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RESUMO 

 

Objetivo – Esta pesquisa pretende investigar as contribuições da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), enquanto instituição federal de pesquisa em saúde pública de referência nacional e 

internacional, para as políticas públicas voltadas à redução do risco de desastres no contexto 

das mudanças climáticas no horizonte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Metodologia – A pesquisa utilizou o método descritivo analítico com pesquisa e análise 

documental para a investigação dos marcos referencias das políticas públicas globais e 

nacionais para os quatro conceitos-chave abordados no referencial teórico: mudança 

climática, redução do risco de desastres, saúde e clima e desenvolvimento sustentável; e 

também para as análises da Agenda 2030, como plataforma para as políticas públicas de 

redução dos riscos de desastres, e da contribuição da Fiocruz para essas políticas. 

Adicionalmente, foram utilizadas as entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados de 

dois dispositivos da Fiocruz, Observatório de Clima e Saúde e CEPEDES, selecionados como 

os de maior contribuição institucional à temática dos desastres no contexto das mudanças 

climáticas. 

Resultados – Foi constatado que a Fiocruz contribui para as políticas públicas de redução do 

risco de desastres, nacionais e locais, e que a redução do risco de desastres está inserida na 

Agenda 2030 e que sua temática é transversal à cinco Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Além disso, concluiu que a Estratégia Fiocruz para Agenda 2030 ainda é 

muito incipiente e que deve incluir em suas ações as contribuições do Observatório de Clima 

e Saúde e do CEPEDES e, com isso, trabalhar a saúde na Agenda para além do ODS 3. 

Limitações – A incerteza dos indicadores dos ODS trabalhados na Agenda 2030 brasileira 

serem os definitivos, por esta ainda estar em processo de interiorização e ter aprofundado a 

análise da contribuição da Fiocruz para as políticas de redução do risco de desastres apenas 

para dois dispositivos institucionais. 

Aplicabilidade do trabalho – A pesquisa estruturou as metas e indicadores da Agenda 2030 

relacionados à redução do risco de desastres e identificou a necessidade de melhoria de alguns 

indicadores e mesmo a criação de novos mais efetivos para a apropriação da Agenda 2030 

para as políticas públicas para redução do risco de desastres. 

Contribuições para a sociedade – A pesquisa confirmou a importância do envolvimento do 

setor saúde no enfrentamento da redução dos riscos de desastres e apresentou seus principais 

impactos sobre a saúde humana.  

Originalidade – Relacionar os impactos dos desastres e da mudança climática sobre a saúde 

com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 brasileira. 

 

Palavras-chave: redução do risco de desastres; mudança climática; saúde e clima; Agenda 

2030 e ODS; desenvolvimento sustentável. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.   



 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This research intends to investigate the contributions of the Oswaldo Cruz 

Foundation (Fiocruz), as a federal public health research institution of national and 

international reference, for public policies aimed at reducing the risk of disasters in the 

context of climate change under Agenda 2030 for Sustainable Development. 

Methodology – The research used the analytical descriptive method with research and 

documentary analysis to investigate the benchmarks of global and national public policies for 

the four key concepts addressed in the theoretical framework: climate change, disaster risk 

reduction, health and climate and sustainable development; and also for the analysis of 

Agenda 2030, as a platform for public policies to reduce disaster risks, and Fiocruz's 

contribution to these policies. In addition, semi-structured interviews were used to collect data 

from two devices from Fiocruz, Climate and Health Observatory and CEPEDES, selected as 

the ones with the greatest institutional contribution to the issue of disasters in the context of 

climate change. 

Findings – It has been shown that Fiocruz contributes to public policies for national and local 

disaster risk reduction and that disaster risk reduction is part of Agenda 2030 and that this 

theme is transversal to the five Sustainable Development Objectives (ODS). In addition, it 

concluded that the Fiocruz Strategy for Agenda 2030 is still very incipient and that it should 

include in its actions the contributions of the Climate and Health Observatory and CEPEDES 

and, should work on health in the Agenda beyond ODS 3. 

Research limitations – The uncertainty of the ODS indicators worked on in the Brazilian 

Agenda 2030 are the definitive ones, as it is still in the process of internalization and has 

deepened the analysis of the contribution of Fiocruz to the policies of disaster risk reduction 

only for two institutional devices. 

Practical implications – The research structured the goals and indicators of Agenda 2030 

related to disaster risk reduction and identified the need for improvement of some indicators 

and even the creation of new ones more effective for the appropriation of Agenda 2030 for 

public policies for disaster risk reduction. 

Social implications – The research confirmed the importance of the involvement of the 

health sector in addressing disaster risk reduction and presented its main impacts on human 

health.  

Originality – Relate the impacts of disasters and climate change on health with the 

Sustainable Development Objectives (ODS) of the Brazilian Agenda 2030. 

 

Keywords: disaster risk reduction; climate change; health and climate; 2030 Agenda and 

SDG; sustainable development. 

Category: Master’s thesis  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo pretende elucidar o tema das políticas públicas de redução do risco 

de desastres no cenário global das mudanças climáticas e dos esforços nacionais e 

internacionais para mitigação, adaptação e redução dos seus impactos, sobretudo na saúde, 

pautado na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

Para tanto será abordada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como 

plataforma para as políticas públicas de redução do risco de desastres e serão investigadas as 

contribuições da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a essas políticas, enquanto instituição 

federal de pesquisa em saúde pública atuante nas agendas nacional e internacional sobre 

saúde-clima, sustentabilidade e saúde-ambiente. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nos últimos 50 anos, as atividades humanas, particularmente a queima de 

combustíveis fósseis, liberaram quantidades suficientes de dióxido de carbono e outros gases 

de efeito estufa capazes de afetar o clima global. A concentração atmosférica de dióxido de 

carbono aumentou em mais de 30% desde o chamado período pré-industrial, retendo mais 

calor na baixa atmosfera e alterando o clima, culminando na intitulada “mudança climática 

global”, que tem provocado uma série de riscos para o planeta e a humanidade. (WHO, 2018) 

Aproximadamente 700 mil mortes ocorreram em todo o mundo como resultado de 

desastres naturais relacionados com o clima nos anos 90, dos quais 95% ocorreram em países 

em desenvolvimento. Estudos recentes sugerem que as altas temperaturas recorde na Europa 

Ocidental no verão de 2003 foram associadas a um aumento estimado de 70 mil mortes a mais 

que nos períodos equivalentes em anos anteriores. Além de mortes, a mudança climática 

oferece outros riscos à saúde humana, como mudanças nos padrões de doenças infecciosas 

sensíveis ao clima e desnutrição. (WHO, 2018) 

A mudança do clima desempenha um importante papel na distribuição espacial e 

temporal de vetores como dengue e malária, no aumento da mortalidade, assim como na 

distribuição de cólera e outras doenças diarreicas, decorrentes da qualidade da água, doenças 

cardiovasculares relacionada ao calor e fome, desnutrição e doenças mentais, decorrentes de 

seca ou inundações prolongadas. Além disso, a intensidade do evento e as vulnerabilidades 
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sociais e econômicas da população, bem como as de infraestrutura e ambientais influenciam 

na potencialização desses efeitos. (IPCC, 2007, McMICHAEL et al, 2003, WHO/OPAS, 2008 

apud MS, 2013) 

A elevação do nível do mar é outra evidência da alteração do clima, que somada à 

tendência de aumento dos eventos extremos de precipitação resultará em maiores riscos de 

inundações nas regiões costeiras, principalmente nas grandes cidades litorâneas. Outros riscos 

para as regiões costeiras decorrentes dos níveis dos oceanos mais elevados são: o aumento das 

taxas de erosão e a contaminação do lençol freático pela intrusão de águas salinas oceânicas 

(MARENGO et al, 2017 apud FIOCRUZ, 2018). Considerando que mais da metade da 

população mundial atual vive dentro da faixa dos 60 quilômetros das costas, ainda existe o 

cenário futuro de deslocamento da população costeira afetada, que por sua vez, pode 

aumentar as tensões e, potencialmente, os riscos de conflito. (WHO, 2018) 

Nunca havia sido registrado um furacão no Atlântico Sul até março de 2004, quando 

um ciclone extratropical, denominado Catarina, se transformou em ciclone tropical e atingiu o 

litoral do estado de Santa Catarina, no Brasil. De acordo com dados existentes, a combinação 

das condições meteorológicas, como a alta temperatura da superfície do oceano e o grande 

bloqueio atmosférico entre as médias e altas latitudes, que favoreceram o surgimento do 

furacão Catarina são bastante incomuns para a região (FIOCRUZ, 2018). Contudo, pesquisas 

indicam que o desenvolvimento do furacão Catarina esteja associado à mudança climática na 

circulação atmosférica do Hemisfério Sul e que a probabilidade da futura ocorrência de outros 

furacões no Atlântico Sul é maior em condições de aquecimento global. (PEZZA e 

SIMMONDS, 2005 apud FIOCRUZ, 2018) 

Durante o período de 2005 a 2015, os desastres produziram grandes custos e, como 

resultado, o bem-estar e segurança de pessoas, comunidades e países como um todo foram 

afetados. Mais de 700 mil pessoas perderam a vida, mais de 1,4 milhão de pessoas ficaram 

feridas e cerca de 23 milhões ficaram desabrigadas em consequência de desastres. No total, 

mais de 1,5 bilhões de pessoas foram afetadas por desastres de várias maneiras e mulheres, 

crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade foram afetadas desproporcionalmente. A 

perda econômica total foi de mais de US$ 1,3 trilhões. Além disso, entre 2008 e 2012, 144 

milhões de pessoas foram deslocadas por catástrofes. (UNISDR, 2015) 
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No Brasil, segundo pesquisa publicada em 2016 no “Relatório de Danos Materiais e 

Prejuízos decorrentes de Desastres Naturais no Brasil - 1995-2014”, pelo Centro Universitário 

de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade de Santa Catarina (CEPED UFSC), 

elaborada a partir de dados provenientes dos registros de desastres informados pelos 

municípios ao órgão estadual de Defesa Civil ou à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SEDEC), entre os anos de 1995 e 2014, os municípios reportaram algum tipo de dano 

material1 ou prejuízo2 decorrente de desastres naturais num total de 22.810 documentos. A 

pesquisa contabilizou, por meio da análise desses documentos, perdas totais de R$ 182,7 

bilhões, dos quais R$ 137,3 bilhões se referem aos prejuízos públicos e privados e R$ 45,4 

bilhões aos danos materiais. (CEPED UFSC, 2016, p.228).  

Considerando o período da pesquisa da CEPED UFSC (1995 a 2014), conclui-se que 

anualmente são reportadas perdas superiores a R$ 9 bilhões, o que significa que o país perde 

algo próximo a R$ 800 milhões mensalmente com desastres naturais. Assim, pode-se afirmar 

que, mesmo que desastres de grande magnitude não ocorram no Brasil com a mesma 

frequência que em outros países, a recorrência dos eventos resulta em uma soma de danos e 

prejuízos vultuosos, cujos valores são indicadores concretos da relevância dos impactos 

econômicos relacionados a desastres no país. (CEPED UFSC, 2016) 

Os desastres climatológicos são os de maior representatividade quanto aos danos e 

prejuízos no Brasil, responsáveis por 54% dos valores e 48% dos registros 

informados. Esses números têm relação direta com os prejuízos vinculados às 

estiagens e secas que constantemente afetam a Região Nordeste, eles representam 

75% do total, assim como os prejuízos observados nas Regiões Sul e Centro-Oeste, 

principalmente os reportados na pecuária. Já o valor dos danos e prejuízos relacionado 

a desastres hidrológicos representa 40% do total, informados por meio de 39% do 

número de registros. É a tipologia mais comum a todas as Regiões, com destaque para 

a Região Norte, onde representam 93% do valor, e Sudeste, com 62%. E os desastres 

meteorológicos estão relacionados a 5% dos valores informados pelos municípios, por 

meio de 12% dos registros, sendo mais comumente verificados na Região Sul, onde se 

relacionam com 27% dos registros e 12% do valor de danos e prejuízos. (CEPED 

UFSC, 2016, p.229) 

No que diz respeito à distribuição dos desastres no território nacional, o “Atlas de 

Desastres Naturais do Brasil 1991-2012” 3  (CEPED UFSC, 2013), mostra que as regiões 

                                                 
1 Danos materiais se referem às informações de danos em habitações e infraestrutura e em instalações públicas e 

privadas, apresentados em número de registros e em valores monetários. (CEPED UFSC, 2016) 
2 Prejuízos se referem às perdas reportadas nos setores público e privado, sendo que, no segundo, os valores 

informados estão segmentados nos setores de agricultura, pecuária, indústria e serviços. (CEPED UFSC, 2016) 
3 O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais é resultado do acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de 

Defesa Civil (SEDEC) e o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal 

de Santa Catarina (CEPED UFSC) e marca o início do processo de avaliação e análise das séries históricas de 
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Nordeste, Sudeste e Sul são as que apresentam maior ocorrência de desastres naturais, sendo 

que o Sul e Sudeste apresentam um maior número de fatalidades. O Atlas classifica, partir de 

dados de 38.996 registros de ocorrências4, efetuadas no período de 1991 a 2012, os desastres 

naturais de ocorrência no Brasil em onze tipos: estiagem/seca, enxurrada, inundação, 

alagamento, vendaval, tornado, granizo, geada, incêndio florestal, movimento de massa e 

erosão; e conclui que os desastres naturais mais recorrentes no país são: estiagem e seca, 

enxurrada, inundação, vendaval e granizo.  

Gráfico 1: Totais de registros dos desastres naturais mais recorrentes no 

Brasil, no período de 1991-2012. 

 

Fonte: CEPED UFSC, 2013, p. 118. 

As estiagens e secas, diretamente relacionadas à redução das precipitações 

pluviométricas e ao déficit hídrico, respectivamente, são os desastres naturais mais registrados 

no Brasil e correspondem a 20.009 registros (conforme gráfico 1), equivalentes a 51,3% do 

total de desastres registrados no país. Enxurradas apresentam-se como a segunda categoria de 

maior ocorrência, com um total de 8.056 registros, que correspondem a 20,6% dos desastres 

totais. Inundações, diretamente relacionadas às cheias dos rios, constituem a terceira tipologia 

de desastre natural mais recorrente no Brasil e corresponde a 4.694 registros, equivalentes a 

12% do total de desastres naturais. Os vendavais e os granizos apresentam-se na sequência, 

com 2.757 e 1.638 registros, respectivamente, correspondendo a 7,1% e a 4,2% do total 

nacional de registros de desastres. Os demais desastres naturais registrados no Brasil – erosão, 

incêndios florestais, movimentos de massa, tornados, alagamentos e geadas – foram pouco 

expressivos na escala temporal analisada (1991 a 2012) e foram classificados, portanto, na 

categoria Outros, com 1.842 ocorrências, representando 4,72% do total de registros feitos no 

                                                                                                                                                         
desastres naturais no Brasil. 

4 Foram considerados como documentos oficiais para os registros de ocorrência: relatório de danos, AVADANs, 

NOPREDs, FIDEs, decretos, portarias, relatórios estaduais, ofícios e outros documentos oficiais (CEPED UFSC, 

2013). 
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país. A tabela 1, seguinte, apresenta a distribuição desses desastres naturais por região 

brasileira, através do percentual do total de registros por tipo de desastre. (CEPED UFSC, 

2013) 

Tabela 1: Proporção das ocorrências dos desastre naturais mais recorrentes no Brasil, por região. 

 Estiagem e 

Seca (%) 

Enxurrada  

(%) 

Inundação  

(%) 

Vendaval  

(%) 

Granizo  

(%) 

Norte 1,1 4,0 13,0 1,3 0,1 

Nordeste 56,7 22,0 25,0 1,3 0,7 

Centro-Oeste 1,0 5,0 6,0 1,1 0,5 

Sudeste 13,4 30,0 34,0 19,0 10,4 

Sul 26,9 39,0 22,0 77,4 88,3 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do “Atlas de Desastres Naturais do Brasil 1991-2012” 

(UFSC-CEPED, 2013) 

Neste contexto, a redução do risco de desastres tem sido a linha mestra na formulação 

de políticas nacionais e internacionais e de discussão em diversos painéis mundiais, em 

especial na última década, destacando-se: o Programa das Nações Unidas sobre Estratégia 

Internacional para Redução de Riscos de Desastres (UNISDR – International Strategy for 

Disaster Risk Reduction), criado em 2005 e reafirmado pelo Marco de Sendai para a Redução 

do Riscos de Desastres 2015-2030, em 2015; o Programa das Nações Unidas para Habitação 

Humana (UN-HABITAT) e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC – 

Intergovernmental Panel on Climate Change). 

É crescente a demanda por investimentos e medidas de adaptação frente às mudanças 

climáticas, com foco na redução de riscos e minimização dos impactos ocasionados pelos 

eventos extremos climáticos. Implementar estratégias que possibilitem estabelecer uma gestão 

integrada para redução das inequidades e melhoria dos serviços locais de saúde, transporte, 

saneamento, habitação, alimentação e educação, dentre outros, contribui para reduzir a 

vulnerabilidade da população ao risco climático, pois mitiga o perigo de exposição 

socioambiental e sensibilidade individual e aumenta a resiliência, bem como a capacidade de 

resposta dos cidadãos a possíveis danos e agravos. (PBMC, 2016a; FIOCRUZ, 2018) 

Devido ao cenário de crescentes desastres que ameaçam a sobrevivência da 

humanidade na Terra, faz-se necessário encontrar formas sustentáveis de se habitar o planeta, 

onde o desenvolvimento reduza seus impactos negativos e não comprometa as gerações 
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futuras. É nessa busca pelo desenvolvimento sustentável que, em 2015, foi aprovada por 193 

países a Agenda 2030 Global para o Desenvolvimento Sustentável, a qual traz objetivos 

concretos (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS) no intuito de nortear as ações 

desses países para a adoção de práticas sustentáveis até 2030.  

1.2. JUSTIFICATIVA 

Diante do cenário do aumento da frequência e intensidade dos desastres decorrentes 

das mudanças do clima e da busca da humanidade pela sustentabilidade do seu 

desenvolvimento no planeta, o presente estudo se faz relevante, pois pesquisará a relação da 

vulnerabilidade humana a desastres com as mudanças climáticas, explorando suas interfaces 

com a saúde, sob a ótica da atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no âmbito da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

A Agenda 2030 se configura como uma plataforma global de formulação de políticas 

públicas, podendo ser considerada como uma síntese que abrange praticamente todas as 

políticas nos três pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Nesse sentido, 

esta pesquisa reconhece a Agenda 2030 como uma “alavanca” para impulsionar os esforços 

dos países, inclusive do Brasil, para o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis, 

incluindo as de redução do risco de desastres no contexto das mudanças climáticas.  

A Fiocruz, fundação federal de saúde pública vinculada ao Ministério da Saúde, 

reconhecida como instituição de referência nacional e internacional em ciência e tecnologia, 

será objeto de análise desta pesquisa no que tange seus subsídios e contribuições inerentes aos 

desastres e à mudança do clima para fortalecer a reflexão sobre o tema de pesquisa, visto que 

a Fiocruz vêm atuando como um player global nas agendas nacional e internacional sobre 

clima, saúde e sustentabilidade.  

Em resumo, esta pesquisa pretende chamar a atenção para a questão da redução do 

risco de desastres na Agenda 2030, mostrando a transversalidade dos desastres e das 

mudanças climáticas na abordagem dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), fazendo uma abordagem na escala institucional, com a investigação da Fiocruz, a 

partir da análise aprofundada de dois dispositivos institucionais – Observatório de Clima e 

Saúde e Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES) – 

e da Estratégia da Fiocruz para a Agenda 2030, no intuito de demonstrar a aderência das 
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políticas públicas de redução do risco de desastres à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

1.3. OBJETIVO GERAL 

Investigar as contribuições da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), enquanto instituição 

federal de pesquisa em saúde pública de referência nacional e internacional, para as políticas 

públicas voltadas à redução do risco de desastres no contexto das mudanças climáticas no 

horizonte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.   

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apresentar os principais marcos globais e nacionais das políticas públicas para o 

enfrentamento da mudança climática e para a redução do risco de desastres. 

2. Analisar a Agenda 2030 e seus Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

como plataforma para as políticas públicas de redução do risco de desastres no contexto 

das mudanças climáticas, sob a perspectiva da Agenda 2030 brasileira.  

3. Explorar as interfaces dos desastres com a saúde, em específico dos impactos do clima 

sobre a saúde. 

4. Analisar dois dispositivos institucionais da Fiocruz voltados para a pesquisa de clima e 

saúde e de desastres e saúde, como forma de identificar as contribuições da Fiocruz às 

políticas públicas de redução do risco de desastres no contexto das mudanças climáticas. 

5. Identificar a aderência à “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030” dos dois dispositivos 

institucionais voltados para a pesquisa da mudança climática e de desastres analisados.  

1.5. METODOLOGIA E ESTRUTURA DA PESQUISA 

A dissertação está estruturada em três grandes blocos que correspondem aos capítulos 

2, 3 e 4, além da Introdução e das Considerações Finais. O primeiro bloco diz respeito ao 

Referencial Teórico, que trará os conceitos de: mudança climática, redução do risco de 

desastres, saúde e clima e desenvolvimento sustentável. No segundo bloco são abordados os 

intitulados de Marcos Referenciais Contextuais, que dizem respeito aos marcos globais e 
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nacionais das políticas públicas para os quatro conceitos-chave selecionados por este estudo: 

mudança climática, redução do risco de desastres, saúde e clima e desenvolvimento 

sustentável. Estes conceitos-chave serviram de “indexadores” na montagem da estrutura desta 

pesquisa, que seguiu um ordenamento baseado na lógica das suas relações de causa-efeito e 

problema-ação. Por último, o terceiro bloco é dedicado a Análise. 

No primeiro bloco, Referencial Teórico, será usado o método de revisão bibliográfica 

para fundamentar a teoria dos quatro conceitos-chave: mudança climática, redução do risco de 

desastres, saúde e clima e desenvolvimento sustentável, explorando alguns outros conceitos 

fundamentais e complementares à estes – tais como, evento extremo, vulnerabilidade, 

resiliência e mitigação – através da elucidação das principais e mais recentes publicações e 

marcos legais (internacionais e nacionais).  

No segundo bloco, Marcos Referenciais Contextuais, será feita a investigação dos 

marcos contemporâneos das agendas globais e nacionais, com destaque para as políticas 

pública nacionais, para os quatro conceitos-chave do Referencial Teórico. Para tanto, será 

usado o método de análise documental, a partir dos seguintes documentos de referência: o 

Acordo de Paris (UNFCCC, 2015) e a Política Nacional para Mudança do Clima (Lei nº 

12.187/2009), para os marcos sobre mudança climática; o Marco de Sendai para Redução do 

Risco de Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015) e Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (Lei nº 12.608/2012) para os marcos sobre redução do risco de desastres; os “Princípios 

de Bangkok sobre Risco à Saúde” (UNISDR, 2016) e o Plano Setorial da Saúde para 

Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (MS, 2013) para os marcos sobre saúde e clima; 

e os documentos “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” (ONU, 2015) e “Acompanhando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável: subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação 

de indicadores nacionais referentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável” (PNUD, 

2015), para os marcos sobre desenvolvimento sustentável. 

No terceiro bloco, Análise, serão feitas duas abordagens distintas: a análise da Agenda 

2030 como plataforma para as políticas públicas de redução dos riscos de desastres no 

contexto da mudança climática; e a adoção da Fiocruz como objeto institucional, a partir do 

seu enquadramento como player global nas agendas nacional e global de redução do risco de 

desastres, para investigar o seu papel nessas agendas e como ela está explorando os seus 

dispositivos (linhas de pesquisa, projetos, etc.) na construção dos conceitos, métodos e 
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práticas relacionados a temática dos desastres no contexto das mudanças climáticas. Neste 

bloco serão usados os métodos de pesquisa e análise documental e o descritivo analítico, com 

uso de entrevistas semiestruturadas (semiabertas). 

A pesquisa será exploratória e descritiva, de caráter qualitativo. Como explicitado, 

serão usados os métodos descritivo analítico com pesquisa e análise documental, revisão 

bibliográfica e entrevistas semiestruturadas (semiabertas).  

A pesquisa exploratória é “quando não existem elementos ou dados suficientes para o 

pesquisador [....] esse tipo de pesquisa não comporta formulação de hipótese inicial, todavia 

as mesmas poderão surgir ao longo da investigação”. E é descritiva quando “tem por objetivo 

expor características de determinado fenômeno”. (KAHLMEYER-MERTENS et al, 2007, 

p.53) 

O uso do método documental “faz-se quando da necessidade de análise de documentos 

existentes que possam contribuir para a realização da investigação.” E da revisão 

bibliográfica, quando “tem por objetivo maior trazer veracidade aos fatos elencados no 

trabalho. Esse estudo é sistematizado e desenvolvido com base em material publicado.” 

(KAHLMEYER-MERTENS et al, 2007, p.53-54) 

Já as entrevistas semiestruturadas dizem respeito à coleta de informações através de 

um roteiro de questões pré-definidas, apoiados em teorias e hipóteses relacionados ao tema da 

pesquisa, cujo foco é colocado pelo pesquisador-entrevistador, que atua de maneira 

consciente no processo da entrevista. Em geral, os questionamentos podem gerar novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos entrevistados (TRIVIÑOS, 1987 apud 

MANZINI, 2004).  

As entrevistas semiestruturadas foram usadas para a coleta de dados dos dois 

dispositivos da Fiocruz selecionados para o aprofundamento da análise sobre as contribuições 

da instituição para as políticas públicas de redução do risco de desastres – Observatório de 

Clima e Saúde e Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em 

Saúde/CEPEDES – em adição ao método de pesquisa documental, de forma a complementar 

a pesquisa. Foram selecionados como entrevistados os pesquisadores-coordenadores de cada 

um dos dispositivos, por esta pesquisa identificá-los como sendo a fonte mais fiel e de maior 

conhecimento para a coleta dos dados.  
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Buscando dar credibilidade e veracidade aos dados das entrevistas e maior 

representatividade institucional do conteúdo, a pesquisa irá revelar a identidade dos 

entrevistados, sendo Christovam Barcellos, o coordenador do Observatório de Clima e Saúde, 

e Carlos Machado, o coordenador do CEPEDES, aos quais foi oferecido previamente às 

entrevistas o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por escrito, incluindo esta 

informação, e coletadas suas assinaturas como registro do consentimento. As entrevistas 

foram conduzidas pela autora deste estudo, que seguiu um roteiro de questões pré-definidas,5 

com base nas informações levantadas nas pesquisas documentais, e registradas em áudio com 

posterior transcrição dos conteúdos. 

Por fim, cabe ressaltar que a metodologia dessa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas 

(CEPH/FGV)6, certificando a conformidade do procedimento experimental com os padrões 

nacionais e internacionais do tratamento de seres humanos como sujeitos de pesquisa e 

cumprindo com a exigência das principais publicações científicas de que as pesquisas 

apresentadas tenham sido eticamente avaliadas pela instituição de origem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Os roteiros das entrevistas encontram-se disponibilizados no Apêndice desta dissertação. 
6 Parecer CEPH/FGV no 20/2018. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1. MUDANÇA CLIMÁTICA E EVENTOS EXTREMOS 

A mudança climática refere-se a uma alteração no estado do clima que pode ser 

identificada através de alterações na média e/ou na variabilidade das suas propriedades 

climáticas que persiste durante um longo período de tempo (geralmente décadas). Ao 

caracterizar-se o clima, determina-se um panorama sobre o regime de chuvas, temperaturas 

médias e uma série de elementos que contribuem para o entendimento das condições naturais 

de determinada região. Portanto, a mudança climática é caracterizada pelo conjunto de 

alterações nas condições do clima da Terra, apresentando desvios em relação às médias 

meteorológicas naturais do clima, como: temperaturas máximas e mínimas, índices de 

precipitação e vento e temperatura da superfície dos oceanos. (IPCC, 2014) 

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – IPCC (sigla 

originária do nome internacional Intergovernmental Panel on Climate Change), a mudança 

climática pode ser devido a processos naturais internos ou a forças externas, ou seja de fora 

do sistema climático natural, como: erupções vulcânicas, variações solares e as alterações 

antropogênicas na composição da atmosfera e no uso do solo. (IPCC, 2014) 

É de sublinhar que a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações 

Climáticas (UNFCCC), no seu Artigo 1, define alteração climática como: “uma alteração no 

clima que é atribuída, direta ou indiretamente, à atividade humana que altera a composição da 

atmosfera global e que é, além da variabilidade natural do clima, observada ao longo de 

períodos comparáveis”. Assim, a UNFCCC faz uma distinção entre alterações climáticas 

atribuíveis às atividades humanas que alteram a composição atmosférica e a variabilidade do 

clima atribuível a causas naturais. (IPCC, 2014) 

A primeira discussão internacional sobre as mudanças climáticas teve início na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em junho de 

1972, em Estocolmo. Porém, somente foi internalizada pelas esferas governamentais 

internacionais em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como Rio-92, em junho de 1992, no Rio de 

Janeiro, quando houve a primeira iniciativa internacional no sentido de elaborar uma 

estratégia global para “proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras” (ONU, 
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1992, p.4). Na ocasião, foi assinada, por 175 países, a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC), na qual os governos signatários reconheceram a 

mudança do clima como uma preocupação comum da humanidade, tanto para as gerações 

presentes quanto para as futuras. (ONU, 1992) 

As evidências obtidas por meio de observações mostram que muitos sistemas naturais 

estão sendo afetados pelas mudanças climáticas. Resultados de pesquisas constatam que o 

aumento substancial nas concentrações globais dos gases formadores do efeito estufa, os 

chamados GEE, deve-se, desde 1750, às atividades humanas, como as emissões pelo uso de 

combustíveis fósseis e as mudanças de uso da terra. (PINTO, 2009)  

O efeito estufa corresponde a uma camada de gases, composta principalmente por 

dióxido de carbono (CO2), gás metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e vapor d’água, que cobre 

a superfície da Terra e retém parte da radiação solar que atinge o planeta, sendo um fenômeno 

natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ele o planeta se tornaria 

frio demais para a sobrevivência das diversas espécies que hoje habitam a Terra. Como 

muitas atividades humanas emitem uma grande quantidade de gases efeito estufa (GEE), essa 

camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra, e consequentemente, 

aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos. De modo que, o problema não é o 

fenômeno natural, mas o agravamento dele, denominado de aquecimento global.  

