Tanzânia e Uganda: Com 
base nos dados sobre temperatura e pre-
cipitação, foi desenvolvido um modelo 
para prever o risco de malária com uma 
antecipação de dois a quatro meses em 
dois ecossistemas montanhosos. De for-
ma geral, as epidemias surgiram quando 
as temperaturas atingiram 2°C acima da 
temperatura normal para o mês que an-
tecedeu as chuvas.  Tais modelos ofere-
cem informações valiosas para a detec-
ção precoce e a prevenção das epidemias 
de malária (Githeko et al., 2014).
Malavi: Ajustar as associações espaciais 
entre o risco de malária, variáveis do cli-
ma (temperatura e precipitação) e ou-
tros factores socio-económicos permitiu 
melhorar de 41% os modelos predictivos 
do risco de malária existentes, particular-
mente a maior altitude, onde as taxas de 
transmissão são irregulares (Lowe et al., 
2013).  

Desde o AR5 do IPCC, muitas são as publicações que nos permitem não só entender 
melhor a relação entre padrões meteorológicos e surtos, própria ao país e à região, bem 
como perspectivar as consequências das mudanças climáticas para o alcance, a sazona-

lidade e a incidência da malária.
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Principal doença urbana geralmente considerada de 
maior risco para a Ásia e as Américas, com as mudan-
ças climáticas, a febre do dengue pode expandir-se 
pelo continente africano. Actualmente, 16% dos ca-
sos registados a nível mundial provêm do continente, 
mas os especialistas sugerem que tal valor pode ter 
origem no diagnóstico da doença como malária, pois 
ambas as doenças têm muitos sintomas em comum, 
tais como febre em crianças. 

O continente apresenta uma diversidade elevada de 
espécies vectoriais muito próximas que conseguem 
redistribuir-se para novos habitats que se tornaram 
adaptados graças às mudanças climáticas, provocando 
novos padrões de doença.

Um conjunto importante de provas sugere que a su-
bida das temperaturas e a modificação dos padrões 
de precipitação, associadas às mudanças climáticas, 
poderão favorecer a expansão dos mosquitos trans-
missores do dengue para novas zonas geográficas.  
De entre os factores que poderão afectar a trans-
missão em África, destacam-se a eficácia do vector, a 
infecciosidade viral, a vulnerabilidade do hospedeiro 
e a urbanização (Were 2012).

Embora a investigação sobre as associações entre a 
doença e o tempo seja relativamente limitada sobre 
o território africano, existem evidências recentes que 
apontam para uma intensidade média de transmissão 
potencial de 2 a 5 vezes superior perante uma subida 

da temperatura de 2°C.  

No geral, existe uma fraca compreensão do dengue 
pelas seguintes razões:

• São poucas as pessoas com dengue a procurar 
cuidados de saúde

• Os sistemas de vigilância nacional não foram 
concebidos para capturar todos os casos sin-
tomáticos, e 

• Os sintomas podem ser confundidos com ou-
tras doenças que provocam febres altas, tais 
como a malária.  

É necessário aumentar a vigilância para se conseguir 
entender o fardo actual do dengue em África, e pro-
jectar a forma como as mudanças climáticas poderão 
afectar o alcance geográfico, a sazonalidade e a inci-
dência da doença.

Febre do Dengue:  Raramente reconhecida – mas uma ameaça crescente

Um estudo realizado em 2013 em Mombasa, 
uma cidade costeira do Quénia, evidenciou 
que 13% dos indivíduos da amostra tiveram 
resultados positivos no teste ao dengue, mas 
que a maior parte dos doentes que tinham 
recebido cuidados médicos tinham sido tra-
tados para a malária.

(Ellis et al., 2013)

Mais devastadora para o gado do que para o ser hu-
mano, estima-se que a Febre do Vale do Rift se tor-
nará mais prevalente com as mudanças climáticas, 
aumentando potencialmente a insegurança alimentar 
em termos de pecuária. Doença endémica de África 
Ocidental e Oriental, os surtos de Febre do Vale do 
Rift têm sido relacionados com alterações dos pa-
drões de precipitação, resultantes das dinâmicas me-
teorológicas de larga escala, tais como os fenómenos 
ENSO e La Niña, bem como com a subida das tempe-
raturas do Oceano Índico, que provocam chuva forte 
e cheias. Por conseguinte, os habitats tornam-se fa-
vorável à reprodução dos vectores, particularmente 
dos mosquitos Aedes e Culex, os principais vectores 
de transmissão da doença (Niang et al., 2014). 

É possível prever as condições climáticas que estão 

muitas vezes associadas ao aumento do risco de 
ocorrência de surtos, podendo-se melhorar o con-
trolo da doença.

Um estudo recentemente conduzido no Quénia so-
bre a Febre do Vale do Rift entre 2005-2006 eviden-
ciou que as características do solo, a precipitação e 
os valores do NDVI antes do surto estavam associa-
dos ao aumento do risco de surtos. As regiões com 
os solos em planície, em zonas de muita vegetação, 
em menores altitudes e na zona protegida de acácias 
da Somália ofereciam condições de humidade mais 
favoráveis à reprodução dos vectores (Hightower et 
al., 2012).

Um estudo de 2013 sobre a incidência da Febre do 
Vale do Rift em humanos, em Moçambique, estabele-
ceu uma ligação entre taxas de infecção e períodos 

Febre do Vale do Rift:  Uma ameaça para as pessoas e para o gado 
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de chuva intensa e inundações. O estudo concluiu 
que 67% dos casos tinham sido alvo de diagnóstico (e 
tratamento) errado como sendo malária, reforçando 

assim a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos 
de diagnóstico e de reforçar a sensibilização para os 
riscos da doença (Gudo et al., 2016).

• Trata-se de uma doença viral que afecta tan-
to o ser humano como o gado e que provoca 
sintomas ligeiros a graves, podendo levar à 
morte.

