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“A mudança climática é a maior ameaça global à saúde 
do século XXI… Os impactos serão sentidos em todo o 

mundo – não apenas num futuro distante, mas durante 
a nossa geração e a de nossos filhos.”  

 
The Lancet (novembro/2009) 

2 

 USDA, Wikimedia Commons NOAA, Wikimedia Commons Suat Eman, freedigitalphotos.net 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYqI3Nso7MAhXEUZAKHY8MDycQjRwIBw&url=http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/brasil-e-campeao-mundial-uso-de-agrotoxicos/&psig=AFQjCNE2hEbjIl42TZCHNm5QRxK2I6yoEg&ust=1460732461148486


 Água 

 Nutrição e produção de 

alimentos 

 Calor e eventos climáticos 

extremos 

 Poluição do ar 

 Doenças transmitidas por vetores 

 Alteração de ecosistemas e 

perda de biodiversidade 

 Pobreza, migrações e guerras 
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Mudanças climáticas e 
impactos na saúde 

 

vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 



The Lancet - 23/junho/2015 

“O combate às alterações 

climáticas pode vir a ser a 

maior oportunidade para a 

saúde global do século 21”. 

Health and climate change: policy 

responses to protect public health 

Relatório especial da Comissão de Saúde e 

Mudanças Climáticas - The Lancet and 

University College London - (UCL) Institute for 

Global Health - Disponível em: 
http://press.thelancet.com/Climate2Commission.pdf 

 

Mudanças climáticas e 
impactos na saúde 
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Políticas públicas para setor saúde e mudança do clima 
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Desafio 2020 

a Saúde pelo Clima 

Plano Setorial da Saúde para Mitigação e 

Adaptação à Mudança do Clima – Brasil 

Plano Setorial da Saúde Para Mudanças 

Climáticas – Estado de São Paulo 
vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 



MISSÃO: 

Transformar o setor saúde em um exemplo para 

toda a sociedade em aspectos de proteção ao 

meio ambiente e à saúde do trabalhador, do 

paciente e da população em geral.  

PROJETO 

HOSPITAIS SAUDÁVEIS 
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PRINCIPAIS AÇÕES: 

Seminário Hospitais 

Saudáveis - SHS 

Rede Global Hospitais 

Verdes e Saudáveis 

Desafío 2020 - a Saúde 

pelo Clima 

PROJETO 

HOSPITAIS SAUDÁVEIS 
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Veja como foi o SHS 2016 em: 

http://www.hospitaissaudaveis.org/biblioteca_det.asp?biblioteca_id=239 

 

X Seminário Hospitais Saludáveis 

III Conferência Latino-americana de Hospitais Verdes e Saudáveis 

São Paulo, 9,10 e 11 de outubro de 2017 

Centro de Convenções Rebouças  

www.hospitaissaudaveis.org.br 
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Centro Médico de Vila Kaara - Mali  

Dr. Sidiki Toe com um painel solar que permitirá manter 

geladeiras e iluminação para atendimento noturno 



O desafio é baseado em três pilares: 

Liderança – Educar equipes de saúde e público 
em geral e promover políticas de proteção à 
saúde pública face às mudanças climáticas. 

Resiliência – Preparar para os impactos do 
clima extremo e alterações na carga de 
doenças. 

Mitigação – Reduzir a própria pegada de 
carbono do setor saúde. 
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Desafio 2020 

A Saúde Pelo Clima 

vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 
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Desafio 2020 

a Saúde pelo Clima 

40 

Membros participantes 

REGIÃO NORTE: 2 

REGIÃO NORDESTE: 1 

REGIÃO CENTRO-OESTE: 1 

REGIÃO SUDESTE: 34 

REGIÃO SUL: 2 

INVENTÁRIOS 2015 

Conteúdo Básico: 33 

Conteúdo Avançado: 7 

31 Hospitais 

09 Ambulatórios, laboratórios, etc. 

11 Instituições públicas 

26 Instituições privadas sem fins lucrativos 

03 Instituições privadas com fins de lucro 

vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 



Membros da Rede Global 

Hospitais Verdes e Saudáveis no 

Brasil 

12 www.hospitaissaudaveis.org 

IX SHS - Setembro/2016 

Organizações que aderiram ao Desafio 2020 – a Saúde pelo Clima 



Guía para Elaboração de 

Inventários de Emissões de Gases 

de Efeito Estufa – Setor Saúde 

 

Iniciativa conjunta com membros da 

Rede Global HVS no Brasil e o 

Programa Brasileiro  

do GHG Protocol 

 