Uma análise consolidada feita, em 2018, pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) de cinco principais conjuntos de dados internacionais7 mostrou que a temperatura 

média global da superfície da Terra, em 2017, foi de aproximadamente 1,1°C acima da era 

pré-industrial8 e cerca de 0,46°C acima da média de longo prazo de 1981-2010 (14,3 °C), 

sendo 2015, 2016 e 2017 confirmados como os três anos mais quentes registrados. Segundo o 

secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, a tendência de temperatura a longo prazo é muito 

mais importante do que o ranking de anos individuais, e essa tendência tem sido ascendente, 

na qual dezessete dos 18 anos mais quentes registrados foram durante este século. (UNFCCC, 

2018) 

                                                 
7 A OMM usa conjuntos de dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, do 

Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, do Centro Hadley de Met Office do Reino Unido, da Unidade 

de Pesquisa Climática da Universidade de East Anglia no Unido Reino, do Centro Europeu de Previsões 

Meteorológicas de Médio Porte e da Agência Meteorológica do Japão. 
8 O período de referência para condições pré-industriais adotado pela OMM é o de 1880-1900. 
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As projeções indicam um possível aumento da temperatura média global entre 1,4ºC e 

5,8ºC para o final do século XXI (FIGUEIREDO, 2013; PATZ et al, 2005 apud FIOCRUZ, 

2018). Pelo Relatório de Avaliação do IPCC (AR5), até 2.100 a humanidade poderá emitir 1 

GIGA de Tonelada de Carbono Equivalente (tCOe) para manter os níveis de temperatura da 

Terra “toleráveis”. Segundo Sérgio Besserman (informação verbal)9:  

Somando tudo o que já emitimos, nos sobra apenas 230 Toneladas de Carbono 

Equivalente (tCOe) para mantermos o aquecimento em até 2 graus. Contudo, se 

mantivermos nossa taxa de 13tCOe por ano, em apenas 20 anos teremos emitido mais 

260tCOe e esgotaremos o que nos resta de emissão, e , portanto, atingiremos o 

aumento dos 2 graus – chamado de “o limite do perigo” – antes de 2040. 

Como resultado direto do aquecimento global, o nível dos oceanos tem aumentado em 

todo o mundo, mesmo sem considerar o aumento do volume de água resultante do degelo nos 

polos e geleiras continentais. De 1901 a 2010, a média de elevação dos níveis dos oceanos foi 

de 0,19 metros, com base em registros históricos de réguas de maré e nas medições de 

satélite, desde 1993. Os dados ainda indicam que é virtualmente certo que este aumento 

global do nível dos oceanos continuará por muitos séculos após 2100, sendo que sua 

magnitude dependerá das futuras emissões de gases de efeito estufa.  

Entretanto, isso não se dará de forma uniforme em todas as regiões do planeta. Estima-

se que até o final do século XXI, 95% das bacias oceânicas e 70% das regiões costeiras terão 

sofrido com o aumento do nível dos oceanos, o que ampliaria de 75 para 200 milhões o 

número de pessoas sob risco de inundações, devido a tempestades em zonas costeiras em um 

cenário de aumento médio do nível do mar de 0,40 metros. Não obstante, cabe destacar que 

cerca de 7% da população do planeta se desenvolveu em áreas baixas (até 5 metros acima do 

nível dos oceanos) e que a maior parte dos atuais 60 milhões de pessoas vivendo em áreas 

propensas a inundações residem em apenas 15 países, incluindo o Brasil. (IPCC, 2014; SETO 

et al. 2011, LOSADA et al. 2013, WONG et al. 2014, MARENGO et al, 2017 apud 

FIOCRUZ, 2018) 

Cerca de 3,5 bilhões de pessoas, mais de 50% da população global, vivem em cidades. 

É esperado que entre 2000 e 2030, a cobertura urbana do planeta aumente em 1,2 milhão de 

quilômetros quadrados, o que equivale a 200% de acréscimo em relação à área atual e um 

aumento da ordem de 70% de todo o território urbano do planeta em 2030, sendo que cerca de 

                                                 
9 Conteúdo extraído da fala de Sérgio Besserman em apresentação no IV Seminário do PNUD sobre a Agenda 

2030, em 26 de maio de 2017, no Rio de Janeiro-RJ. 
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50-60% terá sido construído apenas nessas três últimas décadas. (FRAGKIAS et al, 2012 

apud PBMC, 2016). Em 1950, 30% da população mundial vivia em áreas urbanas e chegou a 

54% em 2015 (WHO, 2015). No Brasil, a taxa de urbanização cresceu de 45%, em 1960, para 

84%, em 2010 e a ONU estima que, em 2050, o Brasil terá 91% de sua população vivendo em 

áreas urbanas (IBGE, 2010; ONU, 2014).  

As cidades possuem um papel significativo nas emissões de gases do efeito estufa. Seu 

ambiente construído como ruas, edificações e sistemas de infraestrutura, além do elevado 

consumo de energia, contribuem para as emissões dos gases efeito estufa, e podem amplificar 

impactos das mudanças climáticas. Assim, o aumento populacional associado a elevada taxa 

de urbanização fará com que as cidades se tornem os principais vetores do aquecimento 

global. (PBMC, 2016) 

Os impactos da mudança climática são o resultado dos eventos climáticos extremos 

sobre os sistemas ecológicos, econômico, social e cultural, causando danos e prejuízos 

significativos às condições de vida das populações expostas. Os chamados eventos climáticos 

extremos, ou simplesmente eventos extremos, dizem respeito à ocorrência de condições 

meteorológicas extremas, como chuvas intensas, secas, ciclones e o aumento ou a queda 

significativa da temperatura do ar, conhecidos como ondas de calor e ondas de frio, 

respectivamente. (FIOCRUZ, 2018) 

Os impactos de eventos climáticos extremos recentes revelam a vulnerabilidade e 

exposição significativa de alguns ecossistemas e de muitos sistemas humanos à atual 

variabilidade do clima. Tais impactos incluem a alteração dos ecossistemas, perturbação na 

produção de alimentos e abastecimento de água, danos nas infraestruturas e povoações, 

morbidade e mortalidade e consequências para a saúde mental e bem-estar das pessoas (IPCC, 

2014). O nível do impacto depende da vulnerabilidade socioambiental, ou seja, das condições 

socioeconômicas das regiões e populações afetadas, e da magnitude e duração do evento 

(FAVERO, 2006; FREITAS et al, 2014 apud FIOCRUZ, 2018)  

Nesse contexto da mudança climática, vem sendo discutido, também, um conceito 

relativamente novo, cunhado por autores e movimentos ambientalistas, denominado justiça 

climática, que articula a crise climática com as justiças social e ambiental. Dois aspectos são 

fundamentais nesta discussão (FIOCRUZ, 2018, p.37):  
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Primeiro, a ideia de que as consequências das alterações climáticas são e serão 

desiguais, conforme registra o texto de Jean Pierre Leroy, membro da Rede Brasileira 

de Justiça Ambiental: As mudanças climáticas afetam potencialmente a todos, mas, 

desde já, uns estão sendo e serão mais afetados do que outros, por morar em áreas de 

risco, por perder suas fontes de renda, por não ter condição de reconstruir suas vidas 

no mesmo lugar ou de migrar para outra área em condições que lhes permitem a 

mesma qualidade de vida, de cuidar dos problemas de saúde resultantes dessas 

mudanças climáticas. A segunda ideia se refere ao fato de que os países ditos mais 

industrializados e desenvolvidos foram aqueles que mais contribuíram para o efeito 

estufa nos últimos dois séculos, sendo, portanto, mais responsáveis por financiar tanto 

as medidas mitigadoras como os processos de transição para sociedades mais 

sustentáveis.  

2.2. REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 

O conceito de desastres que será adotado neste estudo é o consolidado pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e que vem sendo aplicado pela ONU 

em suas publicações mais recentes (IPCC, 2012, p.17, tradução própria): 

Desastres são alterações severas no funcionamento normal de uma comunidade ou 

uma sociedade devido a eventos físicos que interagem com condições sociais de 

vulnerabilidade. Os desastres levam a efeitos adversos em termos humanos, materiais, 

econômicos e/ou ambientais. Em muitos casos, fazem-se necessárias respostas 

emergenciais imediatas com o objetivo de responder às necessidades humanas e que 

requerem suporte externo para se recuperarem.  

O Escritório da ONU para Redução do Risco de Desastre (UNISDR) acrescenta ainda 

que o efeito do desastre pode ser imediato e localizado, mas geralmente é generalizado e pode 

durar um longo período de tempo. O efeito pode testar ou exceder a capacidade de uma 

comunidade ou sociedade para lidar com seus próprios recursos e, portanto, pode exigir 

assistência de fontes externas, que podem incluir jurisdições vizinhas, a nível nacional ou 

internacional. (UNIDSR, 2009)  

Por vezes, a denominação “desastre” é substituída por “catástrofe”, mesmo no âmbito 

da Organização das Nações Unidas. Contudo, seu conceito permanece o mesmo da definição 

do IPCC (2014) transcrita a cima, fato este que o Glossário de Termos do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável, publicado pela ONU em 2017, traz esta mesma definição para 

“catástrofes ou desastres”, sendo, portanto, sinônimos. (ONU, 2017) 

A caracterização do desastre diz respeito a identificação da sua origem. Tem-se 

observado a utilização de dois tipos: desastres naturais e desastres tecnológicos (de origem 

humana), cabendo destacar a definição do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, onde:  
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Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, 

sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma 

comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, 

econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema 

usando meios próprios. (MIN, 2013, p.7) 

Os desastres naturais se classificam em quatro tipologias baseadas nos seus eventos de 

origem (ou ameaça natural): climatológicos, hidrológicos, meteorológicos e geológicos ou 

geofísicos. Os climatológicos envolvem os processos relacionados à estiagem e seca, 

queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor; os 

hidrológicos envolvem alagamentos, enchentes, inundações graduais e bruscas; os 

meteorológicos envolvem ciclones tropicais e extratropicais, raios, tornados e vendavais; e os 

geológicos ou geofísicos envolvem os processos erosivos, de movimentação de massa e 

deslizamentos resultantes de processos geológicos ou fenômenos geofísicos. (FREITAS et al, 

2014; CEPED UFSC, 2016) 

Os desastres com frequência estão ligadas às ameaças naturais, contudo, um desastre 

pode ser causado por qualquer tipo de ameaça (vírus letal, evento radiológico, etc.) em 

combinação com seus efeitos nocivos, como a perda de vidas ou a destruição de bens. Já o 

risco de um desastre se expressa em termos da probabilidade de que ocorra um evento 

ameaçador combinado com a vulnerabilidade em uma área específica. 

Desastres, muitos dos quais são agravados pelas mudanças climáticas, vêm se 

tornando mais frequentes e intensos. Segundo o “Marco de Sendai para a Redução do Risco 

de Desastres 2015-2030”10, evidências indicam que a exposição de pessoas e ativos em todos 

os países cresce mais rapidamente do que a redução da vulnerabilidade, gerando novos riscos 

e um aumento constante em perdas por desastres com significativo impacto sobre economia, 

sociedade, saúde, cultura e meio ambiente, a curto, médio e longo prazo. (UNISDR, 2015) 

2.2.1. Risco e Vulnerabilidade 

As mudanças climáticas em curso expõem as cidades a mudanças na frequência e 

intensidade de tempestades, ao aumento das precipitação, temperatura dos oceanos e do nível 

do mar, impondo riscos à população humana. Por exemplo, o aumento na frequência e 

intensidade de eventos extremos de chuva aumenta o risco de deslizamentos de terra, 

                                                 
10 Adotado na Terceira Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, em março de 2015, na 

cidade de Sendai, no Japão, o documento traz objetivos para a Redução do Risco de Desastres até 2030, e será 

apresentado mais detalhadamente no capítulo 3.  
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enchentes e enxurradas; a elevação no nível médio do mar pode aumentar a exposição a risco 

de moradias e infraestrutura, como escolas, mercados, hospitais, portos e rodovias, a 

inundações e erosão em zonas costeiras. (PBMC, 2016) 

O conceito atual de risco provém da teoria das probabilidades, que pressupõe a 

possibilidade de prever determinadas situações ou eventos por meio do conhecimento dos 

parâmetros da distribuição de probabilidades e do cálculo matemático de expectativas. O 

conceito de risco está associado ao potencial de perdas e danos e de magnitude das 

consequências. A avaliação de riscos se tornou uma importante ferramenta. A abordagem se 

baseia em um conjunto de procedimentos, que permite avaliar e estimar o potencial de danos 

a partir da exposição a determinados agentes presentes no meio ambiente. (FREITAS E 

GOMEZ, 1997; FREITAS, 2002 apud FIOCRUZ, 2018). 

Assim, entende-se por risco, a probabilidade de ocorrer um acidente associado a um 

determinado perigo ou ameaça (evento extremo) que possa resultar em consequências danosas 

às pessoas ou bens (desastres), em função da vulnerabilidade do meio exposto ao perigo. 

(VASCONCELLOS, 2015) 

Já a definição de risco de desastre reflete o conceito de desastres como o resultado de 

condições de risco continuamente presentes. O risco de desastre compreende diferentes tipos 

de perdas potenciais que são frequentemente difíceis de quantificar. No entanto, com o 

conhecimento dos riscos predominantes e os padrões de população e desenvolvimento 

socioeconômico, os riscos de desastres podem ser avaliados e mapeados, em termos gerais, 

pelo menos. (UNISDR, 2009) 

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres 

(UNISDR), o conceito e a prática de reduzir os riscos de desastres através de esforços 

sistemáticos para analisar e gerenciar os fatores causais de desastres, inclusive por meio da 

exposição reduzida a perigos, menor vulnerabilidade de pessoas e propriedades, 

gerenciamento inteligente da terra e do meio ambiente e melhor preparação para eventos 

adversos. Assim, o resultado esperado é a redução substancial de perdas por desastres, como 

vidas e ativos sociais, econômicos e ambientais de comunidades e países. Cabe destacar que, 

embora o termo “redução de desastre” seja usado às vezes, o termo “redução do risco de 

desastre” fornece um melhor reconhecimento da natureza contínua dos riscos de desastre e do 

potencial contínuo de reduzir esses riscos. (UNISDR, 2009) 
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No que diz respeito à vulnerabilidade, o IPCC (2014) sintetiza sua definição como “a 

propensão a sofrer danos”. Já a UNISDR (2009) identifica a vulnerabilidade como sendo uma 

característica ou circunstâncias de um elemento de interesse (comunidade, sistema ou ativo) 

que o tornam suscetível aos efeitos prejudiciais de um perigo, independente de sua exposição, 

embora, no uso comum, a palavra seja usada com frequência para incluir a exposição do 

elemento. No âmbito nacional e das mudanças climáticas, a Lei Federal nº 12.187/2009, que 

estabelece a Política Nacional sobre Mudança do Clima, traz a definição de vulnerabilidade à 

mudança climática como:  

Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua 

sensibilidade, capacidade de adaptação e do caráter, magnitude e taxa de mudança e 

variação de clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do 

clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. (BRASIL, 2009, 

p.1) 

Diante das várias definições, esta pesquisa identifica a mais clara e aplicável aos 

desastres, a estabelecida no Marco de Ação de Hyogo (2005) e mantida no “Marco de Sendai 

para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030” (2015, p.4) onde, a vulnerabilidade é 

definida como “condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos 

e ambientais que aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto de riscos”.  

O grau de vulnerabilidade depende de fatores físicos, sociais, econômicos e 

ambientais, os quais são específicos para cada lugar, como: densidade populacional, nível 

econômico de desenvolvimento, disponibilidade de alimento, nível de renda e distribuição, 

condições ambientais locais, situação de doenças pré-existentes e qualidade e disponibilidade 

de serviços de saúde. E o grau de vulnerabilidade aumenta quando efeitos prejudiciais são 

combinados, por exemplo, efeito simultâneo de extremos de chuva, localização das moradias 

em áreas de risco, gestão inadequada de bacias hidrográficas e natureza do solo. (ONU-

Habitat, 2012; FIOCRUZ, 2018) 

A determinação da vulnerabilidade é um importante componente do planejamento 

territorial. Ela pode aperfeiçoar a tomada de decisão, orientar planejamentos e gestão em 

áreas suscetíveis a algum perigo como, por exemplo, erosão costeira, inundações e outras 

alterações decorrentes das mudanças nos extremos de chuva, temperatura, ventos ou outros. 

Cabe ainda destacar que as mudanças climáticas, assim como a variabilidade climática atual, 

com seus extremos, acentuam a vulnerabilidade social dos mais pobres, pelo fato de que estes 
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têm dificuldades estruturais de fazer frente a elas e de aumentar sua capacidade adaptativa. 

(PBMC, 2016; FIOCRUZ, 2018) 

2.2.2. Mitigação, Adaptação e Resiliência 

A mudança climática demanda respostas que podem ser agrupadas em duas categorias 

distintas: mitigação e adaptação. A mitigação refere-se à redução das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) para evitar ou reduzir a incidência da mudança do clima, enquanto a 

adaptação busca reduzir seus efeitos danosos e explorar possíveis oportunidades. As ações de 

mitigação atuam no sentido de reduzir o risco climático, ou seja, em reduzir a probabilidade 

de ocorrência de evento climático extremo, já as ações de adaptação têm a possibilidade de 

influenciar no risco por meio da redução da vulnerabilidade ou da exposição dos sistemas. 

Sendo que a adaptação é necessária independentemente da redução das emissões de GEE, 

pois, como exposto na sessão anterior, não há previsão de redução da ocorrência dos eventos 

extremos climáticos.  

A mitigação é a diminuição ou limitação dos impactos adversos de perigos e desastres 

relacionados. Em geral, os impactos adversos dos perigos não podem ser totalmente evitados, 

mas sua escala ou gravidade podem ser substancialmente reduzidas por várias estratégias e 

ações. As medidas de mitigação abrangem técnicas de engenharia e construção resistente a 

riscos, bem como políticas ambientais aprimoradas e conscientização pública. Deve-se notar 

que na política de mudança climática, mitigação é definida de forma diferente, sendo o termo 

usado para a redução das emissões de gases de efeito estufa que são a fonte das mudanças 

climáticas. (UNISDR, 2009) 

O conceito de adaptação às mudanças climáticas dado pela Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) é o de ajuste dos sistemas naturais ou 

humanos em resposta a estímulos climáticos, reais ou esperados, ou seus efeitos, o que 

modera o dano ou explora oportunidades benéficas. As estratégias de adaptação assumem o 

risco e sua perda associada e focam em medidas para reduzir ou evitar os efeitos do evento. 

Assim, adaptação à mudança climática é reduzir o risco por meio da redução das 

vulnerabilidades de um sistema (humano ou natural), seja com o aumento da resiliência do 

sistema para que ele responda aos efeitos da mudança do clima, ou pela diminuição da 

exposição do sistema à mudança do clima. Muitas medidas de redução de risco de desastres 

podem contribuir diretamente para uma melhor adaptação. (UNISDR, 2009; IPCC, 2014) 
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A resiliência, palavra bastante utilizada atualmente em diversas áreas, no contexto dos 

desastres, cabe a definição dada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos 

de Desastres (UNISDR), como a capacidade de um sistema exposto a riscos de resistir, 

absorver, adaptar-se e recuperar-se dos efeitos de um perigo de maneira oportuna e eficiente, 

preservando e restaurando suas estruturas básicas e funções essenciais. A resiliência de uma 

comunidade em relação a eventos de risco está relacionada a sua capacidade de se organizar 

antes e durante os momentos de necessidade. Em suma, resiliência é ter a capacidade de 

resposta e rápida recuperação. (UNISDR, 2009) 

Entende-se que, ao ter conhecimento das vulnerabilidades, será possível planejar as 

políticas e ações para aplicar medidas de adaptação. Em resumo, considera-se que a redução 

do risco de desastre envolve mitigação e adaptação, onde, mitigar significa reduzir a 

exposição à vulnerabilidade a desastres e adaptar significa aumentar a capacidade de resposta 

e recuperação, ou seja, aumentar a resiliência.  

2.3. SAÚDE E CLIMA 

A Organização  Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 

enfermidades”. A esta definição, o documento “O Futuro que Queremos”, resultado da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20,  

acrescentou o reconhecimento da saúde como “uma condição prévia, um resultado e um 

indicador de todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável”. (ONU, 2012, p.29) 

As preocupações internacionais sobre as mudanças climáticas e a saúde datam de 

1989, quando foi reunido um grupo de trabalho da OMS para preparar um relatório sobre o 

tema, intitulado “Efeitos potenciais das mudanças climáticas sobre a saúde” e lançado em 

1990. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), por 

sua vez, identifica a saúde como um dos setores sensíveis ao clima, juntamente com a gestão 

da água, energia e agricultura. (WHO, 1990, SMITH et al, 2014, apud FIOCRUZ, 2018; 

UNFCCC, 2018) 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece em seu art. 196, que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, portanto deve ser garantida por políticas públicas que visem à 

redução de riscos de doenças e agravos e que garantam o acesso igualitário às ações e serviços 
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para promoção, proteção e recuperação da saúde. Em cumprimento à Constituição, foi 

promulgada a Lei n. 8.080/90, que cria o Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e é a base para formulação das 

Políticas Nacionais de Saúde. A partir dessa Lei, o conceito de saúde reformula-se e assume 

uma concepção mais abrangente, agregando fatores determinantes e condicionantes, tais 

como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, 

transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; bem como incluindo a garantia às 

pessoas e à coletividade das condições de bem-estar físico, mental e social. (BRASIL, 1990; 

MS, 2013)  

Nesse contexto, surge a expressão, saúde ambiental, que busca olhar o papel do 

ambiente sobre a saúde, não de forma isolada ou linear, mas contextualizado e inserido na 

complexa trama da determinação da saúde das populações, ou seja, passa a se buscar o 

conhecimento sobre os determinantes ambientais da saúde, dentre os quais encontra-se o 

clima. A OMS afirma que a mudança climática afeta os determinantes sociais e ambientais da 

saúde, como: ar limpo, água potável de qualidade, disponibilidade de alimentos e 

assentamentos seguros. Ademais, considerando que diversos agravos tem relação direta com 

as condições do ambiente, pode-se afirmar que as mudanças climáticas têm, inclusive, efeitos 

imprevisíveis sobre a saúde humana. Portanto, reconhecer e promover ações de melhoria da 

qualidade de vida e reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde é fundamental na busca da 

saúde. (NETTO, 2009; OPAS/OMS, 2009; GALLO e SETTI, 2012; MS, 2013; WHO, 2017)  

Do ponto de vista da relação entre saúde e ambiente, a OMS estima que 30% dos 

danos à saúde estão relacionados a questões ambientais decorrentes de inadequação do 

saneamento básico (água, lixo, esgoto, drenagem), poluição atmosférica, exposição a 

substâncias químicas e físicas, desastres naturais, fatores biológicos (vetores, hospedeiros e 

reservatórios) entre outros (OMS, 2008). Além disso, a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS/OMS) estimou, em 2005, que a carga de enfermidades resultantes de problemas 

ambientais era de 18% nos países em desenvolvimento, contra 4,5% nos países 

desenvolvidos. (OPAS, 2011) 

Segundo a OMS, 50% das doenças respiratórias crônicas e 60% das doenças 

respiratórias agudas estão associadas à exposição a poluentes atmosféricos. Já as doenças de 

veiculação hídrica como a esquistossomose, hepatite A, leptospirose, gastroenterites, entre 

outras podem se agravar com as enchentes ou secas que afetam a qualidade e o acesso à água. 
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E possíveis alterações na produção agrícola devido aos eventos como geadas, vendavais, 

secas e inundações podem comprometer o abastecimento e segurança dos alimentos 

provocando subnutrição, com implicações no crescimento e desenvolvimento infantil além de 

intoxicações por agrotóxicos decorrentes dos impactos negativos na produção. Neste sentido, 

as mudanças climáticas globais podem exacerbar os problemas de saúde existentes, além de 

ampliar as áreas e as populações sob risco. (OPAS/OMS, 2009) 

A OMS, a partir de uma avaliação que levou em conta apenas um subconjunto dos 

possíveis impactos na saúde e pressupondo um crescimento econômico contínuo e o 

progresso na saúde, concluiu que a mudança climática deve causar aproximadamente 250.000 

mortes adicionais por ano, entre 2030 e 2050, sendo: 38.000 devido à exposição ao calor em 

idosos, 48.000 devido a diarreia, 60.000 devido a malária e 95.000 devido a subnutrição 

infantil. (WHO, 2017) 

O setor saúde deve tomar medidas e intervenções de adaptação, para reduzir ao 

máximo os impactos via ambiente, que de outra maneira poderão ser inevitáveis. Essa 

adaptação deve-se se dar por meio de discussões intersetoriais visando à proteção da 

saúde por meio de investimentos em programas e projetos voltados para as áreas e 

populações mais vulneráveis. Por outro lado, devem ser adotadas medidas de 

mitigação para reduzir os determinantes das mudanças do clima que trará resultados a 

longo prazo. (OPAS/OMS, 2009, p.28) 

Em 1990, o primeiro Relatório do Painel Intergovernamental das Mudanças 

Climáticas (IPCC) já trazia uma breve seção a respeito dos impactos sobre a saúde, que 

ganhou proeminência nos relatórios subsequentes. Em 2003, foi publicado pela OPAS/OMS 

em colaboração com o PNUMA e a OMM o livro “Mudanças climáticas e saúde humana – 

riscos e respostas”, descrevendo o processo das mudanças climáticas, seus impactos reais ou 

prováveis na saúde e a forma como as sociedades humanas e seus governos deveriam 

responder, com enfoque particular no setor de saúde. E a OMS organizou duas conferências 

mundiais sobre clima e saúde, em 2014 e 2016 (SMITH et al, 2014 apud FIOCRUZ, 2018). 

Dessa forma, e apenas para ilustrar alguns exemplos, a relação do clima com a saúde vem 

sendo abordada com cada vez mais frequência e destaque, ocupando as agendas das políticas 

públicas nacionais e internacionais sobre mudança climática e sobre saúde.  
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2.4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

A definição e oficialização do conceito “desenvolvimento sustentável” foi dada em 

1987, no Relatório de Brundtland, intitulado “O Nosso Futuro Comum”, publicado pela 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas: 

“desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades”. 

(VASCONCELLOS, 2015) 

A origem do conceito vem das preocupações com a poluição, escassez de recursos 

naturais e degradação do meio ambiente, acrescida dos interesses políticos e econômicos em 

se garantir o avanço do desenvolvimento. Foi nesse contexto que se deu a primeira grande 

reunião organizada pelas Nações Unidas a concentrar-se sobre questões de meio ambiente: A 

Conferência de Estocolmo, em 1972, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano, que se constituiu na etapa histórica para a evolução do tratamento das questões 

ligadas ao meio ambiente no plano internacional. (LAGO, 2006) 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi mesmo consagrado na Conferência Rio 

92 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, 

também chamada de Cúpula da Terra – na qual se firmou que o desenvolvimento sustentável 

pressupõe o equilíbrio entre os três pilares econômico, social e ambiental e reconhece a 

distinção entre o padrão de desenvolvimento dos países, os quais passam a ser classificados 

como: países em desenvolvimento e países desenvolvidos, com o fortalecimento da ideia de 

que estes últimos foram e são os maiores causadores de danos ao planeta, representando uma 

ameaça ao meio ambiente e à saúde humana, o que se convencionou chamar de “padrões 

insustentáveis de produção e consumo”. (LAGO, 2006)  

A Rio 92 resultou nos seguintes documentos: Declaração do Rio de Janeiro sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Convenção sobre Mudanças Climáticas; Declaração de 

Princípios sobre Florestas; Convenção sobre a Biodiversidade e Agenda 21 Global – 

instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes 

bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica. 

Contudo, pode-se considerar que a consolidação e concretude do desenvolvimento 

sustentável se deu apenas em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre 
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Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) realizada no Rio de Janeiro, conhecida como 

Rio+20, quando foi pactuado que seria estabelecido um conjunto de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), aspiracionais, coerentes, integrados, limitados em 

número e simples de comunicar, além de expressar equilíbrio entre as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: social, econômica e ambiental. (FIOCRUZ, 2013) 

O principal resultado da Rio+20 foi o documento “O Futuro Que Queremos”, firmado 

por todos os Chefes de Estado ou representantes dos 193 Estados-membros presentes na 

Conferência, e reconhecido como a pactuação política decisiva para encaminhar as questões 

do desenvolvimento sustentável planetário, com seus pilares social, econômico e ambiental, 

buscando reverter a fragmentação e construir um novo marco de governança. O documento 

defende um sistema multilateral inclusivo e propõe o estabelecimento de um fórum político 

intergovernamental de alto nível, a partir da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CDS), assim como o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). (BUSS, 2012; FIOCRUZ, 2013) 
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3. MARCOS REFERENCIAIS CONTEXTUAIS 

3.1. MUDANÇA CLIMÁTICA 

3.1.1. Marco Global: Acordo de Paris  

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ou UNFCCC 

(sigla em inglês de United Nations Framework Convention on Climate Change) é o principal 

fórum internacional e intergovernamental para negociar a resposta global à mudança 

climática. Criado em 1992, foi o primeiro grande reconhecimento político para a questão 

climática. Todavia, a UNFCCC é resultado de um processo iniciado em 1988, com a criação 

do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC) pelo Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM), cujo objetivo era estudar os fenômenos relacionados às mudanças climáticas, a partir 

da revisão e avaliação de informações técno-científicas, sociais e econômicas.  