• É transmitida aos humanos pelos animais 
através do contacto directo com o sangue 
ou os órgãos de um animal ou mosquito in-
fectado.  

• É uma doença endémica nas regiões de pe-
cuária e agropecuária de África Central e 
Oriental, embora tenham surgido surtos por 
todo o continente africano.  

• Os surtos em ovinos e bovinos podem pro-
vocar fenómenos de abortos massivos com 
mais de 70% de perda das crias, bem como 
20 a 30% de mortalidade nos animais adultos.

• Os casos registados nos humanos resolvem-
se geralmente sem necessidade de trata-
mento, mas podem surgir complicações, no-
meadamente doenças sanguíneas, tais como 
hepatite, retinite, encefalite com início retar-
dado, ou síndromes hemorrágicos.  

O que é a Febre do Vale do Rift?

Foto: Caroline Granycome

Os mosquitos portadores da Febre do Vale do 
Rift, principalmente o Aedes vexans e o Culex poi-
cilipe , são muito sensíveis às condições ambien-
tais, que determinam a sua presença, biologia e 
abundância. Com base em dados recolhidos atra-
vés de uma extensa rede de tanques temporá-
rios, representantes dos sítios de reprodução do 
mosquito presente no Vale Ferlo, no Senegal, foi 
desenvolvido um modelo de população de mos-
quito capaz de prever a abundância do vector e 

dos surtos de Febre do Vale do Rift através de 
variáveis climáticas. Os resultados sugerem que 
o sucesso de reprodução do vector e os surtos 
de Febre do Vale do Rift dependem mais da in-
tensidade da precipitação no início da estação 
das chuvas do que da quantidade total de preci-
pitação sobre todo o período. Esses resultados 
reforçam conclusões semelhantes evidenciadas 
por outros estudos realizados em África Orien-
tal (Soti et al., 2012).

Transmissão no Senegal
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As previsões para o Zimbabué sugerem que as mudanças 
climáticas irão modificar a adequação do habitats dos ca-
racóis que transmitem a esquitosomíase. O aumento das 
temperaturas, que afecta a taxa de desenvolvimento dos 
parasitas, poderá reduzir o número de habitats para os 
caracóis hospedeiros, salvo uma excepção: Bi. pfeifferi, o 
hospedeiro da esquitosomíase intestinal. 

A investigação, baseando-se em mapas de presença do ca-
racol e num modelo climática de alta resolução, procedeu 
à comparação da adequação do hospedeiro em três perío-
dos: 1980-1999, 2046-2065 e 2080-2099.  Os resultados 
previram alterações de várias importâncias. Por exemplo, 
o clima mais favorável para os caracóis Bi. pfeifferi, restrito 
nos anos 1990 às Highveld e às montanhas mais a Leste, 
irá estender-se a todo o território do Zimbabué em 2050.  
Mas ocorreu uma inversão para além dos limiares especí-
ficos de temperatura, sugerindo uma redução das zonas 
favoráveis ao Bi. pfeifferi no final do século, excepto no cen-
tro do highveld, onde se previu que o habitat continuasse 
favorável (Pedersen et al., 2014).

Zimbabué: Os caracóis desenvolvem-se e morrem com 
uma alteração do clima 

A esquitosomíase, também conhecida por bilharzía-
se, é uma doença tropical e subtropical provocada 
por vermes parasitas em África, Ásia, Médio Oriente, 
América do Sul e Caraíbas. Estima-se que 90% dos 
indivíduos tratados anualmente para a doença vi-
vem em África, com 62 milhões de casos tratados 
só em 2014.  As infra-estruturas de gestão da água, 
tais como barragens e esquemas de irrigação, ofere-
cem lugares de reprodução ideais par a reprodução 
dos caracóis que transmitem a doença.  Sendo que 
a qualidade e a temperatura da água afectam o ciclo 
de vida do vector, a subida das temperaturas prevista 
para a África pode alterar os padrões da doença, alar-
gando potencialmente o risco para novas zonas e/ou 
reduzindo o risco em zonas endémicas conhecidas. 

• A temperatura ambiente e da água frias limi-
tam actualmente o habitat adequado para os 
caracóis portadores da esquitosomíase. As ten-
dências actuais e os aumentos de temperatura 
previstos para o continente irão favorecer o 
aparecimento de novas zonas para as popula-
ções de caracóis, aumentando o risco.

• A falta de saneamento e de acesso a água limpa 
tem sido directamente associada à propagação 
da esquitosomíase, particularmente entre as 
crianças que brincam em tanques e poças de 
água.

• Embora caracterizada como doença tropical 
negligenciada, a esquitosomíase é a segunda 
doença parasitária, após a malária, com um 
grande impacto económico nos países tropicais.

• A resposta à esquitosomíase reforça a impor-
tância crítica de uma estreita cooperação entre 
os sectores para responder à preocupações 
em termos de clima e saúde. Um estudo sugere 
que as acções promovidas no sector dos recur-
sos hídricos para responder aos riscos climáti-
cos, tais como certos tipos de irrigação, podem 
aumentar a vulnerabilidade humana ao criar 
habitats favoráveis aos caracóis portadores da 
esquitosomíase (Niang et al., 2014).

Esquitosomíase

Foto: CDC Global
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Um exercício de modelação sugeriu que uma subida 
das temperaturas poderá só por si aumentar de 20% 
o risco de esquitosomíase nas próximas décadas, com 
um declínio do parasita em algumas zonas e a sua ex-
pansão noutras. É fundamental perceber a interacção 
complexa entre as dinâmicas do parasita hospedeiro 
e o clima no que toca à concepção de intervenções.  
Olhando para as fases sensíveis à temperatura do 

Schistosoma mansoni e para os ciclos de vida dos ca-
racóis hospedeiros, o modelo aponta para um risco 
acrescido no Ruanda, Burundi, Sudoeste do Quénia 
e Leste da Zâmbia, com a presença do parasita de 
forma endémica nalgumas zonas.  O modelo foi apli-
cado com base em vários cenários - melhor, actual e 
pior -, representando aumentos de temperatura de 
respectivamente 0,34°C, 0,42°C e 0,66°C, e oito ce-
nários de temperatura ambiente e da água associados 

às taxas de mortalidade do caracol. As previsões para 
os próximos 20 a 50 anos mostram resultados seme-
lhantes.