Sistema para gestão de emissões e 

benchmark de desempenho 

disponível no site do PHS para 

todos os membros brasileiros e 

integrado à rede global HVS 
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Desafio 2020 

A Saúde Pelo Clima 

http://www.hospitaissaudaveis.org/arquivos/Guia_Inventario_GEE_V2017_1.pdf  

vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 
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Rede Global Hospitais 

Verdes e Saudáveis 

Mais de 20.000 
organizações e sistemas 

de saúde em todo mundo 
estão se unindo para 

promover a saúde 
ambiental e uma 

assistência sustentável 
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Latin America  
421 Hospitals , 48 Health Care 
Facilities, 36 Health Systems 
and 15 Organizations, 
representing the interest of 
1638 Hospitals and Health 
Centers. 

Africa 
44 Hospitals, 14 Health Care Facilities, 5 
Health Systems and 2 Organization, 
representing the interest of 1482 Hospitals 
and Health Centers. 

Asia 
96 Hospitals, 3 Health 
Care Facilities, 8 
Health Systems and 
27 Organizations, 
representing the 
interest of 11250 
Hospitals and Health 
Centers. 

Pacific 
7 Hospitals, 20  Health 
Systems and 8 Organizations, 
representing the interest of 
619 Hospitals and Health 
Centers. 

Europe 
22 Hospitals, 1 Health Care Facility, 19 Health Systems 
and 10 Organizations, representing the interest of 
7214 Hospitals and Health Centers. 

USA and Canada 
HCWH’s implementation arm, Practice 
Greenhealth has 1,400 Hospital 
members in the U.S. In Canada, GGHH 
members include  1 Hospital, 5 Health 
Systems and 2 Organizations 
representing the interest of 1081 
Hospitals and Health Centers. 

Totals: As of July 2017, GGHH has 820 members from 48 

countries representing the interest of 25.724 Hospitals and 

Health Centers. 

Global 
1 Health System and 4 Organizations 
representing the interest of 1040 Hospitals. 

HCWH Regional Offices 
 

Strategic Partners 



Membros do PHS e GGHH 

por região do Brasil 

16 

113 

8 

11 

9 
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Brasil 

 157 membros institucionais 

(hospitais e outras unidades 

de saúde) 

 11 Sistemas de Saúde  

(envolvendo mais de 300 

hospitais e outras 900 

unidades não hospitalares)  
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1. LIDERANÇA:  Priorizar a Saúde Ambiental 

2. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS: Substituir Substâncias Perigosas 

3. RESÍDUOS: Reduzir, Tratar e Dispor os Resíduos de Serviços de Saúde 

4. ENERGIA: Implementar Eficiência e Geração de Energia Limpa Renovável 

5. ÁGUA: Reduzir o Consumo de Água e Fornecer Água Potável 

6. TRANSPORTE: Estratégias de Transporte para Pacientes e Funcionários 

7. ALIMENTOS: Alimentos Saudáveis e Cultivados de Forma Sustentável 

8. PRODUTOS FARMACÊUTICOS: Prescrição, Administração e Destinação 

9. EDIFÍCIOS: Projetos e Construções de Hospitais Verdes e Saudáveis 

10.COMPRAS: Comprar Produtos e Materiais mais Seguros e Sustentáveis 

Os 10 objetivos da Agenda Global 

Hospitais Verdes e Saudáveis 

17 vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 





6,5 milhões 
de mortes prematuras são causadas 

pela poluição do ar todo ano, no 

mundo. Metade delas é causada pela 

poluição do ar externo.1 

A poluição do ar está gerando 

uma crise global de saúde. 

80% 
Das pessoas que vivem em áreas 

urbanas* estão expostas a níveis de 

poluição do ar que excedem os 

padrões seguros da Organização 

mundial da saúde.2 

*onde a poluição do ar é monitorada 

Foto: GCCA/GregMcNevin  



A poluição do ar também tem impactos 

econômicos de longo alcance 

Custo da poluição do ar 

para o setor saúde: 
 

• Países da OCDE - 1,7 

• China - 1,4 

• Índia - 0,5 
 

(2010 - US$ trilhões)1 

Foto: GCCA/GregMcNevin  



A poluição do ar está ligada a várias 

doenças1 

Evidências de impacto no 

desenvolvimento cerebral e 

na função cognitiva 

Doenças respiratórias Doenças cardiovasculares 
Desfechos 

perinatais adversos 

A poluição atmosférica 

causa 4 mil mortes por 

ano na cidade de São 

Paulo5 



Poluição do ar e Mudança do 

Clima 

Mudança 

do Clima 

A poluição do ar é 

agravada 
temperaturas mais elevadas aumentam 

a formação de ozônio e a poluição 

atmosférica 

 