O atual marco global para as mudanças climáticas é o Acordo de Paris, aprovado na 

21a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (UNFCCC), a COP2111, realizada em dezembro de 2015, em Paris. O Acordo de Paris 

é o instrumento destinado a substituir o Protocolo de Kyoto em 2020, que une esforços de 195 

nações signatárias para adotar uma economia de baixo carbono, reconhecendo a necessidade 

de uma resposta eficaz e progressiva à ameaça urgente da mudança do clima no contexto do 

desenvolvimento sustentável. Os objetivos pactuados no Acordo de Paris são: (UNFCCC, 

2015, artigo 2o , p.2) 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos 

níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 

1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria 

significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima; 

(b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima 

e promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão 

de gases de efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos; e 

                                                 
11 A Conferência das Partes (COP), criada em 1992, constitui o órgão supremo da UNFCCC, que reúne as Partes 

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para tomadas de decisões que devem ser 

coletivas e consensuais, além de se tornarem soberanas, passando a valer para todos os países signatários.  
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(c) Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um 

desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente à mudança do 

clima. 

Com vistas à consecução dos objetivos do Acordo de Paris, conforme estabelecido no 

seu artigo 2º, o Acordo estabelece as “contribuições nacionalmente determinadas” (NDCs –

Nationally Determined Contributions) à resposta global à mudança do clima, onde todas as 

Partes do referido acordo deverão formular e comunicar estratégias ambiciosas e progressivas 

de longo prazo para um desenvolvimento de baixa emissão de gases efeito estufa, tendo em 

conta suas responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades à luz das 

diferentes circunstâncias nacionais. (UNFCCC, 2015) 

As NDCs comunicadas pelas Partes serão inscritas em um registro público mantido 

pelo Secretariado da Convenção e deverão ser feitas a cada cinco anos, podendo ser ajustadas 

pelas respectivas Partes a qualquer tempo, com vistas a aumentar o seu nível de ambição, 

sendo cada Parte responsável pelo seu nível de emissões, o qual constará no “Inventário 

nacional de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito 

estufa”.(UNFCCC, 2015, artigo 13) 

Quanto a participação do Brasil no Acordo de Paris, o Governo brasileiro depositou, 

junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o instrumento de ratificação do Acordo em 21 

de setembro de 2016 e este entrou em vigor no país em 4 de novembro de 2016, após 

aprovação pelo Congresso Nacional. E em 5 de junho de 2017, a Presidência da República 

promulgou o Acordo de Paris por meio do Decreto nº 9.073. 

Tratar das mudanças climáticas como um dos fatores que geram risco de desastres e 

seguir, ao mesmo tempo, o mandato da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas (UNFCCC), o qual prevê manter o aumento da temperatura média 

global abaixo de 2°C ou 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, representa uma oportunidade 

para reduzir o risco de desastres de forma significativa e coerente em todos os processos 

intergovernamentais inter-relacionados.  (UNISDR, 2015) 

3.1.2. Marco Nacional: Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Em 2009, através da Lei nº 12.187, o governo brasileiro instituiu a Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC), buscando a compatibilização do desenvolvimento 
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econômico e social com a proteção do sistema climático global, a redução das emissões e o 

fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa em suas 

diferentes fontes, a promoção da adaptação à mudança do clima e o estímulo ao 

desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. A PNMC determina que os 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas 

governamentais devem compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos da PNMC. 

Uma das diretrizes da PNMC são os compromissos assumidos pelo Brasil na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e nos demais 

documentos sobre mudança do clima dos quais vier a ser signatário. Nesse sentido, o 

compromisso oficial atual do Brasil é o compromisso voluntário assumido junto à UNFCCC, 

no Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, no qual se comprometeu a reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e apresentou intensão de redução de 

43%, até 2030 – ambos comparados aos níveis de 2005. As projeções das taxa de emissões de 

gases de efeito estufa comunicadas são extraídas do Inventário Brasileiro de Emissões e 

Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, cujas estimativas são geradas segundo as 

orientações metodológicas do IPCC12.  

Segundo o Decreto nº 7.390 de 2010, que regulamenta a PNMC, o Brasil deve 

produzir estimativas anuais de emissão de gases de efeito estufa do país, sob coordenação do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), para acompanhar o 

cumprimento e execução da PNMC. Tais estimativas, têm sido divulgadas nos Inventários 

Nacionais de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, entretanto, até a 

conclusão desta pesquisa, o Terceiro Inventário Nacional, publicado em 2016, havia sido a 

última publicação nacional disponível 13 , o qual foi, inclusive, a fonte de dados da 

Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil (NDC-Brasil) ao Acordo de Paris, 

                                                 
12 O Terceiro Inventário Nacional de emissões de gases de efeito estufa usa as diretrizes publicadas pelo IPCC 

em seu Segundo Relatório de Avaliação (SAR, ou AR2), de 1995. No entanto, a meta brasileira no Acordo de 

Paris, foi desenhada usando os fatores de emissão do relatório mais recente do IPCC, o AR5, de 2013, o qual 

aprimorou algumas diretrizes. (Observatório do Clima, 2017) 
13 Uma fonte de dados que vêm suprindo a lacuna nacional dessa falta de periodicidade anual nas estimativas das 

emissões, é o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), criado no Brasil, em 2012, 

através de uma iniciativa da rede de ONGs Observatório do Clima (http://www.observatoriodoclima.eco.br/) 
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integrando a Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima, feita em abril de 201614.  

Para auxiliar no alcance as metas de redução das emissões, o Decreto nº 7.390 de 2010 

estabeleceu: o desenvolvimento de planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do 

clima para a consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono nos âmbitos local, 

regional e nacional; a coordenação das ações para cumprimento das metas de redução pelo 

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (instituído em 2007 pelo Decreto nº 6.263), 

incluindo a coordenação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; e o Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas para acompanhamento da implementação dessas ações.  

Os planos setoriais de mitigação e adaptação visam a atender metas gradativas de 

redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando diversos setores, 

como geração e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, indústria, serviços 

de saúde e agropecuária, levando em conta as especificidades de cada setor. (MMA, 2017) 

Em 2013 foram publicados quatro Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação: 

Saúde15 , Mineração, Industria e Transporte e Mobilidade Urbana. Esses Planos Setoriais 

foram tiveram início em 2011 e ficaram sob responsabilidade dos órgãos setoriais 

competentes (Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Ministérios dos Transportes e das Cidades, 

respectivamente) e coordenados pelo Grupo Executivo do MMA. Cada órgão setorial 

produziu o conteúdo técnico, bem como promoveu a articulação com os atores envolvidos em 

cada temática, incluindo representantes dos setores produtivos, da sociedade civil e entidades 

convidadas pelas coordenações setoriais. Os quatro Planos Setoriais foram finalizados em 

2012, após consulta pública e apreciação pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima. Cabe também aos órgãos setoriais competentes o acompanhamento da implementação 

dos respectivos Planos Setoriais.  

Dentre os instrumentos para a execução da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC) estão: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança 

                                                 
14  O Brasil submeteu a primeira edição do documento em 2004 e a segunda em 2010. 

(http://www.sct.ce.gov.br/index.php/noticias/61591-mcti-lanca-terceira-comunicacao-nacional-do-brasil-sobre-

mudanca-do-clima)  
15 O Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação será abordado na sessão 3.3.2, como marco nacional da 

saúde e clima.  
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do Clima (Fundo Clima) e a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais 

(Rede Clima). 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi elaborado em 2008 pelo Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima e seu Grupo Executivo, com a colaboração de 

outros colegiados e instâncias, como o Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, a Comissão 

Interministerial de Mudança do Clima, a III Conferência Nacional do Meio Ambiente, bem 

como os Fóruns Estaduais de Mudanças do Clima e as organizações da sociedade. (MS, 2013)  

As propostas e deliberações das ações do Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

foram divididas setorialmente em Mitigação, Adaptação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico, e Educação e Cidadania Ambiental. Cabem à linha de mitigação os temas de 

florestas, agropecuária, energia, resíduos, edificações, indústria, e transporte; e à linha de 

adaptação os temas de saúde, recursos hídricos, zona costeira e marinha, agropecuária, 

assentamentos humanos, e ecossistemas naturais. Em relação às linhas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico e educação e cidadania ambiental, cabem todos os temas. 

(BRASIL, 2008; MS, 2013) 

O Fundo Clima – Fundo Nacional sobre Mudança do Clima foi criado pela Lei 

nº12.114 em 09/12/2009 e regulamentado pelo Decreto nº 7.343, de 26/10/2010. É um dos 

instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo de 

natureza contábil, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com participação do 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), com a finalidade de garantir recursos para 

apoiar projetos, pesquisas, empreendimentos, a aquisição de máquinas e equipamentos e o 

desenvolvimento tecnológico relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à 

adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos. (BNDES, 2015 apud PNUD, 2015) 

Outro instrumento para a execução da PNMC é a Rede Clima – Rede Brasileira de 

Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, criada em 2007. Composta por integrantes do 

governo e da academia, a Rede Clima objetiva atuar na produção e disseminação de 

conhecimentos e tecnologias em mudanças do clima, contribuindo com o Painel Brasileiro 

sobre Mudanças do Clima (IPCC Brasileiro), criado em 2009, e com a formulação e 

acompanhamento de políticas públicas concentradas nas seguintes áreas de pesquisa (seguidas 

das respectivas instituições coordenadoras): Cidades (Universidade de Campinas-Unicamp); 

Biodiversidade e Ecossistemas (Museu Paranaense Emílio Goeldi-MPEG/PA); Economia das 
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Mudanças Climáticas (Universidade de São Paulo-USP); Recursos Hídricos (Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE); Desenvolvimento Regional (Universidade de Brasília-UnB); 

Energias Renováveis (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de 

Engenharia/Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ); Agricultura (Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária-Embrapa); Modelagem (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-

INPE) e Saúde (Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz)16. (MMA, 2014) 

3.2. REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 

3.2.1. Marco Global: Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 

O atual marco global para a redução do risco de desastres foi adotado na Terceira 

Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, realizada de 14-18 março de 

2015, em Sendai, Miyagi, no Japão, intitulado “Marco de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres 2015-2030”. Ele surge como o marco pós-2015 – em substituição ao Marco de 

Ação de Hyogo que vigorara de 2005 à 2015 – com objetivos para os próximos 15 anos, 

representando uma oportunidade única para que os países possam: (UNISDR, 2015, p.1) 

(a) Adotar um marco pós-2015 para a redução do risco de desastres conciso, focado e 

orientado para o futuro e para a ação; 

(b) Completar a avaliação e revisão da implementação do Marco de Ação de Hyogo 

2005-2015: Construindo a resiliência das nações e comunidades frente aos desastres; 

(c) Considerar a experiência adquirida com estratégias/instituições e planos regionais 

e nacionais para a redução do risco de desastres e suas recomendações, bem como 

acordos regionais relevantes no âmbito da implementação do Marco de Ação de 

Hyogo; 

(d) Identificar modalidades de cooperação com base nos compromissos para 

implementar um quadro pós-2015 para a redução do risco de desastres; 

(e) Determinar modalidades para a revisão periódica da implementação de um quadro 

pós-2015 para a redução do risco de desastres.  

Durante a Terceira Conferência Mundial, os Estados também reiteraram seu 

compromisso com a redução do risco de desastres e com o aumento da resiliência a desastres, 

um tema a ser abordado com renovado senso de urgência no contexto do desenvolvimento 

                                                 
16 O papel da Fiocruz como instituição coordenadora da área de Saúde na Rede Clima será abordo no capítulo de 

Análise. 
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sustentável e da erradicação da pobreza e, conforme adequado, integrado em políticas, planos, 

programas e orçamentos de todos os níveis. 

O Marco de Sendai se aplica aos riscos de pequena e grande escala, frequentes e 

infrequentes, súbitos e lentos, de causa natural ou humana, bem como aos riscos e perigos 

ambientais, tecnológicos e biológicos. Ele tem como objetivo orientar a gestão do risco de 

desastres para vários perigos no desenvolvimento em todos os níveis, nos âmbitos intra e 

interssetorial.  

O atual Marco busca alcançar o seguinte resultado até 2030: “redução substancial nos 

riscos de desastres e nas perdas de vidas, meios de subsistência e saúde, bem como de ativos 

econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas, comunidades e 

países”. (UNISDR, 2015,p.7) 

Para atingir o resultado esperado, o Marco de Sendai tem o seguinte objetivo: 

Prevenir novos riscos e reduzir o risco de desastres existente, implementando medidas 

econômicas, estruturais, jurídicas, sociais, de saúde, culturais, educacionais, 

ambientais, tecnológicas, políticas e institucionais integradas e inclusivas que 

previnam e reduzam a exposição a perigos e a vulnerabilidade a desastres, aumentar a 

preparação para resposta e recuperação, e, assim, aumentar a resiliência. (UNISDR, 

2015, p.7) 

Para apoiar a avaliação do progresso global em atingir o resultado e o objetivo 

descritos, sete metas globais foram acordadas. Estas metas serão medidas no nível global e 

serão complementadas por indicadores nacionais apropriados, a serem desenvolvidos por cada 

país, a saber: (UNISDR, 2015, p.7) 

A. Reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres até 2030, com o 

objetivo de reduzir a média de mortalidade global por 100.000 habitantes entre 2020-

2030, em comparação com 2005-2015. 

B. Reduzir substancialmente o número de pessoas afetadas em todo o mundo até 

2030, com o objetivo de reduzir a média global por 100.000 habitantes entre 2020-

2030, em comparação com 2005-2015. 

C. Reduzir as perdas econômicas diretas por desastres em relação ao produto interno 

bruto (PIB) global até 2030. 

D. Reduzir substancialmente os danos causados por desastres em infraestrutura básica 

e a interrupção de serviços básicos, como unidades de saúde e educação, inclusive por 

meio do aumento de sua resiliência até 2030. 

E. Aumentar substancialmente o número de países com estratégias nacionais e locais 

de redução do risco de desastres até 2020. 
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F. Intensificar substancialmente a cooperação internacional com os países em 

desenvolvimento por meio de apoio adequado e sustentável para complementar suas 

ações nacionais para a implementação deste quadro até 2030. 

G. Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta 

precoce para vários perigos e as informações e avaliações sobre o risco de desastres 

para o povo até 2030. 

 

Após a adoção do Marco de Sendai, foi organizado pela ONU um grupo de trabalho 

de especialistas intergovernamentais relacionados à redução do risco de desastres, que definiu 

um conjunto de 38 indicadores para medir o progresso na implementação e consecução das 7 

metas globais do Marco de Sendai17. Recentemente, a partir dos 38 indicadores, o Escritório 

das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) 18  lançou uma 

ferramenta de monitoramento on-line para relatar o progresso de implantação do Marco de 

Sendai pelos 193 países Estados-Membros da ONU19.  

3.2.2. Marco Nacional: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

A implantação e acompanhamento do Marco de Sendai para Redução do Risco de 

Desastres 2015-2030 no Brasil está a cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SEDEC) do Ministério da Integração Nacional (MIN), órgão responsável pela representação 

do país no Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNISDR), 

tido como o principal organismo global para a redução do risco de desastres.  

Apesar da participação do Brasil no Marco de Sendai, o marco nacional para às 

políticas de redução de risco de desastres data de 2011, após o pior desastre natural do Brasil 

ocorrido na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, em decorrência 

de enchentes, enxurradas e deslizamentos, causando 947 mortes, mais de 300 pessoas 

desaparecidas e milhares de desalojados e desabrigados 20 , além de severas perdas 

econômicas, destruição de moradias e infraestrutura. (CEMADEN, 2018) 

Foi a partir desse desastre e sua ampla repercussão na mídia brasileira e internacional, 

que se deu maior visibilidade à questão da redução dos desastres no país, levando à sua 

                                                 
17 A lista completa traduzida encontra-se disponível no Anexo desta dissertação. 
18 O UNISDR está focado em alcançar um reconhecimento mais forte da redução do risco de desastres e da 

adaptação às mudanças climáticas como elementos essenciais da gestão do risco climático e do desenvolvimento 

sustentável. 
19 A ferramenta pode ser acessada pelo endereço eletrônico: https://sendaimonitor.unisdr.org/. 
20 Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN). Disponível em: 

https://www.cemaden.gov.br/historico-da-criacao-do-cemaden/ 
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priorização na agenda política nacional e acelerando o processo de criação de estruturas 

governamentais e reformulação das políticas públicas relacionadas ao tema como: o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), vinculado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), as forças nacionais 

como a Força Tarefa de Apoio Técnico e Emergência na Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil (SEDEC) do Ministério da Integração Nacional (MIN) e a Força Tarefa do SUS 

no Ministério da Saúde (MS); o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres e  

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. (FREITAS et al, 2012) 

Até então, apesar do Brasil possuir competência técnica para monitorar e prever 

fenômenos de natureza meteorológica, hidrológica, agronômica e geológica, nenhum órgão da 

esfera federal monitorava esses processos de uma maneira integrada, tão pouco dispunha de 

um sistema de alerta capaz de prevenir e mitigar os danos. As ações governamentais 

limitavam-se às providências imediatas de socorro e apoio à reestruturação das áreas afetadas, 

voltadas para atenuar as consequências dos desastres naturais. (CEMADEN, 2018) 

Nesse contexto, da necessidade governo federal de centralizar esforços para aumentar 

a capacidade da sociedade brasileira para o enfrentamento de catástrofes naturais e, 

principalmente, para a prevenção e o alerta com antecedência, de modo a evitar e reduzir o 

número de vítimas e de prejuízos sociais e econômicos decorrentes desses desastres, que, em 

fevereiro de 2011, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

foi chamado a integrar o grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil da Presidência da 

República com o objetivo de elaborar um plano de prevenção e enfrentamento dos desastres 

naturais. Coube ao MCTIC a responsabilidade de implantar um sistema de alertas antecipados 

da probabilidade de ocorrência de desastres naturais, associados aos fenômenos naturais que 

mais causam vítimas fatais no país: os deslizamentos de encostas e as inundações. (FREITAS 

et al, 2012) 

É nessa perspectiva que, em julho de 2011 pelo Decreto Presidencial nº 7.513, foi 

criado o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), 

vinculado ao MCTIC, cujo objetivo principal é realizar o monitoramento e emitir alertas de 

desastres naturais que subsidiem salvaguardar vidas e diminuir a vulnerabilidade social, 

ambiental e econômica decorrente desses eventos. O órgão, atualmente, conta uma estrutura 

técnico-científica especializada, opera 24 horas por dia, monitorando as áreas de risco de 

957 municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais, sendo o responsável pelo 
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envio de alertas de desastres naturais ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres (CENAD), do Ministério da Integração Nacional (MI), que por sua vez aciona os 

órgãos de defesa civil nos estados e municípios, auxiliando o Sistema Nacional de Defesa 

Civil. (CEMADEN, 2018) 

O Cemaden passa a ser um modelo inovador de instituição pública, no que se refere ao 

alinhamento do trabalho integrado de órgãos vinculados a diferentes Ministérios e em 

diferentes esferas de governo e ao sistema organizado e aprimorado de monitoramento, alerta, 

prevenção e redução dos impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes de eventos 

extremos, tornando-o único na América Latina. (CEMADEN, 2018) 

No Brasil, até a publicação da Instrução Normativa no 1, de 24 de agosto de 2012 

(BRASIL, 2012)21 , o registro oficial de um desastre seguia a Codificação de Desastres, 

Ameaças e Riscos (CODAR) e poderia ocorrer pela emissão de três documentos distintos, não 

obrigatoriamente dependentes: uma Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED), uma 

Avaliação de Danos (AVADAN) ou um Decreto Municipal. Após a publicação dessa 

Instrução Normativa, o NOPRED e o AVADAN foram substituídos por um único documento, 

o Formulário de Informações do Desastre (FIDE) realizado por meio do Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres (S2ID)22, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SEDEC) do Ministério da Integração Nacional (MIN), e passaram a seguir a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). 

Em 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, 

através da Lei nº 12.608. A PNPDEC traz os princípios, os objetivos e instrumentos de como 

a gestão de riscos de desastres e a gestão de desastres devem ser implementadas no Brasil, e 

inovações para o país como: a integração das políticas de ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos 

hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas 

setoriais; elaboração e implantação dos Planos de Proteção e Defesa Civil nos três níveis de 

                                                 
21 Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para o conhecimento federal das situações de 

anormalidade decretadas pelos entes federativos e dá outras providências. 
22 O S2ID tem como objetivo qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil, por meio da 

informatização de processos e disponibilização de informações sistematizadas dessa gestão. O sistema permite: 

registrar desastres ocorridos nos municípios e estados; consultar os processos de reconhecimento federal de 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública; acompanhar os processos de transferência de 

recursos para ações de resposta e de reconstrução; e buscar informações sobre ocorrências e gestão de riscos e 

desastres com base em fontes de dados oficial. O sistema pode ser acessado pelo endereço eletrônico: 

<www.s2id.mi.gov.br> 
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governo, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazo; o Sistema Nacional de 

Informações e Monitoramento de Desastres; a profissionalização e a qualificação, em caráter 

permanente, dos agentes de proteção e defesa; o cadastro nacional de municípios com áreas 

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos; e a inclusão nos currículos do ensino 

fundamental e médio dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental. (MIN, 

2016) 

Um dos desdobramentos da PNPDEC foi o lançamento pela Presidência da República, 

em agosto de 2012, do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. 

Coordenado pela Casa Civil, o Plano conta com a integração e ação conjunta dos Ministérios 

da Integração Nacional, das Cidades, da Defesa, da Saúde, do Meio Ambiente, do 

Planejamento e da Fazenda. O Plano foi estruturado em quatro eixos de atuação: 

Mapeamento, voltado à produção de mapas de suscetibilidade, mapas de setorização de riscos 

e cartas geotécnicas; Monitoramento e Alerta, com a função de estruturar a Rede Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais; Prevenção, com foco nas infraestruturas e 

voltado à execução de obras, que foram incorporadas ao Programa de Aceleração do 

Crescimento e configuram a carteira PAC-Prevenção; e Resposta, com ações direcionadas ao 

socorro, assistência e reconstrução das áreas atingidas pelos desastres naturais.  

Outro marco na política nacional de redução de risco de desastres, é o Plano Nacional 

de Adaptação à Mudança do Clima, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em 

maio de 2016, através da Portaria No150, o qual visa promover a gestão e redução do risco 

climático no país frente aos efeitos adversos associados à mudança do clima, de forma a 

aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que 

permitam a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura. 

Estabelece em seu artigo 2o os seguintes objetivos: (MMA, 2016, p.1) 

I - Orientar a ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e 

tradicional apoiando a produção, gestão e disseminação de informação sobre o risco 

associado à mudança do clima, e o desenvolvimento de medidas de capacitação de 

entes do governo e da sociedade em geral; 

II - Promover a coordenação e cooperação entre órgãos públicos para gestão do risco 

associado à mudança do clima, por meio de processos participativos com a sociedade, 

visando à melhoria contínua das ações para a gestão do risco associado à mudança do 

clima; 

III - Identificar e propor medidas para promover a adaptação e a redução do risco 

associado à mudança do clima. 
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A mesma Portaria no150, instituiu também o Grupo Técnico de Adaptação à Mudança 

do Clima, de caráter permanente e consultivo, composto pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), que o coordenará, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 

(MCTIC) e pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que indicará representantes da 

sociedade civil e do setor privado. O Grupo Técnico de Adaptação tem o objetivo de 

promover a articulação entre órgãos nas esferas federal, estadual e municipal, com entidades 

privadas e da sociedade civil para promover a implementação, monitorar, avaliar e revisar as 

ações e atividades previstas no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Dentre 

suas competências, está prevista a criação de Grupos de Trabalho Temáticos para tratar das 

áreas setoriais do Plano. 

3.3. SAÚDE E CLIMA 

3.3.1. Marco Global: Princípios de Bangkok 

Diante da interrelação entre saúde, mudanças climáticas, desastres e desenvolvimento 

sustentável abordada no referencial teórico, foram destacados dois marcos globais para o 

conceito-chave “saúde e clima”: os Princípios de Bangkok, sobre a implementação dos 

aspectos da saúde para a redução do risco de desastres, e a Agenda de Saúde Sustentável para 

as Américas 2018-2030: Um chamado à ação para a saúde e o bem-estar nas Américas. 

A “Conferência Internacional sobre Implementação dos Aspectos de Saúde do Marco 

de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030”, realizada em março de 2016, 

em Bangkok, Tailândia, organizada em conjunto pelo Governo Real da Tailândia, o Escritório 

das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR) e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), na qual se recomendou medidas para prevenir e reduzir o risco de 

emergências de saúde e aprovou os chamados “Princípios de Bangkok”.  

Os Princípios de Bangkok coloca no centro dos esforços de coordenação da saúde a 

redução do risco de desastres, fornecendo um conjunto de recomendações para os países 

implementarem, da melhor forma, os aspectos da saúde do Marco de Sendai. Eles exigem 

uma abordagem multisetorial e interoperacional para promover a cooperação sistemática, a 

integração e, em última análise, a coerência entre a gestão dos desastres e a gestão dos riscos 

para a saúde. Os princípios baseiam-se na semelhança entre as duas gestões, como a 
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necessidade compartilhada de avaliação de risco, sistemas de vigilância e alerta precoce, 

infraestrutura resiliente e gerenciamento coordenado dos eventos. (UNISDR, 2016) 

As sete recomendações dos Princípios de Bangkok para implementação dos aspectos 

de saúde para redução de riscos de desastres são: (UNISDR, 2016, p.2, tradução própria) 

1. Promover a integração sistemática de saúde nas políticas e planos nacionais e sub-

nacionais de redução do risco de desastres e a inclusão de programas de emergência e 

de gestão de riscos de desastres nas estratégias nacionais e sub-nacionais de saúde. 

2. Reforçar a cooperação entre as autoridades de saúde e outros parceiros relevantes 

visando fortalecer a capacidade do país para a gestão do risco de desastres para a 

saúde, a implementação do Regulamento Sanitário Internacional (2005)23 e construção 

de sistemas de saúde resilientes. 

3. Estimular investimentos públicos e privados centralizados em pessoas nas 

emergências e na redução do risco de desastres, incluindo nos estabelecimentos de 

saúde e infraestrutura. 

4. Integrar a redução do risco de desastres na educação e na formação em saúde e 

fortalecer a capacitação de profissionais de saúde na redução do risco de desastres. 

5. Incorporar dados de mortalidade, morbidade e incapacidade relacionados com 

desastres em sistemas multirriscos de alerta, indicadores básicos de saúde e avaliações 

nacionais de risco. 

6. Promover e apoiar a colaboração intersetorial, transfronteiriça, incluindo o 

compartilhamento de informação, e ciência e tecnologia para todos os perigos, 

incluindo perigos biológicos. 

7. Promover a coerência e desenvolvimento das políticas locais e nacionais e 

estratégias, estruturas legais, regulamentos e arranjos institucionais. 

Segundo Robert Glasser, representante especial do Secretário-Geral das Nações 

Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) sobre a Conferência de Bangkok:  

O resultado desta conferência fortalece significativamente a cooperação entre as 

agências de saúde e suas contrapartes na gestão de desastres [...] e abrem novas 

oportunidades de colaboração na implementação do Marco de Sendai, que aborda um 

amplo escopo de riscos naturais e causados pelo homem, incluindo os biológicos. 

(UNISDR, 2016, p.1, tradução própria) 

A “Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030: Um chamado à ação 

para a saúde e o bem-estar nas Américas” constitui o marco da política pública e 

planejamento estratégico da saúde no âmbito do desenvolvimento sustentável na região das 

Américas, que servirá de orientação para os planos estratégicos da OPAS/OMS24 e aos planos 

                                                 
23 Aprovado pela 58a Assembléia da Organização Mundial da Saúde em 2005.  
24  Criada em 1902, a Organização Pan-Americana da Saúde é também o Escritório de Representação da 

Organização Mundial da Saúde para a Região das América e órgão máximo de deliberações e da diplomacia da 

saúde no continente. (BUSS, 2017) 
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nacionais dos Estados Membros. Adotada em 2017, representa a resposta do setor da saúde 

aos compromissos assumidos pelos Estados Membros da OPAS/OMS na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável e aos assuntos inacabados dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) e da Agenda de Saúde para as Américas 2008-2017, bem como aos 

desafios regionais emergentes em matéria de saúde pública. (OPAS/OMS, 2017) 

A Organização Pan-Americana da Saúde OPAS/OMS, através de sua Resolução 

CE160.R15, resultado da 160ª sessão do seu Comitê Executivo, realizada em junho de 2017 

em Washington, sobre a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030, solicita 

aos seus 32 Estados Membros utilizarem esta Agenda como insumo estratégico para a 

formulação de políticas de saúde em seus países, tendo em conta os seus contextos 

particulares. (OPAS/OMS, 2017) 

A Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030 estabelece onze 

objetivos 25  e sessenta metas, que cobrem amplo espectro de expectativas, incluindo a 

cobertura universal em saúde, o enfrentamento de enfermidades transmissíveis e não 

transmissíveis e o fortalecimento da capacidade de preparação, prevenção, detecção,  

vigilância e resposta às emergências e desastres que afetam a saúde. (BUSS, 2017) 

Os onze objetivos foram definidos com base, entre outros, nas metas de saúde do ODS 

3 e outras metas relacionadas com saúde aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Agenda 2030, ajustadas ao contexto regional. BUSS (2017) destaca o objetivo 11 

ser o maior diferencial entre as duas agendas, por assumir a centralidade dos determinantes 

                                                 
25 1. Ampliar o acesso equitativo a serviços de saúde integrais, integrados e de qualidade, centrados nas pessoas, 

família e comunidade, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de enfermidades.  

2. Fortalecer a reitoria e governança da autoridade nacional de saúde (ministérios da Saúde) e promover a 

participação social.  

3. Fortalecer a gestão e o desenvolvimento de recursos humanos para a saúde com competências para a 

abordagem integral da saúde.  

4. Alcançar financiamento adequado e sustentável para a saúde, com equidade e eficiência, e avançar na 

proteção contra riscos financeiros para todas as pessoas e suas famílias.  

5. Assegurar o acesso a medicamentos essenciais e vacinas, assim como a outras tecnologias sanitárias 

prioritárias, segundo a evidência científica disponível e o contexto nacional.  

6. Fortalecer os sistemas de informações para a saúde, visando apoiar o desenvolvimento de políticas e a tomada 

de decisões baseadas em evidências.  