Nos próximos 20 anos, prevê-se uma subida das 
temperaturas para níveis críticos, onde o habitat do 
caracol poderá ser reduzido, diminuindo o risco de 
esquitosomíase de mais de 50% nalgumas zonas do 
Norte e Leste do Quénia, Sul do Sudão do Sul e Leste 
da República Democrática do Congo (McCreesh et 
al., 2015).

África Ocidental: Modificação do parasita schistosoma  

Foto: Exército americano em África

Meio de transmissão da 
esquitosomíase Em 2013, dos 261 milhões de pessoas 

com necessidade de tratamento para a 
esquitosomíase no mundo, 90% encon-
travam-se em áreas de África menos 
desenvolvidas (OMS 2015). Em África 

Ocidental, a prevalência da esquitoso-
míase nas crianças e jovens com menos 

de 20 anos foi estimada a quase 51 
milhões de pessoas. 

(Schur et al., 2011)

Previsão média da alteração do risco de S. 
mansoni em África Oriental em 2026-2035 e 
2056-2065, por comparação com 2006-2015

Fonte: McCreesh et al., 2015

Aquecimento Aquecimento Aquecimento 

20 anos 
(2026-2035)

50 anos 
(2056-2065)

0-0,5
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1,1-1,2
1,2-1,5
1,5-2,0
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2,5-3,0
3.0+

N
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Meningite meningocócica 
A “cintura” da meningite meningocócica em África 
estende-se do Senegal à Etiópia, mas a maioria das 
mortes e dos casos reportados da surgem durante a 
época da seca na região do Sahel, em África  Ociden-
tal.  Existe uma relação bem conhecida entre o ciclo 
sazonal da meningite meningocócica e o clima: o iní-
cio da doença está associado ao harmatão, um vento 
leste, quente e seco, vindo do Saara, que se sente no 
Golfo da Guiné. Os picos de transmissão estão asso-
ciados a períodos de fraca humidade provocada por 
essas tempestades, acabando com o início da estação 
das chuvas (Niang et al., 2014). 

Níger: Padrões de vento e poeira utiliza-
dos na previsão do risco de meningite

A investigação conduzida no Níger considerou a inci-
dência da meningite meningocócica no início da esta-
ção, associada ao vento, às concentrações de poeira 
e à densidade populacional, sugerindo uma base para 
o desenvolvimento de um modelo estatístico de pre-
visão do risco de meningite. A análise apontou o ca-
minho para um sistema de alerta precoce para con-
dições que podem potencialmente conduzir a uma 
epidemia (Perez Garcia-Pando et al., 2014).

Meningite e padrão meteorológico

As previsões relativas à ENSO e à Oscilação Dece-
nal do Pacífico (PDO-Pacific Decenal Oscillation), 
um padrão recorrente de variações climáticas ocea-
no-atmosfera focado na latitude média do Pacífico, 
pode ajudar na previsão dos surtos de meningite me-
ningocócica em África.  Os investigadores analisaram 
a incidência da meningite durante uma estação do 
ano, entre anos e décadas no âmbito de fenómenos 
de ENSO e PDO, particularmente atentos a anoma-
lias relacionadas com a precipitação. Os surtos de 
meningite foram associados com um clima quente e 
fortes fenómenos El Niño, quando a precipitação to-
tal era inferior à normal. A investigação aponta para 
o potencial valor da utilização de dados obtidos por 
satélite e das observações dos padrões meteoroló-
gicos na transmissão de alertas precoces para surtos 
de meningite (Oluwole 2015).

A vigilância intensiva e os esforços envida-
dos ao longo da última década a favor da va-
cinação reduziram de forma significativa a 
incidência da meningite meningocócica. Em 
Junho de 2015, foi administrado a mais de 
220 milhões de Africanos com menos de 29 
anos, residentes em 15 países da chamada 
«cintura da meningite», a vacina conjugada 
contra a meningite A. Durante a epidemia de 
2014, 19 países africanos comunicaram per-
to de 12.000 casos de suspeita e 1.416 óbitos 
- o número mais baixo desde 2004.

(OMS 2015)

Padrões temporais 
das epidemias e do 
clima 
Médias semanais do índice do 
harmatão entre 1994 e 2002 
e padrão sazonal média do 
número de casos de meningite 
meningocócica (MM). Ventos 
mais fortes correspondem 
com um aumento do número 
de casos de MM.

Fonte: Sultan et al., 2005
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Cólera e doença diarreica 

A cólera, uma doença transmitida pela água e em 
grande parte erradicada nos países industrializados 
graças ao tratamento da água e das águas de esgotos 
no século passado, continua a ser uma causa impor-
tante de doenças e mortes em muitos países africa-
nos.  Existe uma estreita relação entre transmissão 
da cólera e gestão ambiental inadequada. Das zonas 
de risco fazem parte os bairros de lata periurbanos, 
onde não existe infra-estruturas de base, e os cam-
pos de refugiados ou deslocados, onde não são as-
seguradas as exigências mínimas em termos de água 
potável e saneamento.

O processo de urbanização que se espalha pelo con-
tinente africano a uma grande velocidade, muitas ve-
zes à custa de planeamento das aglomerações e de 
serviços limitados, continuará a agravar os riscos de 
cólera. 