 

CO2, carbono negro, 

metano 
e outros poluentes climáticos podem 

ser reduzidos quando reduzimos a 

poluição do ar 

Poluição 

do ar 



A Cidades sem Máscara é uma iniciativa global que apoia 

médicos, enfermeiros e profissionais da saúde pública, 

com o objetivo de se mobilizarem nas cidades para 

proteger a saúde e o clima contra os efeitos da poluição 

do ar. Esta campanha promove soluções práticas e cria 

mudanças políticas tangíveis para as cidades, 

conduzindo a uma tendência global clara e descendente 

da poluição do ar urbano até 2030, além de proporcionar 

reduções significativas nas doenças e mortes, bem como 

nas emissões de gases de efeito de estufa.  



A Global Climate and Health 

Alliance (GCHA) e seus parceiros 

Health Care Without Harm 

(Saúde Sem Dano), Health and 

Environment Alliance, US Climate 

and Health Alliance e UK Health 

Alliance for Climate Change 

estão se unindo a parceiros de 

saúde locais e suas comunidades 

para promover soluções práticas 

e criar mudanças políticas 

tangíveis para cada cidade, que 

nos direcionem à clara tendência 

mundial de diminuição da 

poluição do ar urbano até 2030. 

  

Isso salvará milhões de vidas e 

terá um impacto positivo na 

saúde de bilhões de pessoas, 

além de contribuir para a redução 

de emissão de gases de efeito 

estufa necessária para manter o 

mundo seguro da crise climática. 

Sobre nós 5. 

www.unmaskmycity.org    #UnmaskMyCity 14 

Respirar tem que ser seguro 

http://www.climateandhealthalliance.org
https://noharm.org/
http://www.env-health.org/
http://www.ukhealthalliance.org/
http://usclimateandhealthalliance.org/
http://callforclimateaction.org/
http://www.healthyenergyinitiative.org/
http://www.unmaskmycity.org


Instituições de saúde, membros do PHS, participam da 

Campanha Cidades Sem Máscara 



Instituições de saúde, membros do PHS, participam da 

Campanha Cidades Sem Máscara 



A Faculdade de Medicina da USP é parceira da 

Campanha Cidades Sem Máscara em São Paulo 



Monitoramento Comunitário 

• O AirBeam é um 

monitor portátil que 

mede partículas finas 

(MP2,5), temperatura 

e umidade relativa 

• Não é um substituto 

para medições oficiais 

e científicas - mas útil 

na conscientização. 



Como funciona o 

monitoramento comunitário 

• O AirBeam se conecta via bluetooth ao aplicativo AirCasting para 

elaborar mapas e gráficos em tempo real com dados de poluição do ar 

• Também pode transmitir dados para mapas de poluição atmosférica na web 

GCCA/GregMcNevin  



Precisão do monitoramento 

comunitário 

• Com o monitor de qualidade do AirBeam, 
juntamente com o software AirCasting, 
podemos mapear as partículas de poluição 
MP 2,5 

• A precisão do AirBeam é de até 100ug/m3 

• Dados confiáveis entre 100 a 300 ug/m3 

• Diminuição da precisão à medida que as 
leituras aumentam (média). 

• Assim, embora seja útil para o monitoramento 
comunitário, não é substitui as medições 
oficiais e científicas. 

http://www.takingspace.org/aircasting/airbeam/
http://aircasting.org/


http://unmaskmycity.org/pt/project/sao-paulopt/ 
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Respirar tem que ser seguro 





• Adotar os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

no sistema de classificação da qualidade do ar na cidade de São 

Paulo 

• Comunicar amplamente os níveis de qualidade do ar aos cidadãos de 

maneira compreensível, acessível, ágil e por regiões 

• Melhorar o serviço de transporte público (ônibus, metrô, trens) 

• Melhorar a infraestrutura para mobilidade ativa (caminhada e bicicleta) 

• Usar combustíveis limpos e renováveis em frotas de transporte público 

• Usar combustíveis limpos e renováveis em frotas de serviços públicos, 

como coleta de lixo, distribuição de gás, etc. 

• Controlar emissões de todos os veículos que circulam em São Paulo, 

por meio de inspeção veicular 

• Estimular o uso de veículos elétricos, por exemplo, isentando-os de 

IPVA e/ou rodízio 

• Aumentar a quantidade de áreas verdes na cidade 



OBRIGADO! 

www.hospitaissaudaveis.org 
coordenacao@hospitaissaudaveis.org 

55 11 30654800 

vitalribeiro@hospitaissaudaveis.org 
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