7. Desenvolver capacidades para a geração, transferência e uso de evidências e conhecimentos em saúde, 

promovendo pesquisa, inovação e uso das tecnologias.  

8. Fortalecer a capacidade nacional e regional de preparação, prevenção, detecção, vigilância e resposta aos 

surtos de doenças e às emergências e desastres que afetam a saúde.  

9. Reduzir a morbidade, deficiências e mortalidade por enfermidades não transmissíveis, traumatismos, violência 

e transtornos mentais.  

10. Reduzir a carga de enfermidades transmissíveis e eliminar as enfermidades negligenciadas. 

11.Reduzir as desigualdades e iniquidades em saúde por meio de enfoques intersetoriais, multisetoriais, regionais 

e sub-regionais dos determinantes sociais e ambientais da saúde. (OPAS/OMS, 2017) 
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sociais e ambientais da saúde, o que é ignorado pelo ODS 3 na agenda global, e complementa 

reconhecendo que: “Esse é um avanço da região, pois são fartas as evidências de que a saúde 

não é apenas um produto da biologia humana, mas o resultado de processos sociais, 

econômicos e ambientais, na mais ampla acepção que tais conceitos possam representar”. 

BUSS (2017, p.3) 

3.3.2. Marco Nacional: Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança 

do Clima 

Considerando que as mudanças climáticas integram um quadro maior de mudanças 

sociais, ambientais e demográficas – que potencializam a vulnerabilidade socioambiental em 

determinados territórios e grupos populacionais aos desastres provocados por situações 

climáticas extremas – torna-se necessário que o setor da saúde desenvolva tanto estratégias 

articuladas de monitoramento dos mesmos quanto novas técnicas de prevenção, preparação, 

respostas e recuperação em relação aos efeitos destes eventos. Tal quadro exige a urgente 

readequação e aprimoramento de conceitos, estruturas, processos e práticas intersetoriais e a 

articulação interministerial para o desenvolvimento de políticas dirigidas à redução do risco 

de desastres associados às mudanças climáticas, com o envolvimento dos Ministérios da 

Integração Nacional; Meio Ambiente; Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; 

Cidades; Educação; Defesa e Saúde, dentre outros, em atuação multi e interdisciplinar. 

(FIOCRUZ, 2018) 

Destaca-se como marco nacional das políticas públicas de saúde e clima, o Plano 

Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-Saúde), o qual 

foi elaborado visando à compatibilização dos objetivos, das diretrizes e instrumentos das 

políticas públicas de saúde com os da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). 

Publicado em junho de 2013, o PSMC-Saúde é resultado do Decreto nº 7.390 de 2010 que 

regulamentou a PNMC e foi coordenado pelo Ministério da Saúde (MS) sob a coordenação-

geral do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Importante registrar que as iniciativas sobre 

mudança do clima da OPAS/OMS, da OMS e do MERCOSUL também foram consideradas 

como elementos norteadores para a elaboração desse plano. (MS, 2013) 

São objetivos do PSMC-Saúde: estabelecer diretrizes, metas e estratégias nacionais 

para contribuir com medidas de mitigação e direcionar medidas de adaptação dos processos e 

serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), visando minimizar as vulnerabilidades da 
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população frente aos impactos da mudança do clima. Para tanto, traz como objetivos 

específicos o fortalecimento da capacidade de preparação e resposta dos serviços de saúde e a 

contribuição dos serviços e produtos da saúde para uma economia de baixo consumo de 

carbono, por meio de medidas de mitigação para reduzir a emissão de GEE em seus 

processos. (MS, 2013) 

O PSMC-Saúde é estruturado sob quatro eixos de intervenção26: (i) Vigilância em 

Saúde, destinado à análise permanente da situação de saúde da população; (ii) Atenção à 

Saúde, que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as ações de promoção, 

proteção, reabilitação e tratamento de doenças.; (iii) Promoção e Educação em Saúde, que diz 

respeito à qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde e de educação no 

tema mudança do clima e saúde; (iv) Pesquisa em Saúde, no qual são priorizados estudos e 

pesquisas que abordam os problemas relacionados aos desastres de origem natural, doenças 

transmissíveis e doenças não transmissíveis. Todas as propostas dos quatro eixos de 

intervenção foram definidas em consonância com as estratégias de adaptação, conscientização 

e educação, parcerias e evidências do Plano Nacional sobre Mudança Climática. (MS, 2013) 

Apesar do PSMC-Saúde se referir também à mitigação, destacam-se as medidas com 

abordagem nas ações de adaptação, as quais buscam controlar e intervir nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, riscos e danos sobre a população, visando garantir a 

resiliência necessária para manutenção da promoção, prevenção e recuperação dos serviços de 

saúde. Destaca-se que os eixos de vigilância em saúde e atenção à saúde são convergentes 

com a estratégia de adaptação. O eixo de promoção e educação em saúde, por sua vez, é 

                                                 
26 i) O eixo de intervenção de Vigilância em Saúde destaca o trabalho referente à identificação dos objetivos, 

diretrizes e metas das vigilâncias ambiental, epidemiológica, sanitária e da saúde do trabalhador correlatos à 

linha de ação de adaptação frente à mudança do clima. Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise 

permanente da situação de saúde da população. Para alcançar esse objetivo, a vigilância em saúde deve articular-

se num conjunto de ações que se destinam a controlar os determinantes, riscos e danos à saúde. 

ii) O eixo Atenção à Saúde corresponde a tudo que envolve o cuidado com a saúde do ser humano, incluindo as 

ações de promoção, proteção, reabilitação e tratamento de doenças. Portanto, considera medidas de 

aprimoramento e estruturação da atenção e da gestão em saúde, com integração sistêmica dos serviços, os quais 

possam viabilizar ações de mitigação e adaptação em relação aos efeitos das mudanças do clima sobre a saúde 

humana e sobre os serviços de saúde. 

iii) O eixo de intervenção de Promoção e Educação em Saúde busca desenvolver estratégias e ações voltadas à 

integralidade de políticas públicas que possam fortalecer a capacidade de preparação, resposta e recuperação dos 

serviços de saúde frente aos impactos da mudança do clima. Essas ações propostas visam o controle e 

intervenção dos fatores determinantes e condicionantes da saúde sobre a população e a qualificação e educação 

permanente dos profissionais de saúde e dos profissionais de educação no tema mudança do clima e saúde. 

iv) No eixo Pesquisa em Saúde foram priorizados estudos e pesquisas que abordam os problemas relacionados 

aos desastres de origem natural; doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis visando garantir a 

resiliência necessária para manutenção da promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito SUS. 

(MS,2013, p.28) 
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convergente com as estratégias de conscientização, educação e parcerias, e o eixo de pesquisa 

em saúde com a estratégia de evidência. Ressalta-se ainda, que as ações de promoção e 

educação em saúde e pesquisa em saúde serão transversais aos dois primeiros eixos: 

vigilância em saúde e atenção à saúde. (MS, 2013) 

Na interrelação dos impactos da mudança do clima que interferem sobre a saúde 

humana, são considerados como principais problemas à saúde pública: óbitos e agravos 

decorrentes de desastres causados por eventos climáticos extremos, doenças transmissíveis e 

doenças não transmissíveis. Neste sentido, as metas e ações descritas nos quatro eixos de 

intervenções do Plano abordam a integralidade de ações relativas a estes problemas, os quais 

foram priorizados pelas áreas técnicas envolvidas no processo de elaboração do Plano. (MS, 

2013) 

Além de utilizar o Plano Nacional sobre Mudança Climática e o regime internacional 

sobre mudança do clima como elementos norteadores, o PSMC-Saúde também utilizou os 

instrumentos das políticas públicas de saúde, como o Plano Nacional de Saúde (2011) e as 

agendas estratégicas disponibilizadas por algumas secretarias e unidades vinculadas ao MS 

com período de execução entre 2012 e 2015, visando à compatibilização dos objetivos, 

diretrizes e instrumentos dessas políticas com os da Política Nacional sobre Mudança do 

Clima. (MS, 2013) 

3.4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

3.4.1. Marco Global: Agenda 2030 e os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável  

Em 01 de janeiro de 2016, entraram em vigor os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, como parte de uma 

nova agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015, que se constrói sobre o legado dos 8 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). No total 17 objetivos27 e 169 metas, que 

equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável a econômica, a social e a 

ambiental, irão orientar as decisões dos 193 países Estados-Membros da Organização das 

Nações Unidas (ONU) até 2030. Um dos objetivos se refere aos meios de implementação e 

financiamento da sustentabilidade. Já os outros 16 objetivos são temáticos, e procuram 

                                                 
27 Descritos no Anexo desta dissertação. 
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aumentar a ambição dos ODM (pobreza, saúde, educação, gênero) e promover a 

sustentabilidade econômica (crescimento inclusivo, empregos e infraestrutura) e a 

sustentabilidade ambiental (mudança do clima, oceanos e ecossistemas, consumo e produção 

sustentável). Tudo isso aliado às sociedades pacíficas e inclusivas (agenda de governança, 

Estado de direito, violência). (ONU, 2015) 

O processo de sua construção foi lançado na Rio+20 – Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro – cujo 

documento final dispõe que o desenvolvimento de objetivos e metas embasados 

cientificamente e a utilização de indicadores que afiram corretamente seu progresso, tal qual 

aplicado em relação aos ODM, poderia ser útil na busca do desenvolvimento sustentado. 

Desde então, se estabeleceu o processo para o desenvolvimento dos ODS, que contou com um 

sistema de consulta pública, com a participação dos principais grupos e partes interessadas da 

sociedade civil, e com o Grupo de Trabalho Aberto sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (GTA-ODS), um grupo intergovernamental formado por representantes de mais 

de setenta países, do qual o Brasil participou ativamente, com vistas a desenvolver os ODS. 

(ONU, 2015; PNUD, 2015) 

Assim, os ODS foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos ODM, 

procurando completar o trabalho inacabado em relação a eles e responder a novos desafios, de 

forma que esses objetivos constituem um conjunto integrado e indivisível de prioridades 

globais para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, adotada por 193 países-

membros das Nações Unidas, inclusive pelo Brasil, portanto, reafirma os resultados de todas 

as grandes conferências e cúpulas das Nações Unidas, que estabeleceram uma base sólida 

para o desenvolvimento sustentável. Suas metas são globais e aspiracionais, e cada governo 

deverá definir seus próprios indicadores nacionais, guiados pelo nível global de ambição, mas 

levando em conta as diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de 

desenvolvimento, bem como, respeitar as prioridades nacionais e decidir como essas metas 

devem ser incorporadas nos processos, políticas e estratégias nacionais de planejamento. 

(ONU, 2015; PNUD, 2015) 

3.4.2. Marco Nacional: Agenda 2030 e os ODS no Brasil 

O desdobramento da Agenda 2030 no Brasil se inicia em dezembro de 2014, quando 

foram estabelecidos grupos técnicos temáticos da Força-Tarefa da ONU sobre a Agenda de 
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Desenvolvimento Pós-2015, com o objetivo de trabalhar em estreita cooperação com o 

governo federal para desenvolver atividades nas áreas relacionadas com a Agenda 2030, por 

meio da elaboração e da apresentação de subsídios, visando contribuir com a definição e a 

futura implementação da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 no país. 

A internalização da Agenda 2030 e seus ODS no Brasil pode ser resumida em três 

etapas gerais: criar e implantar governança nacional para a Agenda 2030, adequar as metas 

globais à realidade brasileira e definir indicadores nacionais que permitam a mensuração real 

das metas.28 Dessa forma, considera-se como o marco da implementação da Agenda 2030 no 

Brasil, a definição da estrutura de governança para a Agenda 2030 Brasileira, que se dá com a 

criação da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), 

em 27 de outubro de 2016, pelo Decreto no 8.892. A CNODS é formada por representantes do 

Governo e da Sociedade Civil, e tem como presidência a Secretaria de Governo da 

Presidência da República (SEGOV).  

A representação do Governo na CNODS é composta pela Casa Civil da Presidência da 

República, Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Ministério do Meio 

Ambiente; ABEMA, representando os níveis de governo estadual e distrital; e CNM, 

representando o nível de governo municipal. No que diz respeito à representação da 

Sociedade Civil, foram escolhidos oito entidades, através de seleção pública, conforme 

estabelecido em Decreto, são elas: ABRINQ, CNPE, SBPC, UGT, VISÃO MUNDIAL, 

ANDIFES, CNI E ETHOS. A Comissão conta ainda com o assessoramento permanente do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), protagonizando a produção de dados e estudos prospectivos para o 

andamento dos ODS.  

A Agenda 2030 é mais do que um compromisso internacional do país, é a 

oportunidade de convergência de políticas públicas para os governos, em todos os níveis, 

cabendo à Comissão Nacional para os ODS fazer a adaptação das metas para a realidade 

brasileira e estabelecer o grau de prioridade das mesmas. Segundo o Secretário de Articulação 

Social da Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV), Henrique Villa: 

“existe a expectativa da Comissão Nacional para os ODS dar condições à retomada plena do 

                                                 
28 Conteúdo extraído da apresentação da Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) no IV 

Seminário do PNUD sobre a Agenda 2030, realizado no Rio de Janeiro-RJ, em 26 de maio de 2017. 



 

 

54 

planejamento governamental de longo prazo, tendo como pano de fundo a Agenda 2030” 

(informação verbal).29 

No que diz respeito ao segundo passo na etapa de internalização da Agenda 2030, de 

se adequar as metas globais à realidade brasileira, foi feita pela SEGOV a verificação da 

correspondência das metas e indicadores dos ODS aos atributos estabelecidos pelo Plano 

Plurianual (PPA) 2016-2019, para cada Ministério, visando identificar a congruência entre os 

objetivos declarados pela Agenda 2030 com o instrumento de planejamento do Governo 

Federal, ou seja, vincular a visão de médio prazo da atuação governamental com a expectativa 

de implantação dos compromissos constantes nos ODS. A SEGOV avalia esta ação como 

uma oportunidade de coordenação interministerial de ações específicas e transversais para o 

Brasil, sendo fundamental, também, para o estabelecimento de quais as Câmaras Temáticas 

deverão ser criadas para o avanço dos ODS no país30. 

Gráfico 2: Número de atributos do PPA 2016-2019 relacionados com os ODS. 

 

Fonte: SEPLAN/MP, 2016 apud PNUD, 2017, p. 28. 

Os resultados do mapeamento do PPA 2016-2019 foi que 86% das metas e 78% dos 

indicadores dos ODS possuem convergência de propósito com os atributos do atual PPA 

(PNUD, 2017). O mapeamento permitiu verificar também: 

A correspondência do número de atributos do PPA com cada ministério responsável 

pela implementação de políticas públicas que contribuirão com o alcance dos ODS. 

Observou-se que um órgão pode estar relacionado a diferentes metas da Agenda 2030, 

ou seja, diferentes órgãos do Governo Federal contribuem para a consecução de uma 

                                                 
29 Fala em apresentação no IV Seminário do PNUD sobre a Agenda 2030, 26 de maio de 2017 
30 Conteúdo extraído da apresentação da Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) no IV 

Seminário do PNUD sobre a Agenda 2030, realizado no Rio de Janeiro-RJ, em 26 de maio de 2017. 
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mesma meta. Essa constatação reforça a importância da integração e articulação 

interministerial na realização de iniciativas que racionalizem a aplicação dos recursos 

orçamentários e confiram maior efetividade à execução de políticas públicas voltadas 

para a Agenda 2030. (PNUD, 2017, p.27) 

Segundo dados do IBGE31, a posição do Brasil em relação ao cumprimento das metas 

dos ODS para os 231 indicadores globais, em 2016, possuía o seguinte retrato:  

1) 44% - Existe metodologia definida e fontes de informação disponíveis; 

2) 16% - Existe metodologia definida, mas não há fonte de informação disponíveis 

ou suficientes; 

3) 28% - Inexistência de metodologias, conceitos e definições. 

4) 12% não possuem classificação.   

 

Nesse contexto, a SEGOV, como presidente do CNODS, recomenda que para as 

metas da Agenda 2030 que o Brasil já cumpriu, o país deveria estabelecer metas mais 

rigorosas ou pelo menos manter atenção para que estas permanecem nos níveis já alcançados, 

pois, caso seja diminuída a atenção para as metas já alcançadas, existe a probabilidade dessas 

piorarem (informação verbal).32  

Por fim, cabe citar três publicações nacionais que têm norteado o desdobramento da 

Agenda 2030 e seus ODS na país. O “Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável” (2017), documento oficial sobre a implementação dos ODS no 

país, apresentado ao Fórum Político de Alto Nível, em Nova York em julho de 2017, no qual  

constam iniciativas dos ministérios e contribuições de órgãos públicos, do setor privado e de 

entidades da sociedade civil relativas aos ODS. O “Guia para Integração dos ODS nos 

Municípios Brasileiros”, tem o propósito de auxiliar os gestores municipais a integrar os ODS 

aos Planos Municipais Brasileiros no período 2018-2021, com a visão de que os ODS não 

devem ser pensados de forma isolada, mas interligados ao planejamento da gestão municipal. 

E o “Relatório Luz da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, relatório de Grupo de 

Trabalho da Sociedade Civil composto de mais de vinte entidades, demonstrando 

preocupações pelo atingimento dos ODS face ao quadro político de perdas de direitos 

fundamentais. 

                                                 
31  Dados apresentados pelo Secretário de Articulação Social da Secretaria de Governo da Presidência da 

República (SEGOV), Henrique Villa, no IV Seminário do PNUD sobre a Agenda 2030, realizado no Rio de 

Janeiro-RJ, em 26 de maio de 2017. 
32  Informação extraída da apresentação do Secretário de Articulação Social da Secretaria de Governo da 

Presidência da República (SEGOV), Henrique Villa, no IV Seminário do PNUD sobre a Agenda 2030, realizado 

no Rio de Janeiro-RJ, em 26 de maio de 2017. 
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4. ANÁLISE  

 

Este capítulo está dividido em cinco subcapítulos, que correspondem as etapas de 

análise da pesquisa. A primeira etapa, diz respeito a análise da Agenda 2030 brasileira e seus 

ODSs como plataforma para as políticas públicas de redução do risco de desastres no contexto 

das mudanças climáticas. Essa análise irá destacar a questão da redução do risco de desastres 

na Agenda 2030, a partir da investigação das 169 metas, demonstrando a transversalidade dos 

desastres no contexto das mudanças climáticas na abordagem dos Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

O segundo subcapítulo, corresponde a análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

onde serão feitas: uma investigação sobre o enquadramento da saúde na redução dos riscos de 

desastres a partir da análise dos impactos da mudança do clima sobre a saúde; a apresentação 

do histórico de atuação institucional da Fiocruz em “saúde e ambiente” e um abordagem da 

“Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”. 

Posteriormente, serão analisados dois dispositivos institucionais – Observatório de 

Clima e Saúde e Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES) – voltados para a pesquisa de clima e saúde e de desastres e saúde, como forma 

de identificar as contribuições da Fiocruz às políticas públicas de redução do risco de 

desastres no contexto das mudanças climáticas. 

A seleção dos dois dispositivos institucionais foi feita partir da execução de um 

mapeamento preliminar das linhas de pesquisa, ensino e projetos de intervenção realizados na 

Fiocruz para o tema dos desastres no contexto das mudanças climáticas e considerados 

relevantes para “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”, com base na Agenda 2030 e seus 

ODS. Foram também utilizados como critérios de seleção: a robustez de material disponível e 

sua confiabilidade; a abrangência e alcance das suas pesquisas dentro e fora da instituição 

(reverberação); e a credibilidade institucional, como ter um pesquisador sênior com ampla 

produção à frente e forte articulação na instituição. 

Dessa forma, foram selecionados o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e 

Desastres em Saúde (CEPEDES) e o Observatório de Clima e Saúde, identificados como 

estratégicos e consagrados na Fiocruz. Para ambos dispositivos selecionados serão feitas 

problematizações a respeito do tema central de pesquisa (desastres no contexto das mudanças 
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climáticas) e suas interfaces com a Agenda 2030, nas quais o Observatório de Clima e Saúde 

(OCS) responderá, principalmente, pela mudança climática e o Centro de Estudos e Pesquisas 

em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES) pelos desastres. 

O conteúdo apresentado nos subcapítulos 4.3 e 4.4, sobre o Observatório de Clima e 

Saúde/Fiocruz e o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES/Fiocruz), foi extraído das entrevistas semiestruturadas conduzidas pela autora 

com os coordenadores dos dois centros de pesquisa, realizadas nos dias 20 e 21 de março de 

2018, respectivamente. Alguns trechos das entrevistas estarão transcritos na íntegra, embora o 

volume principal das respostas tenha sido consolidado e adaptado à estrutura da dissertação. 

Os roteiros das entrevistas estão disponíveis, em seus formatos originais, no anexo desta 

dissertação. Além das entrevistas, também foram obtidas informações através da consulta dos 

sites oficiais de ambos centros de pesquisa e do acesso à documentos institucionais e 

publicações.  

Por fim, no último subcapítulo, será transportada a análise da redução do risco de 

desastres na Agenda 2030, para o contexto da Fiocruz, no sentido de apontar a contribuição 

dos dois dispositivos institucionais estudados para a composição da Estratégia Fiocruz para a 

Agenda 2030.  

4.1. AGENDA 2030: UMA PLATAFORMA PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 

Esta sessão irá analisar a interface dos desastres com a Agenda 2030 brasileira, a partir 

de uma investigação holística de todos os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e metas pactuadas, com o intuito de elucidar a quais metas os desastres são inerentes e 

como está sendo refletida, no Brasil, a questão da redução do risco de desastres no horizonte 

até 2030.  

4.1.1. Redução do Risco de Desastres no contexto da Agenda 2030 Brasileira 

Os principais documentos utilizados para esta análise foram: “Transformando Nosso 

Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” publicado pela ONU-Brasil, 

em 2015, que corresponde ao texto final da Agenda 2030 aprovado na Cúpula das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, em Nova York-EUA; e 

“Acompanhando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: subsídios iniciais do 

Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes 

aos objetivos de desenvolvimento sustentável” publicado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), também em 2015. 

A partir da leitura dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

identifica-se o Objetivo 13 dentre os maiores desafios e que sozinho ameaça a realização da 

maior parte dos ODS, pois diz respeito à “Ação Contra a Mudança Global do Clima: tomar 

medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”. O Objetivo 11, por 

sua vez, converge e reforça a necessidade do enfrentamento à vulnerabilidade aos desastres e 

de se construir cidades seguras e resilientes a eles: “Cidades e Comunidades Sustentáveis: 

tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

Portanto, foram identificados como de maior relevância e correlação com esta pesquisa os 

ODS 11 e 13, por abordarem diretamente a questão dos desastres no contexto das mudanças 

do clima – o ODS 11 quando objetiva assentamentos humanos seguros e resilientes e o ODS 

13 nitidamente por abordar a mudança climática e seus impactos. 

 Fazendo uma primeira análise desses dois ODS, identificados como os mais 

correlatos à redução do risco de desastres, e suas respectivas metas, identifica-se um total de 

15 metas e 49 indicadores, sendo 10 metas e 28 indicadores referentes ao ODS 11 e 5 metas e 

21 indicadores referentes ao ODS 13, conforme estruturado na tabela 2 “Metas e Indicadores 

relacionados aos ODS 11 e 13”, a seguir. 
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Tabela 2: Metas e indicadores relacionados aos ODS 11 e 13. 

OBJETIVO META 
N° DE 

INDICADORES 

TOTAL DE 

INDICADORES 

ODS 11 11.1 3   

  11.2 5   

  11.3 2   

  11.4 4   

  11.5* 4   

  11.6 2   

  11.7 3   

  11.a 2   

  11.b* 3   

  11.c - 28 

ODS 13 13.1* 5   

  13.2 9   

  13.3* 7   

  13.a -   

  13.b - 21 

        

* Inclui na descrição as palavras desastres naturais, 

adaptação à mudança do clima ou resiliência a desastres. 

Fonte: Elaboração própria.  

Numa segunda etapa de análise, agora abrangendo todos os ODS e suas respectivas 

metas, foi feita seleção das metas que têm relação direta ou indireta com a redução do risco de 

desastres no contexto das mudanças climáticas. Posteriormente, foram analisados todos os 

indicadores de cada uma das metas selecionadas e transcritos para a tabela 3 de análise 

“Metas e indicadores da Agenda 2030 relacionados à redução do risco de desastres”, 

apresentada a seguir, apenas os indicadores que pudessem contribuir para às políticas públicas 

de redução do risco de desastres.  

Ainda na tabela 3, foram destacados com cores iguais os indicadores que se repetem, 

com o objetivo de identificar convergências ou sobreposições de ações. Além disso, para cada 

um dos indicadores foi transcrito do documento oficial suas respectivas fontes e bases de 

dados e as possibilidades de desagregação, no intuito de facilitar a usabilidade e apropriação 

futura desta pesquisa.  
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Tabela 3: Metas e indicadores da Agenda 2030 relacionados à redução do risco de desastres. 
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Fonte: Elaboração própria.33 

                                                 
33  Tabela elaborada a partir das informações da publicação “Acompanhando a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável: subsídios iniciais do Sistema das Nações Unidas no Brasil sobre a identificação 
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A partir da análise da tabela 3 “Metas e indicadores da Agenda 2030 relacionados à 

redução do risco de desastres”, pôde-se perceber que a questão dos desastres e da 

vulnerabilidade climática está presente na Agenda 2030 de forma significativa. Constata-se 

que o tema da redução dos riscos de desastres é transversal à cinco Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável: ODS 1, 2, 9, 11 e 13 – ampliando a hipótese inicial de que os 

ODS 11 e 13 eram os mais correlatos à pesquisa.  

Embora os ODS 11 e 13 tenham sido previamente identificados como mais relevantes 

a esta pesquisa, não foram incluídos na tabela 3 todas as suas metas, por nem todas serem 

aderentes aos objetivos de redução do risco de desastres. Por exemplo, a meta 11.2 trata 

especificamente da questão do transporte urbano, a meta 11.3 sobre a gestão participativa, a 

11.4 do patrimônio cultural e a 11.7 sobre segurança pública. Também não foram incluídas as 

metas sem indicadores.  

A partir da análise consolidada das duas tabelas, foi possível verificar que dos 7 

indicadores da meta 13.3, 4 são iguais aos da meta 13.1 e o indicador “percentual de 

municípios com ações e/ou instrumentos de gerenciamento de riscos” é comum às metas 9.1 e 

11.5. Cabe ressaltar que não estão transcritos na tabela 3 todos os indicadores de cada meta 

selecionada, mas apenas aqueles relevantes a pesquisa sobre redução do risco de desastres no 

contexto das mudanças climáticas. 

Dessa forma, a análise evidenciou que existem 22 indicadores distintos – de um total 

de 27 indicadores – elencados à 8 metas e 5 ODS da Agenda 2030 brasileira, voltados aos 

desastres e à vulnerabilidade climática. Além disso, demonstrou a transversalidade dos 

desastres no contexto das mudanças climáticas na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. Ademais, esta pesquisa reconhece que esta seleção de 22 indicadores é uma 

contribuição para que os mesmos possam ser adotados em políticas brasileiras para redução 

do risco de desastres. 

Tomando como referência o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 

2015-2030, ao se fazer um comparativo das suas 7 metas34 com as 8 metas resultantes da 

presente análise, constata-se que a meta 11.5 da Agenda 2030 assume as três primeiras metas 

das sete metas globais do Marco de Sendai: reduzir significamente o número de mortes, o 

                                                                                                                                                         
de indicadores nacionais referentes aos objetivos de desenvolvimento sustentável.” (PNUD. Brasília, 2015). 
34 Apresentadas na sessão 3.2.1. Marco Global: Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-

2030. 
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número de pessoas afetadas e as perdas econômicas diretas por desastres. E a meta 11.b cita a 

utilização do Marco de Sendai para o desenvolvimento e implementação de gerenciamento 

holístico do risco de desastres em todos os níveis.  

Contudo, ao se fazer o cruzamento dos 38 indicadores do Marco de Sendai 

(apresentados no Anexo) com os 22 indicadores resultantes da consolidação na tabela 3 

“Metas e indicadores da Agenda 2030 relacionados à redução do risco de desastres”, 

infelizmente não foi identificado nenhum indicador em comum, apenas dois semelhantes: 

“B.1 - Número de pessoas diretamente afetadas atribuídas a desastres, por 100.000 habitantes; 

e o “E.2 - Porcentagem de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de 

redução de riscos de desastres em consonância com as estratégias nacionais”. Em resumo, 

conclui-se que os indicadores da Agenda 2030 brasileira são mais amplos, de baixa 

quantificação e menos específicos que os do Marco de Sendai, que por sua vez, são 

extremamente consistentes, os quais deveriam ser apropriados e adaptados pelas políticas 

públicas nacionais e locais de redução de risco de desastres. 

Por fim, cabe explicitar que a ONU, através do Escritório das Nações Unidas para 

Redução de Risco de Desastres (UNISDR), reconhece e reforça a sobreposição das duas 

Agendas (Marco de Sendai e Agenda 2030) e vê como oportunidade de se trabalhar de modo 

integrado os diferentes programas e políticas, criando sinergias entre ambas estratégias numa 

perspectiva para o desenvolvimento sustentável. 

Como reflexo disso, a UNISDR estruturou um monitoramento integrado no qual as 

metas do Marco de Sendai complementam o monitoramento de metas dos ODS, representado 

na imagem abaixo. Contudo, observa-se que são correlacionados às metas do Marco de 

Sendai, (representadas pelas letras de A à G) apenas os ODS 1, 11 e 13. Com relação as  

metas, são correlacionadas as 1.5, 11.5, 11.b e 13.1 da Agenda 2030, contudo, as metas 1.5, 

11.b e 13.1 não são de fato iguais a nenhuma meta do Marco de Sendai, como analisado por 

este estudo, mas apenas compartilham de aspirações semelhantes.  
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Figura 1: Marco de Sendai: metas comuns à Agenda 2030. 

 

Fonte: https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/common-indicators. 