A investigação desenvolvida desde a publicação do 
AR5 do IPCC apresenta em pormenor a influência 
significativa do tempo e do clima na frequência dos 
surtos. A investigação aponta especialmente para uma 

relação forte entre os fenómenos do El Niño e os 
surtos de cólera.  A ENSO, o fluxo periódico de água 
do mar quente à superfície da zona central e oriental 
do oceano Pacífico, pode conduzir a temperaturas 
atmosféricas mais altas e a chuvas fortes nalgumas 
zonas.  Quando essas condições se conjugam com a 
subida das temperaturas provocada pelas mudanças 
climáticas, criam-se condições ideais para a multipli-
cação da bactéria que provoca a cólera, aumentando 
o risco de surtos.

Desde 1977, ocorrem surtos quase todos os anos 
no Burundi, no Ruanda, na República Democrática do 
Congo, na Tanzânia, no Uganda e no Quénia (Bom-
pangue et al., 2011).  Entre 1978 e 2008, dos sete 
fenómenos El Niño anormalmente quentes, apenas 
um deles não coincidiu com um aumento de sur-
tos de cólera. A maioria dos surtos localizava-se nas 
margens dos lagos Kivu, Alberto, Eduardo, Vitória e 
Tanganica. Entre esses fenómenos, observou-se uma 
diminuição do risco de cólera ou uma estabilização, 
demonstrando claramente o aumento do fardo da 
cólera durante os fenómenos do El Niño. 

Cólera

A cólera é muitas vezes importada dos estuários 
costeiros, lagoas, mangais e ilhas para as cida-
des do litoral. Os surtos começam em zonas de 
bairro de lata com forte densidade populacional 
antes de se espalhar para as regiões urbanas li-
mítrofes. A sazonalidade da incidência da cólera 
está relacionada com chuvas fortes e inundações, 
que trazem água contaminada e de esgotos em 
recursos utilizados para consumo, higiene e lava-
gem. As actividades sazonais, tais como a pesca, 
podem também aumentar a incidência. Mas re-
gistam-se constantemente períodos de interrup-
ções, o que sugere a existência de outros facto-
res que desempenham um papel o aumento do 
fardo da doença.

A cólera em cidades do litoral

Foto: DG ECHO da Comissão Europeia
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Síntese da investigação

Senegal: Alertas precoces com base em anomalias 
nas temperaturas de superfície e precipitação mos-
tram-se promissores 

Uma semana de chuva intensa durante o surto de 
cólera que afectou o Senegal em 2005 coincidiu com 
um aumento substancial do número de casos de có-
lera. Os investigadores compararam os padrões de 
precipitação entre 2002 e 2005 com as temperaturas 
de superfície da água do mar do Oceano Atlântico e 
a precipitação no Senegal para perceber os 277 mm 
de chuva forte que atingiu repentinamente a Grande 
Dakar. O número de caso reportados passou de 15 
a 123 casos por dia durante esse período. Cerca de 
32.000 pessoas contraíram a cólera, das quais 458 
acabaram por falecer.  Uma análise de correlação cru-
zada demonstrou uma forte ligação entre a intensida-
de da precipitação e o aumento do número de casos, 
com aparecimento de novos casos 23 dias depois. Os 
autores concluíram que as previsões de alta resolu-
ção da precipitação ao nível subsazonal podem lançar 
as bases para um sistema de alerta precoce para sur-
tos de cólera (de Magny et al., 2012).

Zanzibar: Previsão dos surtos

Foi estabelecida uma relação estatística entre surtos 
de cólera e dinâmicas de temperatura nesta peque-
na ilha que pertence à Tanzânia.  Um modelo basea-
do em relatórios de vigilância de 1997 à 2006 e em 
dados ambientais recolhidos localmente evidenciou 
também a existência de um desfasamento temporal 
entre limiares de temperatura e precipitação e surto 
de doença. 

Por exemplo: 

• Uma subida da temperatura de 1°C num des-
fasamento temporal de 4 meses traduziu-se na 
duplicação do número de casos reportados.

• Um aumento da precipitação de 200 mm > 
desfasamento temporal de 2 meses >  tradu-
ziu-se numa multiplicação por 1,6 do número 
de casos reportados.

• Interacção temperatura + precipitação > des-
fasamento temporal de 1 mês > demonstrou 
uma associação estatística significativa com o 
número de casos reportados (Reyburn et al., 
2011).

A comparação dos dados relativos à saúde de 1974 a 
2003 com as variáveis climáticas sugeriu um padrão 
cíclico para as doenças diarreicas no Botsuana, com 
picos na estação das chuvas (Março) e na estação 
seca (Outubro).  A precipitação, a temperatura míni-
ma e a pressão de vapor (um indicador da evapora-
ção) permitiram prever surtos com a antecedência 
de um mês.  A incidência dos casos de doença diarrei-

ca na estação seca foi em média 20% superior à mé-
dia anual. Os resultados sugerem que um tempo seco 
e quente, que deverá começar mais cedo na estação 
e prolongar-se até mais tarde no Botsuana, poderá 
aumentar o número de casos de doença diarreica, 
enquanto a incidência durante a estação das chuvas 
irá provavelmente diminuir (Alexander et al., 2013).

Doença diarreica

Um estudo conduzido na Tanzânia evi-
denciou que uma subida da temperatu-
ra de 1°C  aumenta o risco de cólera 
de 15 a 29% e que, de acordo com as 
previsões das mudanças climáticas, em 
2030, a Tanzânia poderá observar um 
aumento dos custos associados à cólera 
equivalente a 1,4% do PIB.

(Trærup et al., 2011)

Foto: DG ECHO da Comissão Europeia
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Stress térmico
Reconhecido como a principal causa de morte re-
lacionada com o clima, o stress térmico começou a 
chamar a atenção enquanto risco significativo para 
a saúde no continente africano. Os efeitos do ca-
lor sobre a saúde são uma realidade cada vez mais 
preocupante já que se espera uma subida das tem-
peraturas num futuro próximo no âmbito das mu-
danças climáticas.  Foi estabelecida uma relação entre 
temperaturas ambientes mais elevados e aumento da 
mortalidade, particularmente em crianças e idosos, 
no Gana, Burkina Faso e Quénia (Niang et al., 2014).

A mortalidade aumenta devido à exposição prolon-
gada ao calor excessivo e/ou ao agravamento das 
doenças crónicas, tais como as doenças cardiovas-
culares e respiratórias. O stress térmico pode tam-
bém provocar problemas de saúde resultantes da in-
solação, fadiga e doenças devidas à desidratação, tais 
como doença renal.

Existe a assunção histórica de que as pessoas que 
vivem em climas tropicais adaptam-se por natureza 
melhor ao stress térmico do que aquelas que moram 
em zonas temperadas. Mas uma recente investigação 
demonstra que o efeito de uma exposição excessi-
va ao calor é idêntico, independentemente do local 
de residência, mesmo quando ajustado à aclimatação. 
De acordo com um dos estudos, até um aquecimen-
to global modesto poderá expor uma percentagem 
significativa da população mundial ao stress térmico 
sem precedentes. As conclusões sugerem que sendo 
que a temperatura corporal do homem é igual para 
todos, qualquer que seja o clima, ou seja aproxima-
damente 37°C, uma exposição prolongada a tem-
peraturas elevadas terá os mesmos efeitos sobre a 
capacidade do corpo em refrescar-se (Sherwood and 
Huber 2010). Isso tem implicações importantes para 
a África Subsariana, onde são previstas ondas de ca-
lor, temperaturas sazonais e noites mais quentes.

Os impactos socio-económicos do stress térmico 
relacionados com declínios de produtividade e redu-
ção dos meios de subsistência agrícolas terão muito 
provavelmente efeitos colaterais para a saúde. De 
facto, a investigação sugere que o impacto do stress 
térmico na saúde humana e na produtividade laboral 
é uma realidade negligenciada embora seja um dos 
grandes efeitos negativos das mudanças climáticas. 
Um estudo estimou a produtividade horária em vá-
rios níveis de esforço ao registar o aumento da ex-
posição ao calor em relação a medidas de stress tér-
mico no local de trabalho. Com base numa norma do 

exército americano largamente aceite, designada por 
«Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)» ou Tempe-
ratura Global do Bulbo Húmido, o estudo concluiu 
que a capacidade de trabalho diminui rapidamente à 
medida que a WBGT ultrapassa os 26°C-30°C.  Um 
trabalhador que efectua um trabalho pesado ou mui-
to pesado a uma WBGT de 31,5°C ou 31°C estaria 
apto a trabalhar 15 minutos por hora.  Para manter 
o nível de desenvolvimento económico e social dos 
países afectados, seria necessário adoptar medidas de 
prevenção no local de trabalho e em matéria de pla-
neamento. Mas esse tipo de adaptação deverá ser di-
fícil em ambientes exteriores (Kjellstrom et.al, 2009).

Da mesma forma que afecta o corpo humano, o stress 
térmico tem também efeitos negativos sobre o gado 
e a caça selvagem, as quais contribuem significativa-
mente para os recursos de subsistência numa grande 
parte do continente africano.  Tal como anteriormen-
te referido neste relatório, o calor excessivo provoca 
também uma redução da produção agrícola. Ambos 
esses factos são importantes em termos de redução 
potencial do abastecimento de géneros alimentares e 
dos rendimentos dos agregados, condutores críticos 
da subnutrição no continente.

O corpo humano foi concebido para manter uma tem-
peratura corporal de 37°C.  Uma pessoa que tem uma 
actividade física produz calor no seu corpo. A temperatura 
da pele situa-se geralmente alguns graus abaixo da tem-
peratura interna, ou seja por volta dos 35°C, permitindo 
ao corpo libertar o calor através da transpiração de modo 
a se refrescar. Com temperaturas da pela acima dos 95°C, 
a pessoa pode sentir cãibras e sofrer de insolação. Quando 
a temperatura atinge 37–38°C, existe um risco de vida, 
até para indivíduos aclimatados e adaptados à situação. 
A investigação concluiu recentemente que uma exposição 
prolongada a temperaturas altas, provocando um aumen-
to da temperatura da pele acima dos 35°C por períodos 
prolongados, seria intolerável.

Foto: Carsten ten Brink
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Fonte: DG ECHO da Comissão Europeia

Oportunidades de 
resposta



Face às evidências crescentes dos impactos das mudan-
ças climáticas para a saúde, que respostas devem ser 
dadas pelos governos?

As mudanças climáticas estão a provocar mudanças 
nos padrões de temperatura e precipitação, e na fre-
quência e intensidade dos fenómenos climáticos ex-
tremos.  Essas mudanças estão já a aumentar a mor-
bilidade e a mortalidade, esperando-se um aumento 
do fardo de muitas doenças à medida que o clima 
continua a sofrer mudanças. A dimensão e o padrão 
das consequências futuras para a saúde irão depen-
der não só da forma como o clima evolui, como tam-
bém da preparação dos sistemas de saúde em gerir 
essas alterações.

Em teoria, os sistemas nacionais de saúde deveriam 
estar bem preparados para gerir a alteração dos pa-
drões em termos de resultados sensíveis ao clima, já 
que existe uma preocupação em relação aos desafios 
actuais. Por exemplo, existem já programas e políticas 
implementados por todo o continente africano para 
gerir a malária, a doença diarreica, a subnutrição e 
outras doenças infecciosas. No entanto, são poucos 
os países que têm um planeamento relacionado com 
os impactos específicos da alteração e variabilidade 
climática para a saúde. Por exemplo, os planos na-
cionais de acção para uma determinada doença dão 
muito pouca atenção, ou até nenhuma, para a even-
tual modificação dos padrões de risco provocada pe-
las mudanças climáticas.  Além disso, os países que 
serão mais atingidos por problemas de saúde resul-
tantes do clima são também aqueles que já enfrentam 
grandes desafios em relação ao seu sistema de saúde. 
No entanto, tem surgido alguma experiência graças 
a iniciativas piloto que ajudam a construir uma resi-
liência para os riscos climáticos no sector da saúde.  
De referir dois exemplos: os programas pilotos no 
Quénia e a experiência da África do Sul na integração 
dos riscos climáticos na sua estratégia nacional.