Conclui-se que as políticas públicas de redução do risco de desastres possuem conexão 

com mais de uma dimensão da Agenda 2030 e que um mesmo indicador estará conectado a 

mais de um ODS e responderá para mais de uma meta – demonstrando a interconectividade 

dos ODS. Dessa forma, a Agenda 2030 pode ser considerada como uma estratégia global de 

se agregar propostas de políticas públicas que, muitas vezes já vinham sendo desenhadas, 

porém de forma desarticulada.  

Assim, a presente análise demonstrou que a Agenda 2030 pode ser apropriada no país 

como uma plataforma para as políticas públicas brasileiras de redução do risco de desastres no 

contexto das mudanças climáticas. 

4.2. FIOCRUZ E A TEMÁTICA DOS DESASTRES NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS  

Esta sessão abordará a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) enquanto instituição de 

saúde pública de referência nacional e internacional e sua ação institucional interna da 

“Estratégia da Fiocruz para a Agenda 2030”, bem como sua atuação na temática dos desastres 

no contexto das mudanças climáticas. Para tanto, fará uma breve exposição sobre os impactos 

da mudança climática na saúde e as medidas da saúde para mitigação e redução de 

vulnerabilidades. 
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4.2.1. Impactos da mudança climática na saúde humana 

Antes da década 1990, pouco se conhecia em relação à forma como as alterações nos 

sistemas biofísicos e ecológicos da Terra poderiam afetar a saúde da população. Mais 

recentemente, tanto o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) quanto a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) têm consolidado informações sobre os impactos da 

mudança do clima na saúde humana, que podem incidir de maneira direta ou indireta, gerando 

consequências físicas, traumáticas, psicológicas, infecciosas ou nutricionais. (MS, 2013) 

Os impactos diretos resultam de alterações extremas do clima como, por exemplo, 

ondas de calor e de frio, furacões, inundações, queimadas e secas. Quanto aos 

impactos indiretos, esses são mediados por alterações no ambiente que influenciam 

nos ecossistemas e nos ciclos biológicos, geográficos e químicos, os quais podem 

modificar o perfil epidemiológico de doenças já existentes, assim como, o de doenças 

emergentes e reemergentes. Neste cenário, as condições ambientais, geográficas, 

sociais e as condições dos sistemas de saúde são importantes forças modificadoras, já 

que podem intensificar ou reduzir os possíveis impactos na saúde. (MS, 2013, p.20) 

Dentre os impactos diretos da mudança do clima sobre a saúde humana destaca-se a 

alteração nos perfis de morbimortalidade e traumatismos decorrentes de eventos climáticos 

extremos, na maioria das vezes caracterizados por meio de desastres de origem natural. Já 

dentre os impactos indiretos apresentam-se (WHO/OPAS, 2008 apud MS, 2013, p.21): 

• doenças diarréicas e outras infecciosas de transmissão hídrica e alimentar, em 

consequência da alteração na quantidade e qualidade da água; 

• doenças transmitidas por vetores, como malária, dengue, febre amarela, 

leishmaniose, dentre outras, devido à alteração em algumas variáveis como, 

temperatura e precipitação, que afetam o desenvolvimento e comportamento do 

vetor; 

• doenças não-transmissíveis, como desnutrição e subnutrição com implicação no 

crescimento e desenvolvimento infantil, devido à alteração na disponibilidade de 

alimentos decorrentes das secas e variabilidades climatológicas, além de 

transtornos psicossociais, doenças cardiorrespiratórias e dermatoses. 

Em geral, na maior parte das vezes os impacto das mudanças climáticas sobre a saúde 

humana é indireto, sendo as doenças transmitidas por vetores, prevalentes nos países de clima 

tropical, apontadas como um dos principais problemas de saúde pública decorrentes do 

aquecimento global. Isto se deve ao fato das flutuações climáticas produzirem mudanças na 

dinâmica das doenças vetoriais, com possível expansão das áreas de transmissão das doenças 

relacionadas a vetores para novas áreas receptivas e vulneráveis, e mesmo na emergência de 

novas doenças, principalmente em relação às arboviroses, como zika, dengue e chikungunya. 
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Tornando-se necessário o aperfeiçoamento dos sistemas de vigilância em saúde, capazes de 

detectar, diagnosticar e tratar agravos à saúde inusitados ou fora dos padrões atuais de 

transmissão. (BARCELLOS et al, 2009) 

No que diz respeito aos desastres, a saúde classifica as pessoas afetadas por um 

desastre em: diretamente afetados, que incluem óbitos, feridos e doentes, e em indiretamente 

afetados, que são os desabrigados ou deslocados, os quais passam a constituir a categoria de 

pessoas diretamente expostas à situação de risco, seja expostas à água e alimentos 

contaminados, à doenças ou a outros problemas de saúde. Em situações de desastres, a 

preocupação principal da comunidade de saúde pública é reduzir os riscos para a saúde 

associados a esses eventos. FREITAS et al. (2014) sistematiza os efeitos considerados mais 

comuns sobre a saúde humana decorrentes de desastres naturais, por tipologia de evento, 

conforme figura 2 “Tipos de fenômenos naturais e seus efeitos sobre a saúde humana”. 

Portanto, a gestão dos desastres foca nas pessoas e nos sistemas que podem vir a ser afetados 

pelos desastres. (FREITAS et al, 2014; MS, 2015; FIOCRUZ, 2018) 

Figura 2: Tipos de fenômenos naturais e seus efeitos sobre a saúde humana. 

 

Fonte: FREITAS et al. 2014, p. 3649. 
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Segundo previsão da Organização das Nações Unidas (ONU), até 2030, quase metade 

da população mundial viverá em áreas com escassez de água, com efeitos e consequências 

severos para a saúde pública. Ao longo do século XXI, prevê-se que as alterações climáticas 

conduzam a um aumento de problemas de saúde em muitas regiões e, especialmente, em 

países em desenvolvimento mais pobres, em comparação com uma base de referência sem 

alterações climáticas. Prevê-se que a combinação de temperaturas elevadas e umidade, em 

2100, em algumas áreas e em certas épocas do ano, comprometa as atividades humanas 

normais, incluindo o cultivo de alimentos e o trabalho ao ar livre. Os exemplos de problemas 

de saúde incluem: maior probabilidade de ferimentos, doenças e morte devido a ondas de 

calor e incêndios mais intensos; aumento da probabilidade de desnutrição resultante da 

diminuição da produção de alimentos nas regiões pobres; riscos resultantes da perda de 

capacidade de trabalho e redução da produtividade de trabalho em populações vulneráveis; e 

aumento dos riscos de doenças transmitidas através dos alimentos e água contaminados e por 

vetores. (IPCC, 2014; FIOCRUZ, 2018) 

Acredita-se que a identificação das vulnerabilidades e a proposição de medidas de 

adaptação poderão evitar um cenário ainda pior que aqueles projetados até o momento. Entre 

as abordagens que objetivam mitigar os efeitos dos impactos da mudança climática sobre a 

saúde humana está a necessidade de subsidiar a formulação de políticas públicas para reduzir 

vulnerabilidades frente às mudanças climáticas globais. Para isso cabe ao setor da saúde: 

(FIOCRUZ, 2018 p.36) 

• Identificar as principais doenças e agravos resultantes, assim como os grupos 

populacionais mais vulneráveis a tais ocorrências, de modo a subsidiar as ações de 

vigilância e atenção à saúde; 

• Construir um modelo para identificação e avaliação multicritério espacial para 

análise de vulnerabilidade ao evento climático extremo; 

• Criar e disponibilizar informações sobre vulnerabilidade socioambiental e 

exposições ao evento climático extremo e seus efeitos sobre a saúde. 

As medidas de redução da vulnerabilidade para a saúde mais eficazes a curto prazo 

são os programas que implementam e melhoram medidas básicas de saúde pública, tais como: 

o abastecimento de água potável e saneamento, garantia dos cuidados essenciais de saúde 

(assistência básica), incluindo vacinação e serviços de saúde infantil, e aumento da 

capacidade de preparação e resposta contra catástrofes. (IPCC, 2014)  
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Cabe destacar que das sete metas globais do “Marco de Sendai para a Redução do 

Risco de Desastres 2015-2030”, quatro fazem referência à área da saúde, bem como seus 

indicadores, evidenciando: a relação ao número de mortes e pessoas feriadas ou doentes 

atribuídas a desastres e, no que tange aos serviços essenciais a serem protegidos, prevê a 

redução dos danos causados por desastres em infraestrutura básica e a interrupção de serviços 

básicos, incluindo os de saúde, cujo indicador é o “número de instalações de saúde destruídas 

ou danificadas atribuídas a desastres”. (UNISDR, 2015)  

4.2.2. A Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz 

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma fundação pública federal vinculada ao 

Ministério da Saúde brasileiro, fundada em 1900 no Rio de Janeiro, como Instituto 

Soroterápico Federal, é reconhecida como a mais destacada instituição de ciência e tecnologia 

em saúde da América Latina. (FIOCRUZ, 2017c) 

Teve sua origem com o médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz responsável pela 

reforma sanitária que erradicou a epidemia de peste bubônica e a febre amarela da cidade do 

Rio de Janeiro, quando, em 1908, em reconhecimento às suas lutas contra as doenças, o 

Instituo passa a ser chamado de Instituto Oswaldo Cruz. Outros destaques de sua atuação 

foram as expedições científicas para o levantamento das condições sanitárias do interior do 

país, a campanha de saneamento da Amazônia, a erradicação da febre amarela no Pará e o 

combate à malária em Rondônia. (FIOCRUZ, 2017c) 

As pesquisas científicas em saúde do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) sempre tiveram 

como base a investigação da relação do ambiente com a saúde, como por exemplo a 

comprovação de que a febre amarela era transmitida por mosquitos com a implantação de 

medidas sanitárias para eliminar focos dos insetos. (FIOCRUZ, 2017c) 

Em 1970, a partir do Decreto nº 66.624, o Instituto é transformado em Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a fusão de outros institutos, com funcionalidades e 

características distintas, também ligados ao Ministério da Saúde: Instituto Fernandes Figueira 

(IFF) do Departamento Nacional da Criança, o Instituto Nacional de Endemias Rurais 

(INERU) do Departamento Nacional de Endemias Rurais, o Instituto Evandro Chagas da 

Fundação Serviços de Saúde Pública (atual Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

– ENSP) e o Instituto de Leprologia do Serviço Nacional de Lepra. (REGIS, 2016)  
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Durante os anos que se seguiram, a Fiocruz adquiriu e criou novas unidades e 

fortaleceu sua presença no território nacional, estando presente, atualmente, em dez estados 

do país e com mais de vinte unidades, entre unidades finalísticas, de apoio, técnico-científicas 

e técnico-administrativas. Além disso, conta com um escritório em Maputo, capital de 

Moçambique, na África. Das unidades nacionais encontram-se: Instituto Nacional de Saúde 

da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), no Flamengo/RJ; Campus 

Mata Atlântica, em Curicica/RJ; Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), em 

Jacarepaguá/RJ; Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR), em Belo Horizonte/MG; Centro 

de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM), em Salvador/BA; Centro de Pesquisa Leônidas e 

Maria Deane (CPqLMD), em Manaus/AM; Diretoria Regional de Brasília (Direb), em 

Brasília/DF; Instituto Carlos Chagas, em Curitiba/PR; Fiocruz Pernambuco, em Recife/PE; e 

as mais quatro unidades em estruturação no Mato Grosso do Sul, Ceará, Rondônia e Piauí. 

(Fiocruz, 2018) 

Somente na sede da Fiocruz em Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, encontram-se: o 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC); a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP); o 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS); a Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); o Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (ICICT); a Casa de Oswaldo Cruz (COC); o Instituto Nacional de 

Infectologia Evandro Chagas (INI); o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos); 

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos); e o Instituto de Ciência e 

Tecnologia em Biomodelos (ICTB). 

No que diz respeito ao seu reconhecimento internacional como instituição de pesquisa 

em saúde, podem ser citados alguns acontecimentos que marcaram sua história: a visita do 

físico alemão Albert Einstein ao Instituto Oswaldo Cruz, em 1925, e sua participação em 

Conferência na Escola Politécnica; a inauguração do Laboratório do Serviço Especial de 

Profilaxia da Febre Amarela pela Fundação Americana Rockfeller, em 1937; participação em 

congresso promovido pelo IOC do cientista britânico Alexander Fleming, descobridor da 

penicilina, em 1950; em 1987 a Fiocruz passa a integrar a Rede Internacional de Laboratórios 

para o Isolamento e Caracterização do HIV-1, coordenada pelo Programa Mundial de Aids da 

Organização Mundial de Saúde (OMS); recebeu o Prêmio Mundial de Excelência em Saúde 

Pública concedido pela Federação Mundial de Associações de Saúde Pública, em 2006; e em 

2009, o Centro de Referência para Bancos de Leite do IFF é premiado pela OMS e pelo 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) durante a II Exposição Global 

de Desenvolvimento Sul-Sul. (FIOCRUZ, 2017c) 

Além disso, a Fiocruz responde atualmente por cinco Centros Colaboradores da 

Organização Mundial da Saúde (OMS): o Centro Colaborador para Políticas Farmacêuticas, 

coordenado pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca (NAF/Ensp); Centro Colaborador para Leptospirose, coordenado pelo Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC); Centro Colaborador para Educação de Técnicos em Saúde, coordenado 

pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV); Centro Colaborador em Saúde 

Pública e Ambiente, coordenado pela Vice-Presidência de Ambiente e Atenção e Promoção à 

Saúde (VPAAPS); e Centro Colaborador para Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, 

coordenado pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS). (OPAS/OMS, 2018) 

4.2.3. Fiocruz: instituição de referência em pesquisa em saúde e ambiente 

Desde o início de sua trajetória, a Fiocruz reconhece a importância das condições 

ambientais sobre a saúde pública e trabalha numa abordagem multi e transdisciplinar, 

direcionando esforços para predizer, compreender e controlar os impactos negativos das 

condições ambientais sobre a saúde da população, possuindo conhecimento acumulado e 

expertise na área de saúde e ambiente.  

 No contexto da crise ambiental global com grandes impactos na saúde pública, não 

faltam evidências de que o setor de saúde deve se preocupar com as mudanças climáticas, 

uma vez que, como apresentado, elas podem influenciar na propagação de vetores, na 

poluição do ar, na qualidade das águas para consumo humano, na produção de alimentos, 

entre outras questões.  

Neste sentido, um dos campos de atuação da Fiocruz se situa na interface entre Saúde 

e Ambiente, que abrange, entre outros temas, clima e desastres, possuindo um trabalho 

sistemático de mais de uma década na área sob a coordenação da Vice-Presidência de 

Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), que desde 2010 responde também 

como Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da OMS. 

Dentre as ações a serem desenvolvidas pela Fiocruz no campo de clima e desastres se 

situam a análise de risco e estudos prospectivos sobre doenças emergentes, reemergentes e 

negligenciadas, sobretudo as infecciosas e as relacionadas a problemas de saneamento 
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ambiental, derivadas das mudanças climáticas. Ressalta-se também os desastres naturais, 

como objeto a ser articulado com a saúde pública, envolvendo a Fiocruz em iniciativas de 

contribuição de conhecimento para a redução de desastres e seus impactos sobre a vida, assim 

como subsídios para as políticas públicas que possam fortalecer ações proativas. (FIOCRUZ, 

2018) 

A Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), no 

componente de ambiente, trabalha sob sete eixos de atuação: (i) saúde e biodiversidade, (ii) 

saúde e clima, (iii) avaliação de impacto à saúde de grandes empreendimentos, (iv) saúde e 

saneamento, (v) saúde do trabalhador, (vi) saúde e agrotóxicos e (vii) desafios da política 

nacional de saúde integral das populações do campo, floresta e águas. (FIOCRUZ, 2017b) 

Em 2012, foi criado, sob o eixo “saúde e clima”, o Grupo de Trabalho (GT) Clima, 

Saúde e Cidadania, com o objetivo de subsidiar posições, estratégias, diretrizes, programas, 

planos e ações institucionais e governamentais nas questões da mitigação e adaptação das 

mudanças climáticas sobre a saúde humana no país, por intermédio da Vice-Presidência de 

Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS), integrando também a Câmara Técnica 

de Saúde e Ambiente. Além de pesquisadores internos da Instituição, podem fazer parte do 

GT, especialistas convidados externos para prestarem colaboração às atividades do GT. 

Dentre as atribuições do GT Clima, Saúde e Cidadania, cabe destacar: (FIOCRUZ, 2018 p.19) 

a) Conscientizar a instituição, a sociedade civil e o governo em relação aos impactos 

das mudanças climáticas sobre a saúde humana, através de oficinas de trabalho, 

atividades de divulgação, seminários, palestras e outros meios julgados 

necessários. 

b) Manter estreito relacionamento com as Câmaras Técnicas da Instituição e demais 

Grupos de Trabalho instalados, de maneira a buscar sinergia e integralidade das 

ações sobre o tema na Fiocruz. 

c) Estimular parcerias com a iniciativa privada e com a sociedade civil organizada, 

de modo a unificar os espaços de conscientização e participação nas discussões do 

tema e a incentivá-las a participar e a colaborar com os trabalhos do GT. 

d) Alimentar semestralmente um boletim, que estará disponível no Observatório de 

Clima e Saúde, para informar a situação climática e seus impactos à saúde, 

ressaltando os grupos populacionais e as regiões de maior risco às mudanças 

climáticas.  

A atuação destacada nesse campo, em níveis nacional e internacional, trouxe como 

desdobramento, por exemplo, o processo de designação da Fiocruz como Centro Colaborador 

em Saúde Pública e Ambiente da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), em 
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2010, o que vem trazendo novas oportunidades, mas também desafios para a instituição. Os 

Centros Colaboradores da OMS são instituições-chave que atuam  nos países e integram uma 

rede colaborativa nacional e internacional com o propósito de realizar atividades técnicas e 

concretizar ações que contribuam com resultados em saúde locais, regionais e globais. São 

designados pela OMS, reconhecidos pelas autoridades nacionais brasileiras e possibilitam a 

criação de espaços para o intercâmbio de informações e de cooperação técnica entre si e com 

parceiros internacionais no campo da saúde pública. (OPAS/OMS, 2018) 

Conforme apresentado na sessão 3.2, em 2013, foi publicado o Plano Setorial da 

Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-Saúde), coordenado pelo 

Ministério da Saúde, um marco nacional da relação clima e saúde, o qual foi elaborado 

visando à compatibilização dos objetivos, das diretrizes e instrumentos das políticas públicas 

de saúde com as da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Analisando o PSMC-Saúde, 

foi identificado que dos quatro eixos de intervenção sob o qual o Plano é estruturado 

(Vigilância em Saúde, Atenção à Saúde, Promoção e Educação em Saúde e Pesquisa em 

Saúde), a Fiocruz responde como órgão responsável por três metas de três eixos distintos. A 

seguir, estão apresentadas de forma resumida essas três metas sob responsabilidade da 

Fiocruz, junto com as respectivas diretrizes estratégicas as quais objetivam atender e seus 

resultados esperados: 

• Eixo Vigilância em Saúde - Diretriz estratégica: Redução dos riscos e agravos à saúde da 

população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde. Meta: Implantar 

Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres de Origem Natural (CEPED/Fiocruz) até 

2015. Resultado esperado: Produção de conhecimentos, metodologia e modelos de 

intervenção do setor saúde em situação de desastres. 

• Eixo Promoção e Educação em Saúde - Diretriz estratégica: Contribuição à adequada 

formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho 

dos profissionais de saúde. Meta: Ampliar de 240h para 414h/ano a produção de 

programas veiculados pelo Canal Saúde, até 2015. Resultado esperado: Fortalecimento da 

comunicação no âmbito do SUS no intuito de proporcionar à sociedade civil uma 

representatividade maior nos meios de comunicação. 

• Eixo Pesquisa em Saúde - Diretriz estratégica: Fortalecimento do complexo produtivo e 

de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de 



 

 

74 

desenvolvimento econômico, social e sustentável, com redução da vulnerabilidade do 

acesso à saúde. E redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações 

de promoção e vigilância em saúde. Meta: Realizar estudo de revisão sistemática sobre o 

impacto das mudanças climáticas no comportamento dos vetores responsáveis pela 

dengue e pela malária nos biomas brasileiros considerando os últimos 30 anos, até 2013. 

Resultado esperado: Desenvolvimento de aplicativos que permitam a entrada de dados dos 

sítios sentinelas, a integração desses dados com os bancos de dados nacionais 

possibilitando a análise da correlação entre mudanças climáticas e a ocorrência de dengue 

e malária. Órgãos responsáveis: DECIT/SCTIE/MS; CNPq e Fiocruz. 

Aprofundando a análise sobre a estrutura da Fiocruz e investigando suas unidades e 

centros de pesquisas, é possível identificar dentro da instituição os pontos focais responsáveis 

de fato por cada meta. O Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres de Origem Natural 

(CEPED), do eixo Vigilância em Saúde, corresponde ao Centro de Estudos e Pesquisas em 

Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES), aprovada sua criação em 2011 pelo 

Conselho Deliberativo da Fiocruz e com necessidades de consolidação. O Canal Saúde, sob o 

eixo Promoção e Educação em Saúde é o canal de televisão do SUS, criado e gerido pela 

Fiocruz, com alto grau de autonomia. E por último, o estudo sobre o impacto das mudanças 

climáticas no comportamento dos vetores responsáveis pela dengue e pela malária através dos 

sítios sentinelas, do eixo Pesquisa em Saúde, situa-se sob a responsabilidade do Observatório 

de Clima e Saúde (ICICT), por ser o centro de pesquisa que coordena os sítios sentinelas.  

Buscando atender o objetivo específico de investigar as contribuições da Fiocruz para 

as políticas públicas de redução do risco de desastres no contexto da mudança climática, a 

seguir serão abordados alguns dispositivos da Instituição que, além do Observatório de Clima 

e Saúde e do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES)35, também atuam com pesquisas sobre desastres ou sobre saúde e clima, bem 

como os seus respectivos arranjos interinstitucionais e participações nas redes temáticas de 

colaboração. 

                                                 
35 As sessões 4.3 e 4.4 irão aprofundar a análise do Observatório de Clima e Saúde e do CEPEDES, que foram 

selecionados por este estudo como os dispositivos institucionais com um campo de atuação de pesquisa de 

grande abrangência, influente e de maior relevância nas questões de reduções de risco de desastres no contexto 

das mudanças climáticas. Cabe a informação de que a seleção desses dois dispositivos para investigação de 

pesquisa foi feita antes da análise do PSMC-Saúde, a qual fortaleceu a estratégia de pesquisa. 
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A Fiocruz sedia e é responsável, através do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), pelo 

Núcleo Latino-Americano da Rede de Pesquisa sobre Mudança Climática Urbana (UCCRN-

LA: Urban Climate Change Research Network – Latin American), sob coordenação da 

pesquisadora Dra. Martha Barata, desde outubro de 2015. A Rede de Investigação da 

Mudança do Clima Urbano (UCCRN), lançada em 2007, desenvolve pesquisas que possam 

contribuir para a concepção de tecnologia de mitigação e de prevenção do risco climático nas 

cidades, que podem ser avaliadas, disseminadas e replicadas em outras áreas urbanas, 

considerando-se e respeitando-se as respectivas diferenças territoriais, geográficas, ambientais 

(naturais e construídas), econômicas, sociais, culturais e de governança. Reconhecendo os 

desafios de lacunas de dados e conhecimento e visando aumentar a efetividade de suas 

pesquisas e aplicação dos resultados obtidos, a UCCRN procura entender e pesquisar as 

dinâmicas de perigo climático e vulnerabilidade específicos das cidades distribuídas por 

diferentes regiões, o que levou ao processo de regionalização da rede, resultando no UCCRN-

LA. Os principais parceiros atuais do Eixo Latino-Americano são o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e o Ministério da Saúde (MS) do Brasil, o Programa Rio Resiliente, a 

Secretaria de Meio Ambiente do Município do Rio de Janeiro e a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado da Bahia. (UCCRN, 2018) 

Outra contribuição da Fiocruz para as políticas públicas de redução do risco de 

desastres é o recém lançado Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima), resultado do 

projeto Indicadores de Vulnerabilidade da População à Mudança do Clima desenvolvido 

desde 2014, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e financiado pelo 

Fundo Clima. Coordenado pelos pesquisadores da Fiocruz Dr. Ulisses Confalonieri 

(CPqRR/MG) e Dra. Martha Barata (IOC) e pela Secretaria de Mudança Climática e 

Qualidade Ambiental do MMA, a ferramenta lançada em março de 2018 pode ser utilizada 

em todo Brasil e, ao mesmo tempo, agregar dados dos municípios. No que diz respeito à 

apropriação local, o SisVuClima36 ajuda a medir a capacidade dos municípios de lidar com as 

mudanças climáticas e dentre seus produtos estão o Mapa da Vulnerabilidade Municipal e o 

cálculo do Índice Municipal de Vulnerabilidade aos Impactos de Mudança Climática, que 

podem ser utilizados para: a estruturação da Defesa Civil, em observância às necessidades de 

cada município, para orientar a adoção de políticas públicas voltadas para a adaptação da 

                                                 
36 O sistema agrega 64 variáveis que buscam considerar a exposição, a sensibilidade e a capacidade adaptativa 

em escala municipal, que vão desde percentual de cobertura vegetal nativa, passando por suscetibilidade à 

ocorrência de desastres naturais, índice de doenças associadas ao clima (dengue, malária, leptospirose e outros), 

percentual de analfabetos até existência de serviços públicos de saúde, educação segurança e defesa civil, o que 

permite mapear áreas mais vulneráveis e suas necessidades. 
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população à mudança do clima, melhorar os gastos orçamentários, entre outros. Espera-se, 

também, que seus produtos possam subsidiar a implementação do Plano Nacional de 

Adaptação à Mudança do Clima. 

Dentre os produtos do Projeto Indicadores de Vulnerabilidade da População à 

Mudança do Clima, desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Fiocruz com 

representantes do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), do Centro de Pesquisas René Rachou 

(CPqRR/MG) e da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), destaca-se a 

elaboração do “Mapa de Vulnerabilidade da População do Estado do Rio de Janeiro aos 

Impactos das Mudanças Climáticas nas Áreas Social, Saúde e Ambiente”. A metodologia 

desenvolvida para o mapa permitiu avaliar a vulnerabilidade municipal relacionando eventos 

extremos hidrometeorológicos e óbitos e contribuiu como insumo para o Programa Rio 

Resiliente, do Município do Rio de Janeiro.  

Por meio do Observatório de Clima e Saúde, a Fiocruz também compõe o Grupo 

Técnico de Clima e Saúde para subsidiar o Grupo Interministerial no Desenvolvimento da 

Política Nacional de Mudanças Climáticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

instituído em maio de 2016, pela Portaria nº 150 do Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

No que diz respeito aos arranjos interinstitucionais internacionais e nacionais, além 

dos já relacionados às atividades descritas acima, foi identificado que a Fiocruz participa das 

redes de colaboração voltadas à temática de desastres, clima e saúde com: a Rede Brasileira 

de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima); Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD); Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de 

Desastres (UNISDR) e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e 

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). 

4.2.4. Estratégia Fiocruz para Agenda 2030 (EFA2030) 

A saúde vem sendo fortemente inserida nas discussões para o desenvolvimento 

sustentável, tendo importante presença na primeira agenda do milênio (2000-2015), 

constituindo três dos oito Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio (ODM) pactuados na 

Cúpula do Milênio em 2000: redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna 

e combater HIV/AIDS e de doenças negligenciadas, entre elas malária e tuberculose. A 

entrada da saúde como ODM é resultado da compreensão sobre a importância que têm 
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populações saudáveis para o crescimento econômico e o desenvolvimento. Por sua vez, o 

documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

Rio+20, realizada em 2012, intitulado “O Futuro que Queremos”, reconhece a saúde como 

uma pré-condição, indicador e resultado para as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável. (BUSS, 2012; FIOCRUZ, 2013) 

Na atual Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que veio dar continuidade 

aos ODMs, foi destinado um Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) exclusivo 

para a saúde e bem-estar: o ODS-3, que estabelece “assegurar uma vida saudável e promover 

o bem-estar para todos, em todas as idades”. O ODS-3 constitui uma ampliação significativa 

das questões da saúde em relação aos ODMs, mantendo como metas os três ODMs referentes 

à saúde (reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna e combater o HIV/SIDA, 

malária e outras doenças), agregando as doenças não-transmissíveis e acrescentando duas 

novas metas: aumentar a taxa vacinação completa de crianças, adolescentes, idosos e adultos 

de risco e garantir os direitos sexuais e a saúde reprodutiva. (FIOCRUZ, 2013) 

Engajada no debate global da sustentabilidade, desde a Rio 92 e já na Agenda 2030, 

como membro do grupo técnico temático sobre saúde da Força-Tarefa da ONU, contribuindo 

para a definição e a futura implementação da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 no país – 

especificamente através do Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS)37 – a Fiocruz 

teve a iniciativa de internalizar a Agenda 2030 na instituição e criou, em 2017, a chamada 

“Estratégia Fiocruz para Agenda 2030”. (BUSS, 2012; FIOCRUZ, 2017a)  

O objetivo da presidência da Fiocruz com a criação da “Estratégia Fiocruz para a 

Agenda 2030” é que ela seja referência central e eficaz para o processo de planejamento, 

definição de prioridades e estratégias políticas institucionais alinhadas com a atual Agenda 

global para o desenvolvimento sustentável. Para tanto, foi convocado um grupo de trabalho 

para estabelecer as bases conceituais e linhas de trabalho da “Estratégia Fiocruz para a 

                                                 
37 O Centro Colaborador da OMS/OPAS, para Saúde Global e Cooperação Sul-Sul, localizado no CRIS, se 

dedica desde 2011 ao tema da Agenda 2030 e ODS, tendo colaborado ativamente para a secção da saúde do 

Informe Final da Rio+20; para o posicionamento do Brasil no processo de negociação da Resolução da ONU 

sobre a Agenda 2030 e ODS; e publicado diversos artigos em revistas nacionais e estrangeiras sobre o tema, 

além de ter um livro em publicação pela Editora Fiocruz, sobre ‘Diplomacia da Saúde e Saúde Global’, que trata 

amplamente da Agenda e de ODS, na sua dimensão internacional e latino-americana. (FIOCRUZ, 2017a, p.34) 
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Agenda 2030”, denominado EFA2030. Dentre as atividades constantes no Plano de Trabalho 

de 2018 da EFA 203038, destacam-se:  

• Inserir a Fiocruz na discussão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em 

Saúde da Comissão Nacional para ODS. 