Foram envidados muitos esforços e um nível signi-
ficativo de experiência no desenvolvimento dos re-
cursos de enquadramento necessários para apoiar os 
governos nacionais e construir vontade política para 
agir na questão dos riscos climáticos.  Os projectos 
de adaptação, criados no âmbito da Convenção-Qua-
dro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas 

e através de acordos bilaterais, ajudam os países a 
estabelecerem as colaborações internas necessárias 
para desenvolver mecanismos de vigilância essenciais 
e sistemas de altera precoce.  O Quénia, por exem-
plo, implementou um sistema de alerta precoce para 
a malária graças a este trabalho.  À medida que os 
países efectuarem avaliações e participarem em pro-
jectos pilotos de adaptação, notar-se-á no contexto 
africano melhores práticas e conhecimento, orientan-
do assim os outros países na melhor forma de gerir 
os riscos das mudanças climáticas para a saúde

Resposta política

Um sistema capaz de antecipar, responder, 
resolver, recuperar e adaptar-se a choques e 
stress relacionado com o clima, e de melho-
rar a saúde da população de modo sustentá-

vel, apesar da instabilidade do clima. 

Para ser resiliente ao clima, é 
necessário:

• Reduzir a vulnerabilidade garantindo um 

acesso universal a serviços essenciais
• Criar capacidades para entender e gerir 

os riscos das mudanças climáticas para 
a saúde 

• Perspectivar o clima e o desenvolvimen-
to a curto, médio e longo prazo 

• Implementar abordagens de gestão 
adaptada, um processo de tomada de 
decisão estruturado e interactivo, e sis-
temas de informação para entender e 
gerir os riscos para a saúde, e

• Favorecer as parcerias e a participação 
assente na comunidade.

Um sistema de saúde 
resiliente ao clima é…
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Quadros de intervenção

A nível internacional…

Declaração de Libreville
Em 2008, a AMCEN, a Conferência Ministerial Africana 
sobre Ambiente, reafirmou o compromisso dos países 
membros para com todas as convenções e declarações 
relativas a saúde e ambiente, reconhecendo especifica-
mente os riscos que representam as mudanças climáti-
cas, a expansão industrial e as novas tecnologias para o 
Continente. A Declaração de Libreville visa valorizar a 
legislação e as políticas, as estratégias nacionais, a coo-
peração binacional e regional, e os processos de orça-
mento no sentido de melhorar a governação e apoiar 
acções relacionadas com saúde e clima. Com uma imple-
mentação relativamente lenta, a Declaração oferece no 
entanto aos países um quadro global para conceberem 

políticas sobre clima e saúde.  

Plano de Acção da OMS
O Plano de Acção para a Adaptação às Mudanças Climá-
ticas em África para o Sector da Saúde 2012-2016 (Co-
mité Regional Africano da OMS) define um conjunto de 
objectivos para sensibilizar os países para a necessidade 
de reforçarem as capacidades nacionais do sistema de 
saúde a curto e longo prazo no sentido de responder às 
ameaças que constituem as mudanças climáticas para a 
saúde humana, para além de criar uma base de evidências 

e partilhar as aprendizagens.

ClimHealth Africa 
(www.climhealthafrica.org)

Com o apoio do Comité Regional Africano da OMS, 
ClimHealth Africa é uma rede de instituições que desen-
volvem um trabalho sobre mudanças climáticas e saúde. 
O grupo reúne-se anualmente com o objectivo de cons-
truir capacidade, expandir a rede de parcerias, analisar 
prioridades e oportunidades essenciais para mostrar a 
investigação desenvolvida em África sobre clima e saúde.

Quadro operacional para a criação de 
sistemas de saúde resilientes ao clima 

(OMS 2015)
Este quadro destina-se a apoiar os Ministérios da saúde 
no melhoramento da capacidade dos sistemas de saúde 
em enfrentar a variabilidade e as mudanças climáticas. 
Destacam-se diversas áreas de atenção, nomeadamente: 
como ajudar os profissionais de saúde e outros interve-
nientes importantes a entender e preparar-se para os 
riscos sanitários relacionados com o clima; identificar as 
funções do sistema de saúde que precisam de ser re-
forçadas, e desenvolver e implementar elementos dos 
planos nacionais de adaptação em matéria de saúde 

(PNA-Saúde). 

A nível nacional…

Planos Nacionais de Adaptação-Saúde 
(PNA-S) 

Os Planos Nacionais de Adaptação, que articulam objec-
tivos e políticas de preparação e gestão dos riscos das 
mudanças climáticas, estão cada vez mais específicos para 
responder aos efeitos relacionados com a saúde. A OMS 
apoia-se nas orientações 2012 das Nações Unidas sobre 
PNA para ajudar os Ministérios da Saúde do Malavi e da 
Tanzânia a desenvolverem PNA-Saúde através do Quadro 
Global para os Serviços Climáticos («Global Framework 
for Climate Services») (http://www.who.int/globalchange/

projects/gfcs/en/).

Avaliação da Vulnerabilidade e da Adap-
tação

Um conjunto de ferramentas metodológicas que apoiam 
a identificação das vulnerabilidades actuais e futuras, pro-
pondo políticas, programas e projectos com vista a evitar, 
preparar e responder aos riscos. A OMS (2012) e o Cen-
tro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças 
(2010) oferecem ambos orientações sobre avaliações da 

vulnerabilidade e adaptação focadas na saúde.