• Colaborar com o monitoramento do ODS 3 junto ao Ministério da Saúde. 

• Contribuir para o Observatório de Saúde Global da OMS, no contexto da Agenda 

2030 e ODS. 

• Criar e manter uma agência de comunicação EFA2030, que centralize, receba e 

distribua informações de e para uma rede de comunicação abarcando o Estado, as 

empresas e o terceiro setor, em nível nacional e internacional. 

• Identificar e articular a Fiocruz com parceiros-chave através de parcerias e 

convênios interinstitucionais e com a sociedade (nacional e internacional) 

buscando oportunidades de visibilidade e dimensão da Estratégia Fiocruz para a 

Agenda 2030. 

• Mapear as oportunidades de agendas e os principais atores e interlocutores do 

Estado e da Sociedade Civil para os quais devem se dirigir os esforços da Fiocruz 

para constituição de redes, alianças e enfrentamentos. 

• Induzir, disseminar e potencializar o tema da saúde e sustentabilidade e a Agenda 

2030 junto as unidades acadêmicas da Fiocruz, através de cursos de formação 

continuada na área de saúde no contexto da Agenda 2030 e ODS e de tecnologias 

sociais. 

• Mensurar e apresentar dados das séries temáticas sobre Agenda 2030 em 

documentos e abordagens conceituais, como: Avaliação da Agenda 2030 e ODS, 

em especial ODS 3; Determinação Social e Ambiental da Saúde; Educação e 

Popularização da Ciência e Agenda 2030; Road Map da Política Nacional de 

CT&I Saúde e ODS; Saúde como monitor de ODS e indicadores para objetivos 

relacionados à saúde; Avaliação das metas do ODS 3 da Agenda 2030. 

A oportunidade de inserção da Fiocruz na discussão de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (CT&I) em Saúde na Comissão Nacional para ODS ganha reforço pelo fato do ex-

presidente da Fiocruz e coordenador da EFA2030, Paulo Gadelha, ser um dos dez membros 

do United Nations 10-Member Group to support the Technology Facilitation Mechanism, 

criado pelas Nações Unidas para tratar da contribuição da ciência, tecnologia e inovação ao 

aperfeiçoamento e implementação da Agenda 2030 e dos ODS. (FIOCRUZ, 2017a) 

Outro fato que demonstra e reforça a atuação continuada da Fiocruz na temática da 

sustentabilidade é a sua participação no The World In 2050 (TWI 2050) que realiza estudos 

prospectivos para 2030 e 2050, com dois marcos de referência: os documentos “Ninguém 

deixado para Trás” e  o “Futuro Sustentável para Todos”, respectivamente. No âmbito da 

saúde global e cooperação internacional, o trabalho desenvolvido pelo CRIS e, em particular, 

                                                 
38 Documento institucional interno, não publicado e disponibilizado pela EFA 2030 a esta pesquisa. 



 

 

79 

o Centro Colaborador da OPAS/OMS para Saúde Global e Cooperação Sul-Sul consiste no 

ponto focal de partida e estruturante da “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”. (FIOCRUZ, 

2017a) 

O documento institucional de referência “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 – 

Agenda do Desenvolvimento 2030 e os ODS: subsídios para o debate na Fiocruz” 

(FIOCRUZ, 2017a, p. 6-9) define uma série de encaminhamentos estruturantes para a 

implementação da Agenda 2030 na Fiocruz, tais como: 

1. Estabelecer um fluxo contínuo entre a preparação do VIII Congresso Interno da 

Fiocruz e os trabalhos da Comissão da “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”. 

2. Constituir o Plano de Comunicação da Agenda 2030 e consolidação de uma 

marca para a comunicação interna e externa da Fiocruz voltada para o tema do 

desenvolvimento sustentável e a conquista de uma cultura institucional.  

3. O Centro de Estudos Estratégicos (CEE), o Projeto “Saúde Amanhã” e o “Núcleo 

de Inteligência de Futuro”, entre outras iniciativas, deverão fortalecer iniciativas 

já em curso relacionadas à Agenda 2030.  

4. Aspectos relevantes da estratégia nacional devem ser valorizados no 

desenvolvimento da agenda Fiocruz, em especial a convergência dos instrumentos 

de planejamento (PPA) e execução de políticas do Governo Federal com os ODS. 

Na formatação do PPA, já está assignado à Fiocruz, a referência para o 

desenvolvimento de várias metas do ODS 3. Estão em curso também negociações 

com a Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Fiocruz colaborar na 

constituição de uma Câmara Setorial de temas relacionados à saúde. Desta 

maneira, além da configuração mais ampla do planejamento estratégico da 

Fiocruz, o detalhamento de várias ações e seu monitoramento terão os ODS como 

espelhamento.  

5. O mapeamento das linhas de pesquisa, ensino e projetos de intervenção realizadas 

na Fiocruz, referenciados ao tema do desenvolvimento sustentável servirá de base 

para a análise crítica da relevância dos mesmos para a “Estratégia Fiocruz para a 

Agenda 2030”, esforço de agregação, priorização identificação de lacunas. Para 

tanto, deverá ser construída uma matriz que incorpore recorte teórico-conceituais, 

dimensão estruturante, contribuição para os ODS, integração institucional, 

relações com stakeholders e movimentos sociais, entre outros critérios. 

6. A “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030” fará um esforço para identificar um 

corpo de doutrinas e abordagens conceituais que deverão presidir sua 

implementação, a partir da determinação social da saúde e temas conexos, dos 

estudos sociais de ciências, da ecologia de saberes e da teoria crítica sobre 

inovação e de modelos de desenvolvimento, para citar preliminarmente algumas 

chaves que podem presidir esse esforço. 

7. A identificação dos principais atores e interlocutores do Estado e da Sociedade 

Civil para os quais devem se dirigir os esforços da Fiocruz para constituição de 

redes, alianças e enfrentamentos, assim como as respectivas estratégias para a 

condução desse processo, será uma tarefa da “Estratégia Fiocruz para a Agenda 

2030”. Nesse caso, trata-se não só de conferir maior eficácia na atuação relativa 

ao desenvolvimento sustentável, mas também de ampliar o escopo da ação da 
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Fiocruz, e reforçar seu apoio social e político otimizando as oportunidades e 

linhas de menor resistência que a Agenda 2030 e ODS possibilitam. 

Considera-se, portanto, que a elaboração de um planejamento de longo prazo alinhado 

com a Agenda 2030 e que incorpore nas suas políticas, diretrizes e estratégias o cumprimento 

dos ODS, é uma oportunidades de valorização político-institucional da gestão da Fiocruz e 

sua manutenção no centro do debate nacional e global do desenvolvimento sustentável. 

4.3 OBSERVATÓRIO DE CLIMA E SAÚDE/FIOCRUZ  

4.3.1. Inserção Institucional: Origem, Objetivos e Atividades Principais 

O Observatório de Clima e Saúde tem origem em 2005, quando a questão “clima e 

saúde” passou a ser mais debatida globalmente, principalmente por ter sido um ano marcado 

por grandes catástrofes climáticas, tais como: os furacões Katrina, Rita e Wilma, que 

atingiram o Sul dos Estados Unidos em agosto, setembro e outubro, respectivamente; 

terremotos no Chile, Irã e Congo; incêndios florestais em Portugal; e no Brasil, tornados no 

Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, deslizamentos de terra em São Paulo, inundações em 

Pernambuco e seca na Amazônia, tudo isso somado ao trauma do tsunami que devastou o sul 

da Ásia em dezembro de 200439.  

Embora já houvesse uma agenda global avançada sobre as mudanças climáticas, ainda 

pouco se falava sobre a relação do clima com a saúde. Nesse contexto, a agenda internacional 

sobre clima e saúde, então, passa a ser incorporada também no Brasil, ocasião em que o 

Ministério da Saúde demanda à Fiocruz uma pesquisa com o panorama de como estavam as 

mudanças climáticas no Brasil e quais os possíveis impactos sobre a saúde.  

Foi, a partir dessa demanda, que se deu início ao Observatório de Clima e Saúde. Em 

resposta à solicitação do Ministério da Saúde, a presidência da Fiocruz nomeou o pesquisador 

do ICICT Christovam Barcellos como responsável por coordenar essa pesquisa, devido ao 

fato dele, junto com a pesquisadora Sandra Hacon, já representarem a Fiocruz na Rede Clima 

– rede de pesquisa brasileira sobre clima.  

                                                 
39  Fonte: “2005, o ano dos furacões no Atlântico”. UOL Notícias, 26 dez. 2005. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/ultnot/especial/2005/12/26/ult2643u150.jhtm. Acesso em: 10 abr. 2018. 
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O resultado dessa pesquisa foi publicado pela OPAS/OMS, em um caderno intitulado 

“A Mudança Climática e as Doenças Infecciosas no Brasil: cenários e incertezas”, e foi 

apresentado pela Fiocruz numa Oficina em 2007, onde, segundo o coordenador do 

Observatório de Clima e Saúde Christovam Barcellos, surgiu a ideia de se criar um 

observatório, no contexto da necessidade de, literalmente, se observar as mudanças do clima 

que vinham ocorrendo e quais eram os seus impactos sobre a saúde (informação verbal)40.  

Em 2009, nasce o Observatório de Clima e Saúde, um projeto em conjunto da Fiocruz 

e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/MCTIC), desenhado como plataforma 

tecnológica, construída a partir do benchmarking e articulações com instituições como: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC/INPE), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Data-SUS, Agência 

Nacional de Águas (ANA), entre outros.  

Uma ação importante para a consolidação do Observatório na Fiocruz, foi a realização 

de oficinas e reuniões no intuito de convencer a relevância do estudo do clima e saúde. 

Embora, a Fiocruz tenha uma tradição em estudar saúde relacionada ao ambiente, por 

exemplo, Carlos Chagas, com a doença de Chagas, e a investigação de Oswaldo Cruz sobre a 

Malária, foi necessário um esforço para demonstrar a relação clima-saúde. Nessas oficinas 

eram convidados pesquisadores para exporem suas impressões e experiência sobre saúde e 

clima, que viriam a se tornar modelos de alerta em saúde a serem explorados pelo 

Observatório. As Oficinas também serviram para incentivar a incorporação do clima nas 

pesquisas, o que favoreceu uma produção de pesquisa sobre o tema, inclusive por 

pesquisadores da Fiocruz, a qual o Observatório passou a sistematizar. Em paralelo, o 

Observatório passou a fornecer informações que os pesquisadores demandavam, o que foi 

muito estratégico para o desenvolvimento e crescimento da plataforma (informação verbal).41 

Assim, o Observatório de Clima e Saúde reúne e conjuga informações de diversas 

naturezas visando facilitar a análise da relação entre clima e saúde. Tem como missão reunir, 

disseminar e compartilhar informações, tecnologias e conhecimentos voltados para o 

desenvolvimento de redes de pesquisadores e estudos que avaliem os impactos das mudanças 

ambientais e climáticas na saúde da população brasileira.  

                                                 
40 Informação fornecida em entrevista a esta pesquisa em 20 de março de 2018. 
41  Informação fornecida pelo coordenador do Observatório de Clima e Saúde, Christovam Barcellos, em 

entrevista a esta pesquisa em 20 de março de 2018. 
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Um dos objetivos do Observatório é divulgar informações, tanto as afirmativas quanto 

as com grau de incerteza. Incentivar o debate sobre clima e saúde é outro objetivo, no intuito 

de coletar informações e demandas de informações vindas da sociedade, gestores e 

pesquisadores, sendo seus três usuários potenciais: a sociedade civil, ainda restrita ao acesso a 

pouca ou má informação; gestores, principalmente os da saúde, que carecem de alertas para se 

planejarem; e pesquisadores, que necessitam compreender o processo dos acontecimentos, 

com acesso a dados brutos e ferramentas de análise. Em resumo, o Observatório possui três 

atividades gerais: promover o debate a partir da reprodução e análise crítica das notícias sobre 

o tema, criar alertas de prospecções de futuro e disseminar dados.    

No âmbito institucional, o Observatório está localizado no Instituto de Comunicação e 

Informação Científica e Tecnológica em Saúde – ICICT, que tem a vocação de ser a 

plataforma tecnológica de informação e comunicação da Fiocruz, sendo capaz de oferecer 

suporte para prestação de serviços de comunicação e informação e de coleta e análise de 

dados. A equipe permanente do Observatório é composta por sete profissionais e conta com a 

contribuição do quadro de estatísticos e apoio técnico do Instituto e de especialistas externos 

na produção das pesquisas e informações. Dessa forma, o Observatório está inserido no 

ICICT, como responsável pela plataforma tecnológica específica de observação do clima e 

saúde. 

O Observatório de Clima e Saúde está subordinado à Vice-Presidência de Ambiente, 

Atenção e Promoção à Saúde (VPAAPS) e faz parte da sua Câmara Técnica de Ambiente, 

cuja existência, Christovam Barcellos (informação verbal) 42 , ressaltou como um aspecto 

institucional positivo ao Observatório, por promover uma articulação constante entre os 

setores que possuem interface com ambiente, com agendas periódicas capazes de divulgar os 

trabalhos em curso e fortalecer a construção das parcerias institucionais. 

O Observatório realiza estudos para a identificação dos padrões climáticos e seus 

efeitos sobre a saúde, relaciona as informações das séries históricas de saúde com as 

mudanças climáticas e, a partir desse cruzamento, permite ações de previsões futuras. A 

observação continua permite o refinamento das informações e a criação de modelos de 

previsão mais fidedignos.  

                                                 
42  Informação fornecida pelo coordenador do Observatório de Clima e Saúde, Christovam Barcellos, em 

entrevista a esta pesquisa em 20 de março de 2018. 
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Para tal são necessários dados ambientais, climáticos, epidemiológicos, 

socioeconômicos, de saúde pública, entre outros. Esses dados são coletados e disponibilizados 

por diferentes instituições, porém de maneira dispersa, o que dificulta a sua análise de forma 

integrada. Nesse sentido, o Observatório atua como um mediador, disponibilizando, de forma 

livre e gratuita por meio de um site interativo43 – que permite a participação dos cidadãos por 

meio da postagem de informações potencialmente relevantes sobre clima e saúde – , um 

grande conjunto de dados, estudos, metodologias e resultados. Essas informações possibilitam 

alertar e acompanhar situações de emergência na saúde geradas por eventos climáticos, além 

de permitir acompanhar tendências a longo prazo das mudanças ambientais e climáticas. 

O Observatório de Clima e Saúde possui quatro temas prioritários de trabalho, 

agrupados a partir do binômio saúde-ambiente: 

• O impacto de ondas de calor, inundações e secas sobre a saúde; 

• A expansão das áreas de transmissão de doenças transmitidas por vetores; 

• A crise da água e o aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica; 

• A potencialização do efeito da poluição atmosférica sobre as doenças respiratórias. 

O Observatório estabelece parâmetros para cada tema disponibilizado. Além disso, 

busca desenvolver modelos de previsão, a partir de conhecimentos e experiências históricas 

da Fiocruz sobre clima e saúde. Tais modelos servirão para a tomada de decisão de gestores 

para avaliar tendências e investimentos, por exemplo. Neste sentido, nota-se a preocupação do 

Observatório em sistematizar os dados de forma lógica e em facilitar a apropriação dos 

mesmos pelos usuários, ao invés de simplesmente disponibilizar dados isolados.    

As pesquisas mais detalhadas em lugares específicos, com refinamento dos 

indicadores, são agrupadas nos chamados sítios sentinela44. Estes foram definidos a partir dos 

distintos biomas existentes no Brasil e objetivam avaliar os contextos locais das relações entre 

mudanças climáticas e os problemas de saúde. A criação de uma sítio sentinela envolve a 

                                                 
43 Os dados gerados e organizados pelo Observatório de Clima e Saúde estão disponibilizados com acesso livre 

pelo endereço eletrônico: http://www.climasaude.icict.fiocruz.br/. 
44 Para se montar um sitio sentinela é preciso: primeiramente, ter um problema socialmente elaborado, ou seja, 

que a população e os gestores locais estejam mobilizados a respeito, em geral, não é o Observatório que 

identifica a demanda de pesquisa, mas sim parte da iniciativa local. Em segundo, o local deve possuir uma 

estrutura própria capaz de conduzir as pesquisa, sendo de grande importância o envolvimento de Universidades 

sediadas na localidade, e em terceiro, ter dados disponíveis sobre o problema, pois sem dados não é possível 

desenvolver uma pesquisa. Por último, é importante existir parcerias com o poder público para viabilizar e 

consolidar o sítio sentinela.    
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investigação de um determinado problema num ambiente, cuja localização se dá num lugar 

representativo e favorável a se observar o problema, tornando-se, assim, uma amostra do 

mesmo. Em geral, são estabelecidos com parcerias locais, onde já exista mobilização ou 

pesquisa sobre o tema. Os resultados desses estudos, mais localizados e aprofundados, 

permitirão validar e estabelecer parâmetros para a modelagem do comportamento dessas 

doenças em nível nacional, além de acompanhar tendências de alguns problemas ambientais e 

de saúde ao longo dos próximos anos.  

Os sítios sentinela existentes até o momento dessa pesquisa e seus respectivos focos 

de pesquisa são: dengue, no Rio de Janeiro; leptospirose, em Salvador; doenças transmitidas 

pela água, com foco na Malária, em Manaus (no Rio Negro); sobre doenças respiratórias 

decorrentes de queimadas, em Porto Velho; e sobre doenças transmitidas por vetores, em 

Oiapoque/Amapá (divisa Brasil-França). Estão sendo montados mais dois novos sítios 

sentinela: sobre a seca no Nordeste, com sede em Campina Grande; e sobre Chicungunha e 

Zica, no Rio de Janeiro. (FIOCRUZ, 2018) 

4.3.2. Contribuição Nacional e Principais Arranjos Interinstitucionais 

De acordo com o coordenador do Observatório de Clima e Saúde, Christovam 

Barcellos (informação verbal)45, pode-se apontar que a principal contribuição do Observatório 

ao país é dar informação de qualidade, que servem para subsidiar e orientar políticas públicas 

relacionadas à interface clima-saúde. A contribuição é tanto para o nível federal, muito por 

solicitações do Ministério da Saúde, quanto para níveis locais, com trabalhos diretos à 

prefeituras e comunidades, por exemplo. 

O Observatório de Clima e Saúde possui um papel de intermediário no processamento 

das informações sobre alertas de saúde relacionadas ao clima que são divulgadas pelo 

Ministério da Saúde. Atualmente, no Brasil somente o Observatório transforma as informação 

puramente climáticas em modelos de previsões e alertas para a saúde, por exemplo, o alerta 

de dengue no Rio de Janeiro para o próximo verão e o surto de leptospirose na Amazônia 

após a elevação do nível do rio Negro (informação verbal)46.  

                                                 
45 Em entrevista a esta pesquisa, em 20 de março de 2018. 
46  Informação fornecida por Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, em 

entrevista a esta pesquisa, em 20 de março de 2018. 
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Das contribuições nacionais do Observatório de Clima e Saúde específicas às políticas 

públicas sobre mudança do clima e redução do risco de desastres, cabe destacar sua 

participação na Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede 

Clima) e no Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima 

(PSMC-Saúde).  

Como integrante da Rede Clima, que tem a missão de gerar e disseminar 

conhecimentos para que o Brasil, por meio de seus pesquisadores, responda aos desafios 

representados pelas causas e consequências das mudanças climáticas globais, a Fiocruz, 

através do Observatório de Clima e Saúde, é a responsável por coordenar uma das oito sub-

redes de pesquisa da Rede Clima: a Sub-Rede Mudanças Climáticas e Saúde, que agrega uma 

equipe interdisciplinar de pesquisadores nacionais e internacionais e reflete o processo 

coletivo de desenvolvimento de estudos e pesquisas, traduzidas, ao longo do tempo, em dados 

e informações que subsidiam ações de ensino e capacitação, assessorias técnico-científicas e 

evidências para as políticas públicas. (FIOCRUZ, 2018) 

A principal encomenda da Rede Clima à Fiocruz foi que a Instituição ficasse 

responsável pelo capítulo “Saúde” do “Inventário Nacional de Emissões e Remoções 

Antrópicas de Gases de Efeito Estufa”, que integra a comunicação nacional do Brasil à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, cabendo ao Observatório o 

fornecimento de informações do impacto das mudanças do clima sobre a saúde brasileira. A 

pesquisa para o último Inventário Nacional, incluiu o comportamento das doenças mais 

afetadas pela mudança climática no Brasil, denominadas doenças sensíveis ao clima,47 para os 

próximos 30 anos. Outra demanda em curso da Rede Clima ao Observatório está sendo a 

pesquisa sobre saúde na bacia do rio São Francisco, por ser um local que engloba sub-redes 

temáticas, como hidrologia, desastres, agricultura, etc.  

Assim, a Rede Clima faz encomendas à Fiocruz e atua como fornecedora de dados 

sobre previsões do clima e o Observatório produz e entrega modelos de previsões de cenários 

para as doenças sensíveis ao clima, sendo o Observatório de Clima e Saúde reconhecido como 

o principal produto da saúde para a Rede Clima.  

Com relação ao Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do 

Clima (PSMC-Saúde), o Ministério da Saúde criou uma Comissão para o seu 

                                                 
47 O Observatório de Clima e Saúde identificou até o momento 20 doenças sensíveis ao clima e é o responsável 

por monitorá-las e promover estudos sobre elas. 
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desenvolvimento e a Fiocruz foi uma das instituições convidadas. As principais atividades das 

quais a Fiocruz participou na Comissão foram: fazer uma análise de como o setor da saúde 

estava organizado para tratar da questão de mitigação e adaptação às mudanças do clima e a 

definição do conjunto de metas correspondentes. Dentre as metas pactuadas e publicadas no 

PSMC-Saúde, em 2013, está a criação dos sítios sentinelas, coordenados pelo Observatório de 

Clima e Saúde, como meta de análise do impacto das mudanças climáticas no comportamento 

dos vetores.  

A consolidação do Observatório de Clima e Saúde é um importante desdobramento da 

participação da Fiocruz no PSMC-Saúde, pois além da demanda concreta e contínua, 

o Ministério da Saúde passou financiar parte das atividades do Observatório para a 

manutenção e acompanhamento das pesquisas com os sítios sentinelas. Na ocasião, a 

demanda era específica para a pesquisa de dengue e malária, mas atualmente, como 

visto o projeto dos sítios sentinelas vem se expandindo e incorporando o estudo de 

novas doenças sensíveis ao clima. (Informação verbal)48 

Um projeto de sítio sentinela em curso, que está sendo estruturado em parceria com a 

Universidade de Colúmbia, Estados Unidos, é o “Mudanças climáticas e saúde humana: 

vulnerabilidade socioambiental e resposta a desastres climáticos no semiárido brasileiro”, que 

tem como atividade a organização e disponibilização de indicadores sobre clima, saúde e 

condições sociais, que estão sendo analisados em conjunto, permitindo estabelecer relações 

entre tais indicadores e a identificação multicritério de condições de vulnerabilidade à seca. 

(FIOCRUZ, 2018) 

Outra contribuição às políticas públicas de redução do risco de desastres feita pelo 

Observatório de Clima e Saúde, é a análise da vulnerabilidade das populações, a partir da 

comparação dos impactos dos eventos climáticos extremos sobre diferentes localidades, que 

permite traduzir o grau de vulnerabilidade dessas localidades e suas capacidades de resposta e 

resiliência a desastres. Além disso, o Observatório define indicadores de saúde, clima, 

ambientais e socioeconômicos para os eventos extremos e disponibiliza informações 

tabuladas dos eventos de situação de emergência e estado de calamidade pública segundo tipo 

de evento ocorrido, mortos, enfermos, desaparecidos, deslocados e desabrigados. (FIOCRUZ, 

2018) 

O Observatório fez em conjunto com o Centro de Estudos e Pesquisas em 

Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES) um levantamento brasileiro sobre desastres, 

                                                 
48  Informação fornecida por Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, em 

entrevista a esta pesquisa, em 20 de março de 2018. 
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que proporcionou ao Observatório ter um novo olhar para os desastres, que não é só de curto 

prazo e seus impactos imediatos, mas que inclui uma pesquisa prospectiva, com análise das 

consequências de médio e longo prazo, incluindo os impactos sobre à saúde para além do 

número de óbitos, como doenças e quebra da capacidade de atendimento das infraestruturas 

de saúde. Para esse projeto, fruto de uma rede de colaboração, o ICICT organizou e trabalhou 

dados estatisticamente, formando indicadores, e estudou tendências dos desastres no Brasil 

(informação verbal).49 

Sobre as contribuições da Fiocruz com as políticas públicas de redução do risco de 

desastres, Christovam Barcellos (informação verbal), em entrevista a esta pesquisa em 20 de 

março de 2018, destaca a parceria do Observatório de Clima e Saúde com o CEPEDES na 

elaboração de cenários e estudos dos impactos dos desastres sobre a saúde, onde o papel do 

Observatório é fazer estudos de caso e criar alertas para a saúde, os quais servem de insumos 

às políticas, mas identifica que maior contribuição da Fiocruz a essas políticas é através do 

CEPEDES, por este trabalhar especificamente com desastres, e conclui fazendo a seguinte 

reflexão: “toda a pesquisa e construção do banco de dados vem gerando políticas e estas, por 

sua vez, interferem sobre a dinâmica de trabalho dentro da Fiocruz, se tornando um ciclo”. 50 

Além dos arranjos interinstitucionais estabelecidos com a Rede Clima e com o PSMC-

Saúde, o Observatório de Clima e Saúde possui parcerias com instituições e centros de 

pesquisa para a obtenção de dados e informações. O dados utilizados são de abrangência 

nacional e suas origens e fontes são diversas. Por exemplo, os dados sobre desastres vêm da 

Defesa Civil, os ambientais e climáticos do INPE, os socioambientais do IBGE e os de saúde 

do Datasus, os quais constituem a plataforma “Armazém de Geodados de Clima e Saúde”. 

Também existe parcerias com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 

Naturais (CEMADEN), do Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional do 

Semiárido (INSA), Agencia Nacional de Água (ANA) e Vigidesastres, do Ministério da 

Saúde. 

4.4 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES EM 

SAÚDE (CEPEDES/FIOCRUZ) 

                                                 
49  Informação fornecida por Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, em 

entrevista a esta pesquisa, em 20 de março de 2018. 
50  Informação fornecida por Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, em 

entrevista a esta pesquisa, em 20 de março de 2018. 
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4.4.1. Inserção Institucional: Origem, Objetivos e Atividades Principais 

A origem do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES) data de 2009, quando houve a idealização do projeto de um Centro de Estudos e 

Pesquisas em Desastres numa parceria entre a Universidade Federal Fluminense (UFF), a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Defesa Civil do Rio de Janeiro, a Petrobrás 

(como financiadora) e a Fiocruz, mas que acabou não avançando. Posteriormente, em 2010, 

foi apresentada a primeira proposta do Centro de Estudo e Pesquisas em Desastres ao 

Conselho Deliberativo (CD) da Fiocruz, tendo sido negada a sua criação, com a justificativa 

de que os desastres não eram prioridades às questões da saúde. Mas, foi no ano seguinte, com 

o enorme desastre na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, que 

houve a aprovação do CD/Fiocruz para criação do Centro de Estudos e Pesquisas em 

Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES), sob a condição deste trabalhar com e para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) (informação verbal).51 

Isso resultou em dois processos importantes que ocorreriam já em 2011: a inclusão da 

criação do Centro de Estudos e Pesquisa em Desastres de Origem Natural (CEPED) 52 

coordenado pela Fiocruz, como uma das metas do eixo de intervenção de Vigilância em 

Saúde do Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-

Saúde); e a também inclusão do CEPEDES no Plano Quadrienal da Fiocruz. Foi, então, nesse 

contexto, que houve oficialmente a criação do CEPEDES.  

O CEPEDES defende a ideia de que a estrutura de saúde que responde a um desastre 

deve ser a mesma que responderá a uma epidemia, baseado na declaração federal (Decreto no 

7.616/2011) de que epidemias e desastres, assim como desassistências à população, são 

emergências em saúde pública de importância nacional. Nesse contexto, foi incorporado o 

conceito de emergência ao Centro de Estudos e Pesquisa em Desastres de Origem Natural 

(CEPED). Assim, o CEPEDES nasce como resposta do setor saúde aos desastres e como 

resultado do compromisso da Fiocruz com os desafios contemporâneos da saúde pública, 

                                                 
51 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
52 O nome Centro de Estudos e Pesquisa em Desastres de Origem Natural (CEPED), publicado no PSMC-Saúde, 

antecedeu a definição do nome oficial Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES), mas se referem ao mesmo Centro de Estudos sob a coordenação da Fiocruz.  
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assumindo o tema da redução do impacto das emergências e desastres em saúde como uma 

função essencial de saúde pública (informação verbal).53 

O CEPEDES é um centro de estudos da Fiocruz, de vocação pública e com foco na 

saúde, coordenado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 

(VPAAPS), com objetivo de articular as unidades, processos e projetos da Fiocruz que 

trabalhem com desastres, e o mesmo tempo, é um centro de apoio às ações do SUS para 

desastres, envolvendo as secretarias de saúde estaduais e municipais. Sua missão envolve o 

desenvolvimento de pesquisas de apoio às estratégias de redução de riscos de desastres no 

SUS, o desenvolvimento de materiais didáticos e cursos, a formação de quadros de alto nível 

no mestrado e doutorado, bem como as produções técnica e científica sobre o tema. 

(FIOCRUZ, 2018) 

Um dos primeiros trabalhos do CEPEDES foi traduzir e adaptar o conteúdo do site da 

OPAS/OMS, voltado para desastres e saúde, e lançar, no final de 2011, o website “Centro de 

Conhecimento em Saúde Pública e Desastres”, tornando-se a primeira evidência da existência 

do CEPEDES. Outro marco no início da configuração do CEPEDES, foi a organização de um 

Seminário, realizado em Brasília, em 2012, com mais de cem participantes, que incluiu 

representantes dos órgãos do setor saúde e defesas civil de todos os estados. Esse Seminário 

contribuiu para a futura estruturação do CEPEDES no que diz respeito ao papel e participação 

da saúde e defesa civil como colaboradores do Centro de Estudos.  

Outros dois trabalhos que, de acordo com Carlos Machado (informação verbal)54, 

foram fundamentais para a estruturação do CEPEDES foram: o início do Projeto Multirriscos 

do SUS, em 2012 55  – “Fortalecimento das capacidades de prontidão e resposta frente a 

situações de emergência de interesse de saúde pública” – com o diagnóstico da capacidade da 

preparação de resposta aos desastres para todas as capitais dos estados brasileiros com foco 

                                                 
53 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
54 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
55 O Projeto Multirriscos, consiste no desenvolvimento de pesquisas de apoio às estratégias de redução de riscos 

de desastres no âmbito do SUS, teve mais duas etapas, das quais o CEPEDES atuou: Projeto Multirriscos 2 

(2014-2015) – “Elaboração de plano Multirriscos acerca de desastres naturais, acidentes com substâncias 

químicas, radioativas e nucleares”, com desenvolvimento do “Guia de Preparação e Respostas aos Desastres para 

o SUS”; e Projeto Multirriscos 3 (2015-2017) – “Fortalecimento das capacidades de prontidão e respostas frente 

às situações de emergência de interesse em saúde pública como insumo para a redução do impacto das 

emergências e desastres em saúde como Função Essencial da Saúde Pública (Fesp)”, realizando o diagnóstico e 

desenvolvimento de planos de preparação e respostas aos desastres em 15 municípios da Bahia. (FIOCRUZ, 

2018) 
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nas defesas civil estaduais e secretarias de saúde, o que demonstrou a pouca capacidade de 

preparação e de antecipação dessas instituições. E o desenvolvimento do curso de “Agentes 

Locais em Saúde e Desastres Naturais”, voltados para agentes comunitários de saúde e de 

vigilância em saúde, financiado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e com a participação 

da UFF, UFRJ e a Secretaria Municipal de Defesa Civil do Rio de Janeiro.  

O trabalho do CEPEDES é analisar e interpretar dados sobre desastres e extrair 

informações de que tipo de organização, preparação e resposta o setor saúde deve ter, para 

produzir propostas mais amplas e assertivas de organização e gestão do SUS para responder 

com rapidez aos eventos de desastres e às doenças deles decorrentes. Dessa forma, o 

CEPEDES trabalha em duas linhas: trazer o pensamento prospectivo pro setor saúde, com 

base no olhar do passado, e ensinar os setores da saúde a trabalharem em situação de 

incerteza, devido a ausência de informações estruturadas na maioria dos casos, para a tomada 

de decisão em momentos de emergência. 

Em todos os seus trabalhos, o CEPEDES busca a governabilidade do setor saúde para 

a redução dos riscos de desastres. Utiliza como referencia, também, o projeto da OPAS, 

“hospitais seguros”, sobre o qual o CEPEDES trabalha com a ideia de serviços de saúde e 

unidades de saúde seguros. Segundo Carlos Machado (informação verbal)56, independente de 

haver uma defesa civil estruturada, é fundamental que o setor saúde esteja preparado para dar 

resposta a um desastre, pois é ele o responsável por responder pela redução do risco dos 

desastre sobre a saúde.  

Foi identificado pelo CEPEDES que o sistema de monitoramento e alerta do 

CEMADEN não é suficiente. As informações que chegam para a Defesa Civil local são muito 

carregadas de incerteza (poucas defesas civil possuem radares próprios), que as interpreta e 

aciona ou não o sistema de alerta, que na maioria dos casos é uma contratação terceirizada, e 

por vezes não há atualização dos contratos ou os equipamentos de sirene não possuem a 

manutenção adequada, gerando falhas na emissão dos alertas (informação verbal).57 

Diante das incertezas e da precariedade dos sistemas da defesa civil identificados, 

houve a iniciativa do CEPEDES em desenvolver um projeto-piloto de nível local no bairro 

Córrego D’Antas, em Nova Friburgo-RJ, no qual está sendo implantado um sistema de 

                                                 
56 Em entrevista a esta pesquisa, em 21 de março de 2018. 
57 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
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monitoramento e alerta a desastres comunitário, a partir da observação e comunicação pelos 

moradores, com foco em inundações e deslizamentos. O projeto presa pela autonomia da 

comunidade, no sentido de capacitá-la a agir numa possível demora de resposta da defesa 

civil.58 A segunda parte do projeto consistirá em elaborar um Plano de Contingencia, no qual 

haverá uma articulação maior com a defesa civil local.   

O sistema de alerta e alarme evita que as pessoas fiquem em suas casas expostas 

diretamente ao risco de um desastre, como deslizamento e alagamento, e, portanto, 

atuar no sistema de alerta à desastres é atuar diretamente na saúde. (informação 

verbal)59 

Um trabalho em curso e em parceria com o Observatório de Clima e Saúde, é o 

Projeto Seca e Saúde, que busca investigar quando a seca começa e quando ela termina. O 

projeto está sendo trabalhado no nível macro para o semiárido brasileiro, com ponto focal no 

sitio sentinela a ser implantado em Campina Grande, na região Nordeste do país. Uma das 

inovações desse projeto é propor a combinação dos dados de saúde com o Índice de Estado da 

Vegetação – que mede a produção primária de clorofila e umidade local por meio de um 

indicador numérico obtido por sensor remoto – e os dados de relatórios de situação de 

emergência e estado de calamidade disponibilizados pela Defesa Civil, georreferenciados 

segundo o município de ocorrência. Além disso, atividades de campo com entrevistas 

individuais, realizadas em municípios de maior risco, e a realização de grupos focais com 

profissionais de saúde da região, complementam as avaliações. A conjunção destas 

informações, qualitativas e quantitativas, permite reinterpretar os resultados obtidos por meio 

de indicadores de saúde, identificar vulnerabilidades às mudanças climáticas e desastres, bem 

como elaborar materiais didáticos e roteiros de capacitação visando à adaptação a condições 

de seca com impactos potenciais sobre a saúde. (FIOCRUZ, 2018) 

Outra parceria com o Observatório de Clima e Saúde que está em vigor é observar 

como convivem os setor saúde com os desastres, a partir de um mapeamento de todas as 

unidades de saúde e o cruzamento, em mapa, dos desastres incidentes na localidade. O que 

permitirá fornecer informações sobre a condição de funcionamento das unidades de saúde, as 

                                                 
58 Segundo Carlos Machado, em entrevista a esta pesquisa, em 21 de março de 2018, o projeto recebeu uma 

doação privada que permitiu a compra de rádios amadores e a realização de capacitação de vários pontos focais 

na região. 
59 Fala do coordenador do CEPEDES, Carlos Machado, em entrevista a esta pesquisa, em 21 de março de 2018. 
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quais poderão ser apropriadas por um gestor, que irá conseguir identificar futuramente a 

vulnerabilidade dos serviços de saúde diante dos desastres (informação verbal)60.  

Dois trabalhos em desenvolvimento pelo CEPEDES e com previsão de conclusão em 

2018 são: o “Guia de Preparação e Respostas aos Desastres no SUS”, construído a partir da 

sistematização de todos os guias nacionais e internacionais existentes sobre desastres e saúde, 

com adaptação à realidade do SUS, bem como das oficinas do MS envolvendo estados e 

municípios, incluindo o estudo de caso específico de 15 municípios do estado da Bahia, no 

qual conterá o passo a passo de como se estruturar um Comitê de Operação de Emergências e 

como se fazer o levantamento de vulnerabilidades, ameaças e capacidades de resposta, 

tornando-se o primeiro guia de preparação e resposta a desastres adaptado à realidade 

brasileira.61 E o projeto “Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas e aos Desastres”, 

que traz a avaliação dos impactos dos desastres nas unidades de saúde do país, buscando 

qualificar o impacto por tipo de evento, incluindo o mapeamento das unidades de saúde em 

áreas de risco (localizadas em áreas alagáveis, com risco de deslizamento ou pela falta de 

autonomia de abastecimento de água em casos de seca) e a identificação dos custos dos 

impactos dos desastres nas unidades de saúde. 

No que se refere ao desenvolvimento de cursos e materiais didáticos destacam-se: o 

curso “Gestão local de desastres naturais para a atenção básica”, promovido junto à 

Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), em 2016 e 2017; o Programa de Pós-Graduação 

em Saúde Pública “Redução de riscos de desastres, vulnerabilidade e saúde”; e o recém 

aprovado curso de Especialização à distância em “Gestão de Risco de Emergência e Desastres 

em Saúde”. (FIOCRUZ, 2018) 

4.4.2. Contribuição Nacional e Principais Arranjos Interinstitucionais 

O objeto de trabalho do CEPEDES é a cooperação técnico-científica para a produção, 

integração, contextualização e disponibilização do conhecimento de diversas fontes e 

instâncias, com o propósito de contribuir para a prevenção, redução e mitigação de desastres 

em âmbito regional, nacional e internacional.  

                                                 
60 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
61 Juntamente ao Guia de Preparação e Respostas aos Desastres no SUS, foi preparado um curso introdutório de 

três dias para ser ministrado aos municípios sobre o Guia. 
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Uma das contribuições nacionais de maior destaque, como visto na sessão 4.2, foi a 

implantação do CEPEDES ter integrado o Plano Setorial da Saúde para Mitigação e 

Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-Saúde), como uma das metas do eixo de intervenção 

de Vigilância em Saúde do Plano, publicado em 2013, sob a coordenação do Ministério da 

Saúde. A inclusão do CEPEDES no Plano Nacional foi importante para sua consolidação, 

visibilidade e credibilidade nacional. 

Segundo, Carlos Machado (informação verbal)62 , ele e o pesquisador Christovam 

Barcellos, foram indicados pela Fiocruz a participarem das reuniões do Grupo de Trabalho 

(GT) do Plano Setorial Saúde, em 2015, que tem como principal produto o Relatório Setorial 

sobre Saúde, o qual foi incorporado ao Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, 

publicado em 2016 pelo Ministério do Meio Ambiente. Para o pesquisador, o principal 

desdobramento dessa participação no GT-Saúde foi o CEPEDES ter assumido a 

responsabilidade, perante o Ministério da Saúde, de produzir o material sobre adaptação do 

setor saúde aos desastres, com foco nas unidades de saúde63.  

A principal contribuição do CEPEDES à políticas públicas de redução de risco de 

desastres é formular políticas e trabalhar com a gestão, uma vez que, busca traduzir da forma 

mais inteligível possível as informações, de modo que o gestor na ponta tenha capacidade de 

se apropriar delas e formular suas políticas. O monitoramento das políticas também é de 

interesse do CEPEDES, pois diz respeito à gestão e resposta aos desastres. Carlos Machado 

(informação verbal) avalia que prevenção, de um modo geral, é uma política e considera que: 

A participação da Fiocruz nas políticas públicas de redução de desastres é trabalhar a 

redução de riscos e vulnerabilidades, e estas estão diretamente relacionadas aos 

processos de determinação social, que criam áreas de risco e populações vulneráveis a 

risco, como: saneamento, geração de emprego e renda, habitação etc. (Informação 

verbal)64 

No que diz respeito ao reconhecimento internacional da atuação do CEPEDES nas 

políticas de redução de risco de desastres, pode-se citar a sua designação para integrar o 

Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da Organização Pan-Americana da Saúde 

(Opas/OMS) e o fato do pesquisador Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, ser um dos 

membros da Comissão Técnico-Científica Internacional de Especialistas em Desastres da 

                                                 
62 Em entrevista a esta pesquisa, em 21 de março de 2018. 
63 O produto é a publicação “Adaptação do Setor Saúde às Mudanças Climáticas e aos Desastres” (descrito na 

sessão 4.4.1), cuja previsão é ser lançado ainda em 2018. 
64 Fala do coordenador do CEPEDES, Carlos Machado, em entrevista a esta pesquisa, em 21 de março de 2018. 
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ONU, cujo objetivo é dar proposições para o avanço de conhecimentos científicos para o 

“Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030” e avaliação seus 

desdobramentos (informação verbal)65.  

O CEPEDES busca ampliar sua capacidade de atuação a partir da construção de redes 

de colaboração e articulação com outras instituições, como organizações não governamentais, 

universidades, secretarias estaduais e municipais de saúde, os Ministérios da Integração 

Nacional, das Cidades e do Meio Ambiente e da Saúde, entre outras. Uma plataforma que 

cumpre bem o papel de rede de colaboração é o site “Centro de Conhecimento em Saúde 

Pública e Desastres”, organizado em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 

Arouca (ENSP) da Fiocruz, que conecta informações, conhecimentos e experiências de outras 

instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais, de setores governamentais e 

entidades relacionadas ao tema.66 

Várias publicações sobre o tema têm evidenciado e aproximado o setor saúde das 

áreas de resposta a desastres – por um lado, por conta do aumento na frequência de eventos, 

por outro, devido ao entendimento de abordagens multidisciplinares entre diferentes áreas de 

atuação do setor e da Defesa Civil. (FIOCRUZ, 2018) 

A sistematização desse conjunto de dados é um dos caminhos para suprir a falta de 

informações organizadas sobre desastres naturais e eventos climáticos extremos no Brasil. A 

continuidade dessa sistematização permitirá, a longo prazo, a formação de um importante 

banco de dados sobre desastres, capaz de propor políticas, estimar impactos e riscos, 

possibilitando auxiliar tanto na prevenção quanto na redução dos danos decorrentes de 

desastres climáticos e meteorológicos. (FIOCRUZ, 2018) 

4.5 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES E A 

ESTRATÉGIA FIOCRUZ PARA A AGENDA 2030 

                                                 
65 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevista a esta pesquisa, em 21 

de março de 2018. 
66 Outros exemplos de atividades que promovem essas redes de colaboração e arranjos interinstitucionais das 

quais o CEPEDES participa são: mesa sobre Gestão de Emergências e Desastres no SUS no Congresso Abrasco, 

com a participação da OPAS, na Fiocruz Bahia; projeto Internacional Esfera que envolve o Crescente Vermelho 

e a Cruz Vermelha; oficina sobre Saúde Mental e Atenção Psicossocial em desastres, envolvendo UnB, o 

Médicos Sem Fronteiras e o Ministério da Saúde; atuação com a Fiocruz-MG no caso de Mariana-MG, sobre a 

organização do setor saúde na avaliação dos impactos do desastres da Mineradora Samarco. 
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Observando a relação das atividades que cabe à Estratégia Fiocruz para a Agenda 

2030 (EFA2030) realizar (listadas na sessão 4.2.4), nota-se que existe uma priorização do 

ODS 3 pela Instituição. Contudo, ao se propor a “saúde como monitor de ODS e indicadores 

para objetivos relacionados à saúde” (FIOCRUZ, 2017a, p.6) como atividade, tão logo irá se 

perceber que a atuação da EFA2030 irá extrapolar os limites do ODS 3: Saúde e Bem-Estar. 

De acordo com a investigação das políticas públicas de redução do risco de desastres 

na Agenda 2030 e seus ODS feita na sessão 4.1, não foi identificada a transversalidade dessas 

políticas com o ODS 3, embora tenha sido demonstrado ao longo de toda essa pesquisa a sua 

relação com o setor saúde. Portanto, para a inclusão das ações institucionais voltadas aos 

desastres e às mudanças climáticas, como o Observatório de Clima e Saúde e CEPEDES, 

recomenda-se que a EFA2030 olhe para todos os ODS de maneira integrada, pois como 

demonstrado essa temática é transversal à cinco ODS: 1, 2, 9, 11 e 13. 

Ao analisar o ODS 367, identifica-se que alguns de seus indicadores incluem doenças 

sensíveis ao clima e decorrentes de efeitos dos desastres sobre a saúde humana, tais como 

malária, hepatite A e outras transmitidas pela água e vetores, embora nenhuma de suas metas 

evidencie uma contribuição à redução do risco de desastres e, por conseguinte, não foram 

incluídas na tabela 3: “Metas e indicadores da Agenda 2030 relacionados à redução do risco 

de desastres”. Contudo, observa-se uma oportunidade de apropriação desses indicadores no 

que tange a avaliação e monitoramento do setor saúde para as situações de pós-desastre, 

como: “percentual de casos de malária diagnosticados em menos de 48 horas após o início 

dos primeiros sintomas” e “distribuição percentual de casos confirmados de hepatite A”, 

constantes para a meta 3.3.  

No que diz respeito aos encaminhamentos para a implementação da Agenda 2030 na 

Fiocruz (apresentados na sessão 4.2.4), avalia-se que a análise feita por esta pesquisa com 

relação à identificação dos dois dispositivos da Fiocruz – Observatório de Clima e Saúde e 

CEPEDES – como principais centros de pesquisa institucionais voltados à redução do risco de 

desastres frente às mudanças climáticas, e posterior investigação dos mesmos no âmbito da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, está alinhada e contribui com o seguinte 

encaminhamento:  

O mapeamento das linhas de pesquisa, ensino e projetos de intervenção realizadas na 

Fiocruz, referenciados ao tema do desenvolvimento sustentável servirá de base para a 

                                                 
67 A descrição completa do ODS 3 e suas respectivas metas e indicadores constam no Anexo desta dissertação. 
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análise crítica da relevância dos mesmos para a “Estratégia Fiocruz para a Agenda 

2030”, esforço de agregação, priorização e identificação de lacunas. Para tanto, deverá 

ser construída uma matriz que incorpore recorte teórico-conceituais, dimensão 

estruturante, contribuição para os ODS, integração institucional, relações com 

stakeholders e movimentos sociais, entre outros critérios. (FIOCRUZ, 2017a, p.8) 

Dessa forma, entendendo “linhas de pesquisa, ensino e projetos de intervenção” 

(FIOCRUZ, 2017a, p.8)  como dispositivos institucionais e após a identificação de que o tema 

da redução do risco de desastres faz parte da Agenda 2030 (análise apresentada na sessão 

4.1), pode-se afirmar que o Observatório de Clima e Saúde e o CEPEDES são “referenciados 

ao tema do desenvolvimento sustentável” e são relevantes para a Estratégia Fiocruz para a 

Agenda 2030, e portanto devem ser agregados aos trabalhos da EFA2030.  

Dentre as principais contribuições do Observatório de Clima e Saúde que podem ser 

incorporadas às estratégias da EFA2030, destacam-se: sua atuação na Rede Clima, cujo um 

dos objetivos é assessorar o governo sobre o tema das mudanças climáticas nas políticas e 

arranjos internacionais; ser o responsável pelo capítulo “Saúde” do  Inventário Nacional de 

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, que integra a Comunicação 

Nacional do Brasil à UNFCCC; seu papel exclusivo de transformar informação puramente 

climáticas em modelos de previsões e alertas para a saúde, as quais são divulgadas pelo 

Ministério da Saúde; a coordenação dos sítios sentinelas, meta de análise do impacto das 

mudanças climáticas no comportamento dos vetores do PSMC-Saúde; ser integrante do 

Grupo de Trabalho do Plano Setorial de Saúde do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito 

da Política Nacional sobre Mudança do Clima; e o projeto “Mudanças climáticas e saúde 

humana: vulnerabilidade socioambiental e resposta a desastres climáticos no semiárido 

brasileiro”, em parceria com a Universidade de Colúmbia. 

Com relação as contribuições do CEPEDES apresentadas neste estudo e que reforçam 

o papel da Fiocruz nas agendas de redução do risco de desastres, destacam-se: os projetos 

Multirriscos do SUS, como o “Fortalecimento das capacidades de prontidão e resposta frente 

a situações de emergência de interesse de saúde pública”; o desenvolvimento do Guia de 

Preparação e Respostas aos Desastres para o SUS; o curso de Agentes Locais em Saúde e 

Desastres Naturais, financiado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil; o projeto Seca e 

Saúde, estudo para o semiárido brasileiro em parceria com o Observatório de Cima e Saúde; 

ser também integrante do Grupo de Trabalho do Plano Setorial de Saúde do Ministério do 

Meio Ambiente, no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima; participar da 
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elaboração do Relatório Setorial sobre Saúde, que incorporou o Plano Nacional de Adaptação 

à Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente; e ter sido uma das metas do eixo de 

intervenção de Vigilância em Saúde do PSMC-Saúde, publicado em 2013. 

Foi também identificado que a Fiocruz, independente do Observatório de Clima e 

Saúde e do CEPEDES, participa de arranjos interinstitucionais internacionais e nacionais que 

refletem e produzem insumos para as políticas públicas de redução de risco de desastres no 

Brasil, com instituições como: Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de 

Desastre (UNISDR); Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial de Saúde 

(OPAS/OMS); Rede de Pesquisa sobre Mudança Climática Urbana (UCCRN); Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL) e Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(ONU-Habitat); Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede 

Clima); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Integração Nacional (MIN) e 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), além de dar outras 

contribuições no âmbito dos desastres, como: 

• Ser o Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS/OMS); 

• Coordenar a Rede de Pesquisa sobre Mudança Climática Urbana na América 

Latina (UCCRN-LA); 

• Compor o Grupo Técnico de Clima e Saúde para subsidiar o Grupo 

Interministerial no Desenvolvimento da Política Nacional de Mudanças Climáticas 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

• Ser membro da Comissão para o desenvolvimento e acompanhamento do Plano 

Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-

Saúde), do Ministério da Saúde; 

• Ter implantado e coordenar o Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima) 

em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. 

Através das entrevistas desta pesquisa com os coordenadores do Observatório de 

Clima e Saúde e do CEPEDES, pôde-se constatar que, apesar das contribuições apresentadas 

por este estudo, nenhum dos dois dispositivos estão atuando diretamente com a Agenda 2030 
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e seus ODS, tampouco haviam sido ainda demandados pela EFA2030. Além disso, tanto o 

Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, quanto o Carlos 

Machado, coordenador do CEPEDES, disseram não terem clareza da organização e das ações 

da EFA2030 na instituição (informação verbal)68.  

Christovam Barcellos (informação verbal) 69  considera ser tarefa da EFA2030 

internalizar a Agenda 2030 para o setor saúde e produzir indicadores próprios, a partir da 

avaliação de todos os ODS e metas e da identificação dos seus reflexos sobre a saúde, capazes 

de monitorar o tema saúde de forma transversal à Agenda. E acrescenta que deve-se 

estabelecer parcerias externas, a partir da identificação de quais instituições podem contribuir 

com experiências já avançadas e também no sentido de evitar ações repetidas. 

Já Carlos Machado (informação verbal) 70  sugere que seja montado um quadro 

relacionando os grupos da Fiocruz que estão trabalhando com a Agenda 2030 ou com temas 

correlatos, aos possíveis ODS que possam vir a contribuir, além de organizar oficinas, 

reuniões e documentos temáticos. Além disso, afirma que enxerga a aderência do CEPEDES 

aos ODS, uma vez que o tema da mudança climática e dos desastres estão presentes na 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.   

Por fim, a partir da observação da experiência nacional de internalização da Agenda 

2030, apresentada na sessão 3.4.2, com a identificação de como cada Programa, Meta e 

Objetivo do Plano Plurianual (PPA), de cada Ministério, conversam com os ODS e suas 

respectivas metas, bem como do esforço para o estabelecimento de Câmaras Temáticas para o 

avanço dos ODS no país, esta pesquisa identifica como oportunidade para a EFA2030, 

adaptar para a escala e realidade institucional a estratégia adotada no país, para a coordenação 

das ações específicas e transversais de toda a Fiocruz pelo Grupo de Trabalho da EFA2030.  

 

 

 

                                                 
68 Informação fornecida por Christovam Barcellos e Carlos Machado, coordenadores do Observatório de Clima e 

Saúde e do CEPEDES, respectivamente, em entrevistas a esta pesquisa, nos dias 20 e 21 de março de 2018. 
69  Informação fornecida por Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde, em 

entrevistas a esta pesquisa, no dia 20 de março de 2018. 
70 Informação fornecida por Carlos Machado, coordenador do CEPEDES, em entrevistas a esta pesquisa, no dia 

21 de março de 2018. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa buscou dar visibilidade à questão dos desastres no contexto da mudança 

climática global e de como essa temática vem sendo abordada pelas políticas públicas 

nacionais e globais. Apresentou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como 

principal instrumento global orientador de políticas públicas – considerada uma plataforma 

contemporânea que reúne os principais temas globais a serem enfrentados pelos países – e 

utilizou os seus Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) como ferramenta de 

análise para investigar como a redução do risco de desastres está inserida nessa Agenda. 

Teve como objetivo analisar a inserção da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 

cenário das políticas públicas de redução do risco de desastres no contexto das mudanças 

climáticas e apresentar suas principais contribuições para o tema. Para tanto, apresentou o 

conceito mais recente de saúde e sua relação com os desastres, discorrendo sobre a definição 

dos determinantes socioambientais da saúde, saúde e clima e seus impactos sobre a saúde. 

Além disso, investigou a importância do envolvimento do setor saúde no enfrentamento dos 

desastres e da mudança climática, apresentando documentos como o “Plano Setorial da Saúde 

para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima” (PSMC-Saúde), publicado pelo Ministério 

da Saúde.  

A análise da Fiocruz contou com um breve histórico institucional e buscou focar nas 

suas ações relacionadas à Saúde e Ambiente e à Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável. Abordou a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde 

(VPAAPS) como o Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e seus principais trabalhos voltados à temática dos desastres e 

mudança climática, bem como investigou a atual Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030. 

O aprofundamento da investigação da contribuição da Fiocruz para as políticas 

públicas de redução do risco de desastres se deu pela análise detalhada de dois centros de 

pesquisa da instituição: o Observatório de Clima e Saúde e o Centro de Estudos e Pesquisas 

em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES), que contou com o uso do método de 

entrevistas semiestruturadas com os coordenadores dos respectivos centros. 

O estudo levantou uma extensa revisão de bibliografia publicada recentemente sobre o 

tema da redução do risco de desastres e das mudanças climáticas, como o Relatório do Marco 
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de Sendai para Redução dos Riscos de Desastres 2015-203 e Acordo de Paris. Se baseou nas 

publicações e entendimentos dos principais órgãos internacionais engajados no tema, 

sobretudo os das Nações Unidas, como o Escritório para Redução do Risco de Desastre 

(UNISDR), a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Painel 

Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC) e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). E analisou documentos normativos nacionais como a Política Nacional para Mudança 

do Clima (Lei nº 12.187/2009) e a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 

12.608/2012) e seus desdobramentos. Apresentou também os principais marcos nacionais e 

globais das políticas públicas voltadas para a mudança climática e para a redução do risco de 

desastres e fez uma investigação holística da Agenda 2030 e seus Objetivos com foco na 

redução do risco de desastres. 

Partindo-se do conceito mais avançado da saúde, dado pela OMS na Rio+20, onde a 

saúde é pré-condição, indicador e resultado do desenvolvimento sustentável, o estudo 

demonstrou que a redução dos impactos decorrentes dos desastres na vida das pessoas é um 

determinante da saúde. Além disso, confirmou a importância do envolvimento do setor saúde 

nas questões dos desastres, pautado sobretudo na abordagem da “Agenda de Saúde 

Sustentável para as Américas 2018-2030: Um chamado à ação para a saúde e o bem-estar nas 

Américas” da OPAS/OMS, que traz nos seus objetivos 8 e 11 o reconhecimento dos 

determinantes ambientais da saúde, explicita a relação dos desastres com a saúde e a 

necessidade do fortalecimento das capacidades nacional e regional de preparação, prevenção, 

detecção, vigilância e resposta aos surtos de doenças e às emergências e desastres que afetam 

a saúde. 

A análise da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como plataforma de 

políticas públicas demonstrou que a questão dos desastres e da vulnerabilidade climática está 

presente na Agenda de forma significativa e possui conexão com mais de um Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), concluindo que a Agenda 2030 pode ser apropriada no 

país como uma plataforma para as políticas públicas brasileiras de redução do risco de 

desastres. 

O aprofundamento da análise evidenciou que existem 22 indicadores distintos – de um 

total de 27 selecionados – elencados à 8 metas e à 5 ODS da Agenda 2030 brasileira, voltados 

aos desastres e à vulnerabilidade climática: os ODS 1, 2, 9, 11 e 13. Este resultados de 

análise, refutou a hipótese inicial de pesquisa de que os ODS 11 e 13 eram os mais (ou talvez 
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os únicos) correlatos aos desastres no contexto das mudanças climáticas e comprovou a 

transversalidade das políticas públicas de redução do risco de desastres na Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável.  

Um exemplo dessa transversalidade das políticas públicas de redução do risco de 

desastres na Agenda 2030 é o ODS 2, que aborda a segurança alimentar e sua meta 2.4 – “até 

2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas 

agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os 

ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições 

meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem 

progressivamente a qualidade da terra e do solo” – que colabora com a redução do impacto 

indireto da mudança climática na saúde de doenças não-transmissíveis, como desnutrição e 

subnutrição, causadas pela alteração na disponibilidade de alimentos decorrentes das secas, 

inundações e variabilidades climatológicas. Além disso, a meta contribui com o objetivo do 

Acordo de Paris de “aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança 

do clima e promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa 

emissão de gases de efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos.” 

A pesquisa reconhece a seleção dos 22 indicadores como uma contribuição para que 

os mesmos possam ser adotados em políticas públicas para redução do risco de desastres. 

Entretanto, identifica-se a necessidade de melhoria e criação de novos indicadores que 

atendam com mais efetividade ao monitoramento do risco de desastres e as metas 

selecionadas como orientadoras ao direcionamento dessas políticas. Por exemplo, a meta 2.4, 

que teve apenas dois indicador selecionado, poderia ter outros voltados à segurança alimentar 

e às práticas agrícolas resilientes para o fortalecimento da capacidade de adaptação às 

mudança do clima e às condições meteorológicas extremas, como estabelecido pela meta. 