Avaliação das Consequências para a 
Saúde

Um método utilizado para avaliar os potenciais efeitos 
para a saúde de uma proposta de plano, projecto ou políti-
ca (OMS 2015b).  Adaptado dos sectores dos transportes, 
da agricultura e da habitação, o método tem sido usado 
para desenvolver recomendações sobre consequências 
adversas para a saúde, nomeadamente sobre o aumento 
dos efeitos positivos e a minimização dos efeitos negati-
vos. Existe uma pequena quantidade de publicações, ainda 
que crescente, que defende essas avaliações como uma 
ferramenta de apoio à tomada de decisões sobre ava-
liações da vulnerabilidade com base na familiaridade que 
muitos Ministérios da Saúde têm com processos de ava-
liação das consequências para a saúde (Brown et al., 2011; 
Brown et al., 2014; Patz et al. 2008; Turner et al., 2013).

Análise da Situação e Avaliação das 
Necessidades (SANA)

Utilizado por muitos Ministérios da Saúde africanos para 
identificar as necessidades prioritárias, esta ferramenta 
tem sido adaptada para avaliar os riscos das mudanças cli-
máticas. No Quénia, em 2009, a SANA serviu para apoiar 
os trabalhos sobre mudanças climáticas e saúde desen-
volvidos no âmbito da Declaração de Libreville. Foram 
abrangidos os riscos ambientais para a saúde humana e 
os ecossistemas, o quadro nacional para impactos am-
bientais, os programas intersectoriais relacionados com 
redução da pobreza, as capacidades nacionais, a gestão do 
conhecimento, a vigilância, a monitorização e avaliação, a 

sensibilização e mobilização de recursos e alocação.
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Experiência dos países
Nigéria: Dinâmica a nível federal 

A Nigéria tem feito progressos no desenvolvimento 
de uma política de adaptação nacional, de estratégias, 
e de um plano de acção que identifica em detalhe os 
impactos do clima para a saúde (Doumbia et al. 2014).  
Por exemplo, na secção do plano sobre saúde e sa-
neamento, existe referência às mudanças climáticas em 
termos de aumento da investigação, de melhoria das 
medidas de prevenção e tratamento, de aumento da 
vigilância das doenças. O documento também evoca 
esforços específicos para melhorar a gestão dos re-
síduos sólidos e da água residual e reduzir os impac-
tos para a saúde. Alguns Estados estão a desenvolver 
um programa-piloto intitulado “Comunidades frescas 
(«cool communities») para combater o aumento das 
temperaturas, que envolve plantar árvores e desenvol-
ver estratégias arquitecturais de redução do calor para 
a casa e o local de trabalho.

África do Sul: Acção a muitos níveis 

A África do Sul assumiu uma política séria de resposta 
às mudanças climáticas, como políticas, nomeadamente 
um Resposta nacional às mudanças climáticas, duas po-
líticas provinciais (KwaZulu Natal e Western Cape), e 
dois planos municipais dentro dessas províncias (Dur-
ban e Cape Town). 

Essas estratégias têm vários objectivos ambiciosos: 

• Redução das doenças do foro respiratório atra-
vés do melhoramento da qualidade do ar

• Inclusão de políticas nutricionais, infra-estrutu-
ras de cuidados de saúde e educação em todas 
as estratégias de adaptação para a saúde 

• Campanhas de sensibilização da população para 
os riscos sanitários de temperaturas altas, bem 
como da malária e do cólera

• Planos de acção “Onda de Calor”

• Melhoramento da vigilância e da recolha de 
dados

• Melhoramento da biossegurança do controlo da 
malária

• Aumento do número de estudos sobre os cus-
tos das mudanças climáticas

• Intensificação da pressão sobre os líderes po-
líticos para defenderem uma política de saúde 
relacionada com o clima

Em 2012, os investigadores analisaram o impacto des-
sas respostas políticas sobre a saúde pública e con-
cluíram que ainda se encontram numa fase muto ini-
cial de desenvolvimento a todos os níveis do governo. 

Recomendam um aumento da utilização de dados no 
processo de tomada de decisões e da atenção dada à 
investigação desenvolvida sobre a relação entre saú-
de e variáveis climáticas, bem como uma intensificação 
das políticas relacionadas com consequências sanitá-
rias sensíveis ao clima, responsáveis pelos maiores far-
dos de doenças.

AfricaInteract (www.africainteract.coraf.org) 

Esta plataforma tem por objectivo disponibilizar infor-
mação aos responsáveis políticos sobre os sucessos e 
as aprendizagens relacionados com a melhoria da resi-
liência das populações vulneráveis.  As questões funda-
mentais prendem-se com o conhecimento dos respon-
sáveis políticos em matéria de adaptação às mudanças 
climáticas, disponibilidade e utilização de evidências es-
pecíficas ao sector da saúde no processo de tomada de 
decisões, principais lacunas de investigação, e compro-
misso dos intervenientes na investigação e implemen-
tação de políticas em prol da adaptação às mudanças 
climáticas no sector da saúde. Foram efectuadas avalia-
ções relacionadas com a investigação e políticas sobre 
adaptação às mudanças climáticas em África Ocidental, 
Central, Austral e Oriental (Amis et al., 2014; Doumbia 
et al., 2014; Githeko et al., 2014; Sogoba et al., 2014).

Desafios actuais
Há falta de experiência

Poucos são os profissionais de saúde com co-
nhecimentos e formação necessária para incluir 
as mudanças climáticas nas suas estratégias na-
cionais de saúde e nos planos e políticas especí-

ficos às doenças.

Por onde começar?
Muitas vezes, os países precisam de ajuda para 
definir prioridades em relação às consequências 
sensíveis ao clima em matéria de saúde, no âm-
bito das estratégias nacionais e dos programas e 

políticas em curso.