No que diz respeito à contribuição da Fiocruz às políticas públicas de redução do risco 

de desastres, após análise dos dois dispositivos institucionais selecionados, Observatório de 

Clima e Saúde e Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES), pôde-se concluir que ambos contribuem com as políticas públicas nacionais de 

mudança do clima e redução dos riscos de desastres com foco na saúde. Além disso, os 

critérios utilizados para seleção dos dois centros (reverberação, confiabilidade, articulação e 

credibilidade institucional) fortaleceram a credibilidade dos resultados, que foi reforçada com 

elucidação da inclusão de ambos dispositivos no PSMC-Saúde. 
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Como visto, os efeitos das mudanças climáticas se refletem no agravamento da 

incidência de problemas de saúde, alterando o perfil epidemiológico de uma população ou 

região, com a dispersão espacial de algumas doenças para novas áreas e na emergência de 

novas doenças, sendo latente a necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de vigilância em 

saúde, capazes de detectar, diagnosticar e tratar agravos à saúde inusitados ou fora dos 

padrões atuais de transmissão. Neste contexto, o Observatório de Clima e Saúde demonstrou 

sua importância e contribuição nacional no desenvolvimento de estudos sobre a situação atual 

das doenças sensíveis ao clima, na identificação dos fatores climáticos e ambientais que 

podem promover uma mudança no quadro da saúde pública brasileira e no fornecimento de 

informações técnicas de qualidade que servem para subsidiar e orientar políticas públicas 

relacionadas à interface clima-saúde.  

Já o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde 

(CEPEDES), é integralmente voltada para à temática do risco de desastres e atua para que o 

setor saúde esteja preparado para dar resposta aos desastres e reduzir o risco dos desastre 

sobre a saúde, contribuindo com a análise e interpretação de dados e propostas de organização 

e gestão do SUS. Suas contribuições mais relevantes são: os projetos Multirriscos do SUS, o 

curso de Agentes Locais em Saúde e Desastres Naturais em parceria com a Secretaria 

Nacional de Defesa Civil e o Guia de Preparação e Respostas aos Desastres para o SUS. 

A pesquisa também identificou outras ações da Fiocruz que contribuem para as 

políticas públicas de redução de risco de desastres, que vão além do Observatório de Clima e 

Saúde e do CEPEDES, tais como: ser o Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), coordenar a Rede de Pesquisa sobre 

Mudança Climática Urbana na América Latina (UCCRN-LA); compor o Grupo Técnico de 

Clima e Saúde para subsidiar o Grupo Interministerial no Desenvolvimento da Política 

Nacional de Mudanças Climáticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e ter 

implantado e coordenar o Sistema de Vulnerabilidade Climática (SisVuClima) em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente. 

Além disso, a Fiocruz participa de arranjos interinstitucionais internacionais e 

nacionais que também refletem e produzem insumos para as políticas públicas de redução de 

risco de desastres, com instituições como: Escritório das Nações Unidas para Redução do 

Risco de Desastre (UNISDR); Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial 

de Saúde (OPAS/OMS); Rede de Pesquisa sobre Mudança Climática Urbana (UCCRN); 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) e Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos (ONU-Habitat); Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais 

(Rede Clima); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Integração Nacional 

(MIN) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

Dessa forma, a análise documental somada às entrevistas confirmaram a hipótese 

inicial da pesquisa de que a Fiocruz contribui para as políticas públicas de redução do risco de 

desastres, sobretudo, através do Observatório de Clima e Saúde e do CEPEDES. A pesquisa 

ainda elucidou, através da apresentação da relação do setor saúde com os desastres, que a 

Fiocruz é um ator fundamental na articulação dessas políticas no âmbito nacional. 

Embora exista um ODS específico para saúde (ODS 3), o estudo demonstrou – através 

da apresentação da relação da saúde com os desastres e de que estes têm interface com cinco 

dos dezessete ODS, apesar de incluir o ODS 3 – que a saúde está presente na Agenda 2030 de 

forma ampliada e, portanto, a Fiocruz, ao trabalhar com a Agenda para o Desenvolvimento 

Sustentável, deve abordar os ODS de maneira holística.   

Através das entrevistas com os coordenadores do Observatório de Clima e Saúde e do 

CEPEDES, também foi possível captar sugestões de ações e iniciativas de ambos dispositivos 

para a Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 (EFA2030), tais como: montar um quadro 

relacionando os grupos da Fiocruz que estão trabalhando com a Agenda 2030 ou com temas 

correlatos aos ODS e produzir indicadores próprios da saúde capazes de monitorar o tema de 

forma transversal à Agenda. 

Ademais, a pesquisa identificou um cenário favorável e oportuno para a aderência 

tanto do Observatório de Clima e Saúde quanto do CEPEDES às estratégias da Fiocruz para a 

Agenda 2030. Embora a EFA2030 ainda não esteja incluindo explicitamente a temática a 

redução de risco de desastres no contexto das mudanças climáticas no seu plano de trabalho, 

percebe-se uma possibilidade, bastante factível, de convergência das agendas de clima e 

desastres em curso na instituição com a Agenda 2030 da Fiocruz. 

Assim, a investigação dos impactos da mudança climática sobre a saúde, a exposição 

da transversalidade das metas dos ODS na Agenda 2030 e a análise das contribuições da 

Fiocruz para as políticas públicas de redução de risco de desastres, demonstrou que o papel da 

Fiocruz, enquanto instituição nacional de saúde, na Agenda 2030 vai muito além de 
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“colaborar com o Ministério da Saúde na avaliação e monitoramento do ODS 3” (FIOCRUZ, 

2017a, p.6). Portanto, a pesquisa da contribuição institucional da Fiocruz para as políticas 

públicas de redução do risco de desastres no contexto da mudança climática se mostrou 

relevante e contributiva no cenário contemporâneo da busca do desenvolvimento sustentável. 
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GLOSSÁRIO 

 

Agravos: dano, injúria; motivo grave de queixa ou informação para a ação. 

Benchmarking: Expressão muito usada pelo setor empresarial, se refere ao processo de 

comparação de produtos, serviços ou práticas em cima do que já é realizado pelas melhores 

referências, com objetivo melhorar as funções e processos de uma determinada empresa ou 

sistema operacional.  

Doenças arboviroses: doenças provocadas pelo arbovirus, espécie de vírus essencialmente 

transmitido por artrópodes, como os mosquitos. Exemplos: dengue, febre amarela e zica. 

Doença emergente: se refere a doenças que se espalharam recentemente ou que apareceram 

em determinada área geográfica. 

Doença negligenciada: são doenças radicais causadas por agentes infecciosos ou parasitas e 

consideradas endêmicas em populações de baixa renda. Exemplos: leishmanioses, malária, 

esquistossomose, hanseníase, tuberculose, dengue, febre amarela e HIV/AIDS. 

Doença reemergente - é uma doença já conhecida que estava controlada, por um longo 

período sem causar infecções, mas que reaparece ou aumenta o número de casos causando 

preocupação.   

Morbimortalidade: conceito da medicina que se refere ao índice de pessoas mortas em 

decorrência de uma doença específica dentro de determinado grupo populacional.  É a relação 

entre o número de casos de enfermidade ou de morte e o número de habitantes em dado lugar 

e momento. Vem de “morbidade”, que refere-se ao número de indivíduos portadores de 

determinada doença e “mortalidade” que é a estatística sobre as pessoas mortas num 

determinado grupo. 

Perigo: evento físico, fenômeno ou atividade humana potencialmente prejudicial que pode 

causar a perda de vidas humanas ou ferimentos, danos à propriedade, ruptura social e 

econômica ou degradação ambiental. Os perigos incluem condições latentes que podem 

representar ameaças futuras e podem ter diferentes origens: naturais (geológicas, 

hidrometeorológicas e biológicas) ou induzidas por processos humanos (degradação 

ambiental e perigos tecnológicos).  
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Perfil epidemiológico: estudo da distribuição e frequência das doenças e dos determinantes 

dos problemas de saúde em populações humanas, bem como a aplicação desses estudos no 

controle dos eventos relacionados com saúde. É a principal ciência de informação de saúde, 

sendo a ciência básica para a saúde coletiva.  

Traumatismo - é uma lesão ou ferida mais ou menos extensa, produzida por ação violenta, 

de natureza física ou química, externa ao organismo.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA - OBSERVATÓRIO DE CLIMA E 

SAÚDE 

 

Entrevistado: Dr. Christovam Barcellos, coordenador do Observatório de Clima e Saúde.  

O objetivo da entrevista é analisar o Observatório de Clima e Saúde, como um dos dois 

dispositivos da Fiocruz, selecionados por esta pesquisa, voltados à pesquisa da mudança 

climática e de desastres (o Cepedes é o outro dispositivo selecionado), buscando atender ao 

objetivo geral desta pesquisa que é investigar as contribuições da Fiocruz para as políticas 

públicas voltadas à redução de risco de desastres no contexto das mudanças climáticas, no 

horizonte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

Perguntas 

1. Como se deu a criação do Observatório?  

2. Atualmente, como é a inserção do Observatório na Fiocruz?  

3. Quais são os arranjos interinstitucionais (nacionais e internacionais) dos quais o 

Observatório participa? 

4. Conhecendo a participação da Fiocruz no Plano Setorial da Saúde para Mitigação e 

Adaptação à Mudança do Clima (PSMC-Saúde), publicado em 2013, e em específico a dos 

sítios sentinela como meta de análise do impacto das mudanças climáticas no comportamento 

dos vetores responsáveis pela dengue e malária, sob o eixo de intervenção de Pesquisa em 

Saúde: 

a) Quais foram os desdobramentos para o Observatório dessa participação?  

b) De acordo com a PNMC, o PSMC-Saúde deveria ser revisado a cada dois anos. Existe uma 

publicação posterior a de 2013? Se sim, houve alteração no que diz respeito à participação do 

Observatório no Plano? 

5. A partir da consideração, por esta dissertação, sobre a Agenda 2030 e os ODSs como 

plataforma para o desenvolvimento e impulsionadora de políticas públicas de redução do risco 

de desastres no contexto das mudanças climáticas: 
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a) É possível identificar o papel ou atuação da Fiocruz nas políticas públicas voltadas para a 

redução de risco de desastres no contexto das mudanças climáticas? Existe uma atuação 

específica do Observatório para essas políticas públicas? 

b) Com relação à Agenda 2030 e os ODS, o Observatório tem alguma contribuição ou 

perspectiva de iniciativa? 

6. A existência da Rede Clima é um dos indicadores nacionais da meta 13.3 do ODS sobre 

Mudança Climática (melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana 

e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta 

precoce à mudança do clima), além de contribuir para o Painel Brasileiro sobre Mudanças do 

Clima (IPCC Brasileiro). A partir do conhecimento de que a Fiocruz é responsável por 

coordenar uma das 8 áreas de pesquisa da Rede Clima (a de saúde):  

a) Quais são as ações, resultados e desafios dessa coordenação, e como isso se reflete no 

Observatório? 

b) Existe alguma atuação do Observatório voltada diretamente ao cumprimento do ODS 13 e 

em específico para o atendimento da meta 13.3? 

7. Com relação à redução dos riscos de desastres, qual é e como se dá a interação do 

Observatório com o CEPEDES - Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres 

em Saúde? 

8. Considerando a Estratégia Fiocruz para Agenda 2030 (EFA2030) e que um dos objetivos 

específicos dessa dissertação é analisar a aderência do Observatório ao quadro de ações da 

EFA2030, tendo como pano de fundo as metas dos ODS:  

a) Até o momento existiu, e se sim, quais foram as relações do Observatório com a EFA2030?  

b) Como coordenador do Observatório, você tem sugestões para ações e iniciativas da 

EFA2030? 

9. Existe algum desdobramento para a Fiocruz e, especificamente para o Observatório, do 

Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, instituído pelo Ministério do Meio 

Ambiente, pela Portaria nº 150, em 10 de maio de 2016? 

10. Por fim, buscando o melhor aproveitamento desta entrevista, discorra um pouco mais 

sobre os trabalhos do Observatório (abordados ou não nesta entrevista). 
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA CEPEDES - CENTRO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES EM SAÚDE 

 

Entrevistado: Dr. Carlos Machado de Freitas, coordenador do CEPEDES.  

O objetivo da entrevista é analisar o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e 

Desastres em Saúde - CEPEDES, como um dos dois dispositivos da Fiocruz, selecionados por 

este estudo voltados à pesquisa da mudança climática e de desastres (o Observatório de Clima 

e Saúde é o outro dispositivo selecionado), buscando atender ao objetivo geral desta pesquisa 

que é investigar as contribuições da Fiocruz para as políticas públicas voltadas à redução de 

risco de desastres no contexto das mudanças climáticas, no horizonte da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável.  

Perguntas 

1. Como se deu a criação do CEPEDES e quais são seus principais trabalhos? 

2. Atualmente, como é a inserção do CEPEDES na Fiocruz?  

3. Quais são os arranjos interinstitucionais (nacionais e internacionais) dos quais o CEPEDES 

participa? 

4. A respeito do Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima 

(PSMC-Saúde), publicado em 2013, e, em específico, sobre a Fiocruz ser o órgão responsável 

por implantar o Centro de Estudos e Pesquisa em Desastres de Origem Natural (CEPED), 

uma das metas do eixo de intervenção de Vigilância em Saúde do Plano: Existe participação 

do CEPEDES no cumprimento dessa meta? Caso afirmativo, quais são seus desdobramentos? 

5. Com relação ao monitoramento, prevenção e alerta de desastres, qual a posição da Fiocruz 

e do CEPEDES no desenho nacional dessa rede, em especial com relação à Defesa Civil e ao 

CEMADEN, e suas contribuições?  

6. A partir da consideração, por esta dissertação, sobre a Agenda 2030 e os ODSs como 

plataforma para o desenvolvimento e impulsionadora de políticas públicas para redução do 

risco de desastres no contexto das mudanças climáticas e considerando que o foco deste 

estudo é investigar as contribuições da Fiocruz para essas políticas públicas:  

a) Como você identifica a participação da Fiocruz nessas políticas públicas?  
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b) Quais trabalhos do CEPEDES mais se aproximam ou contribuem para estas políticas? (em 

quaisquer escala) 

c) Com relação à Agenda 2030 e os ODS (com destaque para os ODS 3, 11 e 13), o 

CEPEDES tem alguma contribuição ou perspectiva de iniciativa diretamente envolvida com 

os ODS? 

7. Com relação ao Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (2015-2030), 

houve alguma participação do CEPEDES nesse processo e quais os desdobramentos do 

Marco para o CEPEDES? (Marco de Sendai foi adotado na Terceira Conferência Mundial 

sobre a Redução do Risco de Desastres, realizada em março de 2015, em Sendai no Japão) 

8. Considerando a Estratégia Fiocruz para Agenda 2030 (EFA2030) e que um dos objetivos 

específicos dessa dissertação é analisar a aderência do CEPEDES ao quadro de ações da 

EFA2030, tendo como pano de fundo as metas dos ODS:  

a) Até o momento existiu, e se sim, quais foram as relações do CEPEDES com a EFA2030?  

b) Como coordenador do CEPEDES, você tem sugestões para ações e iniciativas da 

EFA2030? 

9. No que diz respeito à redução dos riscos de desastres decorrentes de extremos climáticos, 

qual é e como se dá a interação do CEPEDES com o Observatório de Clima e Saúde/Fiocruz? 

10. A respeito do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, instituído pelo 

Ministério do Meio Ambiente, pela Portaria nº 150, em 10 de maio de 2016, existe algum 

desdobramento para a Fiocruz, em especial para o CEPEDES? Além do Plano, quais outros 

marcos nacionais sobre redução de desastres você citaria?  

11. Por fim, buscando o melhor aproveitamento desta entrevista, discorra um pouco mais 

sobre os trabalhos do CEPEDES (abordados ou não nesta entrevista). 
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ANEXO A: INDICADORES DO MARCO DE SENDAI PARA REDUÇÃO DO RISCO 

DE DESASTRES 2015-2030 

A. Reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres até 2030, com o objetivo de reduzir a 

média de mortalidade global por 100.000 habitantes entre 2020-2030, em comparação com 2005-

2015. 

A.1 Número de mortes e desaparecidos atribuídos a desastres, por 100.000 habitantes. 

A.2 Número de mortes atribuídas a desastres, por 100.000 habitantes. 

A.3 Número de pessoas desaparecidas atribuídas a desastres, por 100.000 habitantes. 

B. Reduzir substancialmente o número de pessoas afetadas em todo o mundo até 2030, com o objetivo 

de reduzir a média global por 100.000 habitantes entre 2020-2030, em comparação com 2005-2015. 

B.1 Número de pessoas diretamente afetadas atribuídas a desastres, por 100.000 habitantes. 

B.2 Número de pessoas feridas ou doentes atribuídas a desastres, por 100.000 habitantes. 

B.3 Número de pessoas cujas residências danificadas foram atribuídas a desastres. 

B.4 Número de pessoas cujas residências destruídas foram atribuídas a desastres. 

B.5 Número de pessoas cujo sustento foi interrompido ou destruído, atribuído a desastres. 

C. Reduzir as perdas econômicas diretas por desastres em relação ao produto interno bruto (PIB) 

global até 2030. 

C.1 Perdas econômicas diretas atribuídas a desastres em relação ao produto interno bruto global. 

C.2 Perda agrícola direta atribuída a desastres (inclui pecuária, pesca e demais cultivos). 

C.3 Perda econômica direta para todos os outros ativos produtivos danificados ou destruídos, 

atribuídos a desastres. 

C.4 Perda econômica direta no setor habitacional atribuída a desastres. 

C.5 Perdas econômicas diretas resultantes de infraestrutura básica danificada ou destruída atribuída 

a desastres. 

C.6 Perda econômica direta ao patrimônio cultural danificado ou destruído atribuída a desastres. 

D. Reduzir substancialmente os danos causados por desastres em infraestrutura básica e a interrupção 

de serviços básicos, como unidades de saúde e educação, inclusive por meio do aumento de sua 

resiliência até 2030. 

D.1 Danos à infraestrutura básica atribuída a desastres. 

D.2 Número de instalações de saúde destruídas ou danificadas atribuídas a desastres. 

D.3 Número de instalações educacionais destruídas ou danificadas atribuídas a desastres. 

D.4 Número de outras unidades e instalações de serviço básico e infraestruturas básica destruídas ou 

danificadas e atribuídas a desastres. 

D.5 Número de interrupções nos serviços básicos atribuídos a desastres. 

D.6 Número de interrupções nos serviços educacionais atribuídos a desastres. 

D.7 Número de interrupções nos serviços de saúde atribuídos a desastres. 

D.8 Número de interrupções em outros serviços básicos atribuídos a desastres. 

E. Aumentar substancialmente o número de países com estratégias nacionais e locais de redução do 

risco de desastres até 2020. 

E.1 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução do risco de 

desastres, em consonância com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-

2030. 

E.2 Porcentagem de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de 

riscos de desastres em consonância com as estratégias nacionais. 

F. Intensificar substancialmente a cooperação internacional com os países em desenvolvimento por 

meio de apoio adequado e sustentável para complementar suas ações nacionais para a implementação 

deste quadro até 2030. 

F.1 Apoio internacional oficial total para ações nacionais de redução do risco de desastres. 

F.2 Apoio internacional oficial total para ações nacionais de redução do risco de desastres 

fornecidas por agências multilaterais. 

F.3 Apoio internacional oficial total para ações nacionais de redução do risco de desastres 



 

 

118 

fornecidas bilateralmente. 

F.4 Suporte internacional oficial total para a transferência e troca de tecnologia relacionada à 

redução de risco de desastres. 

F.5 Número de programas e iniciativas internacionais, regionais e bilaterais para a transferência e 

intercâmbio de ciência, tecnologia e inovação na redução do risco de desastres para países em 

desenvolvimento. 

F.6 Apoio internacional oficial total para capacitação em redução de risco de desastres. 

F.7 Número de programas e iniciativas internacionais, regionais e bilaterais para capacitação 

relacionada à redução de risco de desastres em países em desenvolvimento. 

F.8 Número de países em desenvolvimento apoiados por iniciativas internacionais, regionais e 

bilaterais para fortalecer sua capacidade estatística relacionada à redução de risco de desastres. 

G. Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso a sistemas de alerta precoce para vários 

perigos e as informações e avaliações sobre o risco de desastres para o povo até 2030. 

G.1 Número de países que possuem sistemas de alerta precoce para vários perigos. 

G.2 Número de países que possuem sistemas de monitoramento e previsão para vários perigos. 

G.3 Número de pessoas por 100.000 que são cobertas por informações de aviso prévio por meio de 

governos locais ou por meio de mecanismos nacionais de divulgação. 

G.4 Porcentagem de governos locais que têm um plano para agir sobre alertas antecipados. 

G.5 Número de países que têm informações e avaliações acessíveis, compreensíveis, utilizáveis e 

relevantes sobre riscos de desastres disponíveis para as pessoas nos níveis nacional e local. 

G.6 Percentagem da população exposta ou em risco de desastres protegida através de evacuação 

preventiva após aviso prévio. 

Fonte: Adaptado de UNISDR/Preventionsweb [internet]. Disponível em: 

<https://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators>. 
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ANEXO B: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)  

ODS 1- Erradicação da Pobreza: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

ODS 2- Fome Zero e Agricultura Sustentável: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

ODS 3- Saúde e Bem-Estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades. 

ODS 4- Educação de Qualidade: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

ODS 5- Igualdade de Gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. 

ODS 6- Água Potável e Saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

ODS 7- Energia Limpa e Acessível: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos. 

ODS 8- Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

ODS 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

ODS 10- Redução das Desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

ODS 11- Cidades e Comunidades Sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

ODS 12- Consumo e Produção Responsáveis: Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis. 

ODS 13- Ação Contra a Mudança Global do Clima: Tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima e seus impactos. 

ODS 14- Vida na Água: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

ODS 15- Vida Terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 

gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 

e deter a perda de biodiversidade. 

ODS 16- Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

ODS 17- Parcerias e Meios de Implementação: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado de “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” (ONU, 2015). 
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ANEXO C: ODS 3 - SAÚDE E BEM ESTAR (METAS E INDICADORES) 

ODS 3 - SAÚDE E BEM ESTAR 

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

METAS INDICADORES 

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de 

mortalidade materna global para 

menos de 70 mortes por 100.000 

nascidos vivos 

Taxa de mortalidade materna 

3.2 Até 2030, acabar com as mortes 

evitáveis de recém-nascidos e crianças 

menores de 5 anos, com todos os 

países objetivando reduzir a 

mortalidade neonatal para pelo menos 

12 por 1.000 nascidos vivos e a 

mortalidade de crianças menores de 5 

anos para pelo menos 25 por 1.000 

nascidos vivos 

Taxa de mortalidade neonatal (número de óbitos na idade de 0 a 27 

dias por mil nascidos vivos) 

Taxa de mortalidade infantil (número de óbitos infantis – menores de 1 

ano – por mil nascidos vivos) 

Taxa de mortalidade na infância (número de óbitos de menores de 5 

anos de idade por mil nascidos vivos) 

Proporção de mortes evitáveis em menores de 5 anos (segundo a lista 

de causas de mortes evitáveis) 

3.3 Até 2030, acabar com as 

epidemias de AIDS, tuberculose, 

malária e doenças tropicais 

negligenciadas, e combater a hepatite, 

doenças transmitidas pela água, e 

outras doenças transmissíveis 

Porcentagem de gestantes com HIV que receberam tratamento 

antirretroviral para reduzir a transmissão vertical 

Taxa de detecção de casos de Aids 

notificados em menores de 5 anos de idade (por 100 mil habitantes) 

Taxa de detecção de casos de HIV notificados (por 100 mil habitantes) 

Coeficiente de mortalidade por Aids (por 100 mil habitantes) 

Prevalência do HIV em populações-chave 

Porcentagem estimada de casos incidentes de TB em pessoas com HIV 

que receberam tratamento tanto para TB como para HIV 

Taxa de mortalidade específica por tuberculose 

Taxa de incidência de tuberculose 

Percentual de casos de malária tratados em menos de 24 horas após o 

diagnóstico 

Percentual de casos de malária diagnosticados em menos de 48 horas 

após o início dos primeiros sintomas 

Prevalência de hanseníase por 10 mil habitantes 

Casos confirmados de sífilis em gestantes 

Casos confirmados de sífilis congênita 

Prevalência de fêmeas de simúlidos vetores de Onchocerca volvulus 

com larvas infectantes (L3) 

Prevalência de antigenemia de Wuchereria bancrofti em crianças em 

idade escolar (5 a 14 anos) 

Taxa de detecção de hepatite C na população total (por 100 mil 

habitantes) 

Taxa de detecção de hepatite B na população total (por 100 mil 

habitantes) 

Distribuição percentual de casos confirmados de hepatite A 

Casos confirmados de hepatite D 

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a 

mortalidade prematura por doenças 

não transmissíveis (DNTs) por meio 

de prevenção e tratamento, e promover 

a saúde mental e o bem-estar 

Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por doenças crônicas 

não transmissíveis (doenças cardiovasculares (I00 – I99), doenças 

respiratórias (J30 – J98), neoplasias (C00 – C97), diabetes mellitus 

(E10 – E14)) 

Taxa de internação hospitalar (por 100 mil pessoas) por doenças 

crônicas selecionadas (doenças cardiovasculares (I00 – I99), doenças 
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respiratórias (J30 – J98), neoplasias (C00 – C97), diabetes mellitus 

(E10 – E14)) 

Cobertura de serviço público de saúde mental/100 mil habitantes por 

região 

3.5 Reforçar a prevenção e o 

tratamento do abuso de substâncias, 

incluindo o abuso de drogas 

entorpecentes e uso nocivo do álcool 

Prevalência de consumo abusivo de álcool 

Dependência de drogas nas cidades com mais de 200 mil habitantes 

Prevalências em porcentagens e população estimada com uso no mês 

de diferentes drogas psicotrópicas (exceto álcool e tabaco) 

Cobertura dos serviços de atenção e cuidado direcionado a pessoas que 

usam drogas 

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as 

mortes e os ferimentos globais por 

acidentes em estradas 

Taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre (ATT) por 

100 mil habitantes 

Taxa de mortalidade por acidentes de transporte terrestre (ATT) por 10 

mil veículos 

3.7 Até 2030, assegurar o acesso 

universal aos serviços de saúde sexual 

e reprodutiva, incluindo o 

planejamento familiar, informação e 

educação, bem como a integração da 

saúde reprodutiva em estratégias e 

programas nacionais 

Volume de recursos do orçamento público destinados à saúde sexual e 

reprodutiva 

Porcentagem de mulheres de 15 a 49 anos que usam métodos 

contraceptivos modernos 

Taxa de fecundidade na adolescência (número médio de filhos 

nascidos vivos tidos por uma mulher de 15 a 19 anos na população 

residente em determinado espaço geográfico no ano considerado) 

Proporção da demanda por contraceptivos atendida (taxa de 

fecundidade desejada/ taxa de fecundidade observada) 

Percentual de pessoas entre 15 e 64 anos que tiveram mais de um 

parceiro sexual nos últimos 12 meses que informaram o uso de 

preservativo em sua última relação sexual 

Percentual de escolares que afirmam ter recebido informações sobre 

doenças sexualmente transmissíveis e Aids na escola 

Percentual de escolares que afirmam ter recebido informações na 

escola sobre como adquirir preservativos gratuitamente 

Percentual de escolares que afirmam ter recebido orientação na escola 

sobre prevenção de gravidez 

Porcentagem de unidades de saúde básica que oferecem serviços de 

planejamento familiar 

Proporção de nascidos vivos (%) segundo número de consultas pré-

natal 

3.8 Atingir a cobertura universal de 

saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro, o acesso a serviços de 

saúde essenciais de qualidade e o 

acesso a medicamentos e vacinas 

essenciais seguros, eficazes, de 

qualidade e a preços acessíveis para 

todos 

Percentual de cobertura populacional por equipes de Saúde da Família 

Percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária 

Percentual de cobertura de vacinas 

Gasto total em saúde como proporção do PIB 

Gasto total em saúde per capita em termos de paridade do poder 

aquisitivo 

Gasto governamental em saúde como proporção do gasto total em 

saúde 

Gasto em atenção básica 

3.9 Até 2030, reduzir 

substancialmente o número de mortes 

e doenças por produtos químicos 

perigosos e por contaminação e 

poluição do ar, da água e do solo 

População com acesso à água potável 

3.a Fortalecer a implementação da 

Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco em todos os países, conforme 

apropriado 

Prevalência de tabagismo em maiores de 18 anos 

Prevalência de tabagismo em adolescentes de 15 a 18 anos 
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3.b Apoiar a pesquisa e o 

desenvolvimento de vacinas e 

medicamentos para as doenças 

transmissíveis e não transmissíveis, 

que afetam principalmente os países 

em desenvolvimento, proporcionar o 

acesso a medicamentos e vacinas 

essenciais a preços acessíveis, de 

acordo com a Declaração de Doha 

sobre o Acordo TRIPS e Saúde 

Pública, que afirma o direito dos 

países em desenvolvimento de 

utilizarem plenamente as disposições 

do Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS, na 

sigla em inglês) sobre flexibilidades 

para proteger a saúde pública e, em 

particular, proporcionar o acesso a 

medicamentos para todos 

Percentual de cobertura de vacinas 

3.c Aumentar substancialmente o 

financiamento da saúde e o 

recrutamento, desenvolvimento e 

formação, e retenção do pessoal de 

saúde nos países em desenvolvimento, 

especialmente nos países menos 

desenvolvidos e nos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento 

Percentual de cobertura de saúde da família 

Percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária 

Percentual de cobertura de vacinas 

Gasto total em saúde como proporção do PIB 

Gasto total em saúde per capita em termos de paridade do poder 

aquisitivo 

Composição do gasto total em saúde como proporção 

do PIB (gasto público e privado) 

Gasto direto – out of pocket como proporção do gasto total em saúde 

Gasto em atenção básica 

3.d Reforçar a capacidade de todos os 

países, particularmente os países em 

desenvolvimento, para o alerta 

precoce, redução de riscos e 

gerenciamento de riscos nacionais e 

globais à saúde 

Número de itens das capacidades básicas para o Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI)implantadas no prazo  

Fonte: Elaboração própria, a partir do conteúdo de “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável.” (ONU, 2015). 