De fora
Enquanto outros sectores conseguem evoluir, os 
Ministérios da Saúde podem não poder integrar 
das equipas nacionais para as mudanças climá-
ticas. Ou podem enfrentar uma certa limitação 
histórica na coordenação e colaboração com os 
serviços meteorológicos e os responsáveis po-
líticos em matéria de agricultura, água e outros 
sectores, cujas decisões em relação à adaptação 
e mitigação podem trazer benefícios - ou danos 

- para a saúde.
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Este relatório ilustra as ameaças do clima para os 
investimentos em saúde e desenvolvimento, e su-
blinha as oportunidades para alcançar objectivos 
em termos de saúde na África Subsariana à luz das 
mudanças climáticas.  As intervenções proactivas e 
eficazes em áreas da saúde sensíveis ao clima terá 
como consequência provável uma redução do risco 
de mobilidade e de mortalidade. As recomendações 
que se seguem, estruturadas em redor de três cate-
gorias de investimentos, visam aumentar a resiliência 
dos sistemas de saúde em África Subsariana para a 
variabilidade do clima e as mudanças climáticas. A du-
pla missão de entender os impactos climáticos para 
a saúde humana e de integrar essas informações no 
processo de tomada de decisão encontra-se ainda 
numa fase embrionária. A investigação relatada não 
só aqui como em qualquer suporte deve servir de 
base para o trabalho futuro.

Definir prioridades de investigação e re-
cursos 

• Para conseguir responder e evitar as 
consequências adversas, é necessário 
preencher as lacunas de conhecimento.  
Comparando com outras partes do mundo, é 
notório o atraso da investigação sobre vulne-
rabilidade e impactos climáticos específicos à 

África.  Sem uma grande expansão da base de 
evidências, particularmente sobre realidades tão 
importantes como as doenças transmitidas por 
vectores ou pela água, os especialistas em saúde 
continuarão a ter falta de conhecimentos técni-
cos, de competências e know-how institucional 
para responder aos impactos das mudanças cli-
máticas específicos à saúde.  

• São necessários meios testados e fiá-
veispara fazer o levantamento e iden-
tificar os focos de risco para um deter-
minado problema de saúde. A mudança e 
variabilidade do clima ameaçam claramente a 
saúde humana. No entanto, atendendo à gran-
de procura de recursos para prestar cuidados 
básicos de saúde, não é possível investir em me-
didas que possam responder a esses riscos em 
cada ponto do continente africano. Deve ser 
dada prioridade às regiões que enfrentam ris-
cos acrescidos para a saúde resultantes da alte-
ração e variabilidade do clima. Para determinar 
onde devem centrar os seus investimentos, os 
responsáveis políticos precisam de visualizar a 
localização dos riscos para a saúde relaciona-
dos com o clima, através, por exemplo, da iden-
tificação dos focos. 

Perspectivas futuras: 
Lacunas no conhecimento e na capacidade em relação a saúde e clima

Fonte: DG ECHO da Comissão Europeia
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Responder ao risco

• Os problemas climáticos devem ser con-
siderados no início do processo de pla-
nificação do desenvolvimento e da con-
cepção do projecto para o sector da 
saúde. A existência de uma base sólida de co-
nhecimentos sobre a forma como as mudanças 
e a variabilidade do clima podem afectar a saúde 
humana permitirá apoiar fortemente a tomada 
de decisão para reduzir os riscos relacionados. 
Esta abordagem permite obter um contexto 
de intervenção claro, que pode integrar ferra-
mentas de apoio à tomada de decisão, definir 
prioridades e privilegiar a planificação atempada 
para ser eficiente mais tarde. A experiência ad-
quirida até agora sugere que pequenos investi-
mentos focalizados em ferramentas de previsão 
para informar iniciativas de alerta precoce, no 
desenvolvimento das capacidades e no reforço 
institucional podem ser tão importantes quanto 
grandes investimentos, tais como a remodelação 
de infra-estruturas de recursos hídricos.  

• É preciso desenvolver e divulgar ferra-
mentas de apoio à tomada de decisão 
que integram o clima nas acções desti-
nadas ao sector da saúde. Muitas estraté-
gias de adaptação que visam reduzir os riscos 
decorrentes da alteração e variabilidade do clima 
para os sistemas de saúde podem parecer seme-
lhantes a “boas” medidas de desenvolvimento. 
Refere-se, a título de exemplo, melhorar o aces-
so aos cuidados de saúde, desenvolver orienta-
ções de tratamento, intervir de modo oportuno 
e adequado e formar o pessoal. No entanto, o 
prisma do clima pode deslocar prioridades para 
elementos importantes, pondo ênfase na vigilân-
cia contínua e na resposta direccionada como 
nunca antes. Existem contudo casos claros em 
até os sistemas de saúde mais resilientes ver-se
-ão obrigados a explorar novas respostas devido 
aos riscos climáticos. Em ambos os casos, per-
sistem verdadeiros desafios no que toca à ope-
racionalização desses riscos e à abordagem de 
potenciais oportunidades. Por exemplo, os sis-
temas de observação da Terra permitem agora 
obter informações sobre padrões meteorológi-
cos regionais que podem potencialmente acen-
tuar ou difundir doenças. O desafio consiste em 
saber usar essas informações para determinar a 
forma como, por exemplo, os investimentos na 
vigilância contínua dos vectores e no tratamento 

podem ser mais eficazes e eficientes na imple-
mentação de recursos já bastante limitados.

Promover a adaptação

• As abordagens promissoras relacionadas 
com adaptação devem ser amplamente 
partilhadas. Existem um grande diversidade 
cada vez mais crescente de medidas inovadoras 
implementadas pelo continente, que visam dar 
resposta aos riscos climáticos. De modo geral, 
essas medidas são conhecidas apenas por quem 
está directamente envolvido na sua implemen-
tação. Ao ajudar a catalizar os conhecimentos 
sobre o que funciona e o que não funciona em 
diferentes contextos de África, as comunidades, 
nações e regiões desempenham um papel im-
portante na capacidade de limitar o risco que 
representam as mudanças climáticas para a saú-
de humana em todo o continente. É necessário 
envidar todos os esforços para promover a va-
lorização e utilização de respostas promissoras 
quando se partilham os mesmos desafios.

Fonte: Exército americano em África
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