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PESQUISA

Novo índice avalia relações
entre clima e saúde
Catarina Chagas e Fernanda Marques

U
ma nova metodologia cri-
ada pela Fiocruz será co-
nhecida internacional-
mente. O método – pro-
posto para medir a vulne-

rabilidade das populações a doenças,
aspectos socioeconômicos e oscilações
do clima – será apresentado em junho
em congresso organizado pelo Painel
Intergovernamental Sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês),
em Fiji. Encomendado pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), o pro-
jeto comparou, inicialmente, as situações
dos estados brasileiros. Pelo Índice de
Vulnerabilidade Geral (IVG), a melhor foi
a do Rio Grande do Sul, enquanto, no
outro extremo, ficou Alagoas.

O trabalho, conduzido pelo Progra-
ma de Mudanças Ambientais Globais e
Saúde da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca e coordenado pelo
pesquisador Ulisses Confalonieri, inovou
ao unificar diferentes indicadores em um

mesmo cálculo: o IVG é a média de três
outros índices – epidemiológico, socio-
econômico e climatológico – também
selecionados pelo grupo da Fiocruz. Após
testarem diversos procedimentos esta-
tísticos, os pesquisadores optaram por
construir um índice seguindo meto-
dologia inspirada no Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH), instituído
pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud).

Indicadores relacionados a sete
endemias compõem o Índice de
Vulnerabilidade Epidemiológica (IVE),
que leva em conta não só a incidência
das mesmas, mas também seus custos
hospitalares, gravidade dos casos e as
tecnologias disponíveis para seu con-
trole, entre outros aspectos. Dengue,
malária, hantavirose, cólera, leptos-
pirose e leishmanioses visceral e
tegumentar americana foram escolhi-
das por serem reconhecidas na litera-
tura como doenças que podem ter al-

teração na sua dinâmica em função de
fatores socioeconômicos e climáticos.

Por sua vez, o Índice de Vulnera-
bilidade Socioeconômica (IVSE) considera
fatores como densidade demográfica,
grau de urbanização, renda, escolarida-
de, saneamento básico, mortalidade in-
fantil e expectativa de vida. O terceiro e
último índice, de Vulnerabilidade Clima-
tológica (IVC), inclui apenas dados
pluviométricos coletados entre 1961 e
2002. A análise de um período de 41
anos se justifica porque o objetivo dos
pesquisadores era identificar os eventos
extremos, ou seja, valores muito acima
ou muito abaixo da precipitação padrão
no estado, o que não significa, necessa-
riamente, inundações ou secas, mas pe-
ríodos atípicos ao padrão.

Em cada índice, a vulnerabilidade
das populações é classificada em uma
escala de zero a um, onde um represen-
ta situação de maior vulnerabilidade re-
lativa entre os estados para doenças e
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desequilíbrios socioeconômicos e ambi-
entais. No ranking dos estados brasilei-
ros, foi significativa a diferença entre o
IVG do primeiro e último lugares (0,13 e
0,64, respectivamente). O melhor colo-
cado, Rio Grande do Sul, foi seguido de
perto por Mato Grosso do Sul (0,14). Os
demais estados da Região Sul, bem como
Goiás, também se mostraram entre os
menos vulneráveis do país. No outro ex-
tremo, os estados mais vulneráveis foram,
pela ordem, Alagoas, seguido da Bahia
(0,46) e de Pernambuco (0,44).

Após a conclusão do estudo inicial,
método e resultados foram apresentados
em seminário no MCT. Na ocasião, os nú-
meros geraram preocupação nos represen-
tantes alagoanos, porém a assistente soci-
al Diana Marinho, uma das responsáveis
pelo projeto, ressaltou a importância da
correta interpretação dos resultados e a ne-
cessidade de discussões locais para avaliar
os problemas apontados pelo IVG. “O índi-
ce climatológico, por exemplo, foi constru-

ído apenas com dados pluviométricos, mas
pode ser enriquecido com outros números,
relativos, por exemplo, a variações de umi-
dade e temperatura”, avalia.

Outra limitação apontada pela pesqui-
sadora está relacionada ao erro de agrega-
ção. Essa imprecisão decorre do fato de
que as diferenças regionais dentro de um
mesmo estado foram desprezadas no cál-
culo inicial. Assim, unindo-se áreas mais e
menos vulneráveis em um mesmo índice,
obtém-se uma média que não corresponde
à realidade exata do município, mas à rea-
lidade do estado como um todo.

 Na tentativa de minimizar esse
erro, o grupo realizou estudo com uni-
dades geográficas menores: em vez de
analisar estados, o trabalho avaliou
municípios. No projeto piloto, foram
selecionadas as cidades de Belém, Rio
de Janeiro, Blumenau, Itajaí e Recife,
que enfrentam problemas relaciona-
dos ao avanço do mar ou à enchente
de rios. A dificuldade encontrada na

análise foi a ausência de dados espe-
cíficos para cada município.

Embora muitos dados já estivessem
disponíveis para consulta na internet, em
alguns casos foi necessária uma visita ao
estado para coleta de informações
complementares. Nas idas a campo,
Diana conversou, por exemplo, com re-
presentantes da Defesa Civil local para
compreender melhor a dinâmica dos
eventos climáticos extremos. “Em mui-
tos casos, o registro das conseqüências
das inundações e secas é insuficiente. No
Nordeste, muitas crianças morrem de des-
nutrição em decorrência da seca, mas
não se relacionam essas mortes à ausên-
cia de chuva”, justifica.

Aquecimento global: efeitos

 A pesquisadora adverte, contudo,
que pode ser perigoso estabelecer corre-
lações diretas entre eventos climáticos e
saúde da população. Diana se mostra es-
pecialmente cautelosa em relação aos
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recentes alardes sobre os efeitos do aque-
cimento global. Não se trata de subesti-
mar esses perigos. Ocorre que a relação
entre o aumento da temperatura do pla-
neta e crescimento da incidência de do-
enças obedece a uma dinâmica mais
complexa do que a maioria imagina. “Tu-
do deve ser analisado caso a caso. Não
se pode garantir que o aquecimento sim-
plesmente vai aumentar o número de
pessoas infectadas pela malária ou pela
dengue. Uma possibilidade é que o mos-
quito transmissor da malária não sobrevi-
va na Amazônia se ela ficar ainda mais
quente. Por outro lado, se a Região Sul
deixar de ser tão fria, pode se tornar um
local ideal para a proliferação do mos-
quito do dengue”, exemplifica.

Apesar dessa complexidade ecológi-
ca, o IVG é um primeiro passo para avaliar
como se relacionam mudanças climáticas
e saúde. Por isso, organizações ligadas ao
meio ambiente, como o Greenpeace, já
solicitaram o relatório final do projeto.
Como o método da Fiocruz permite acres-
centar novos dados e mudar a população
base do estudo, pode ser aplicado a avali-
ações em qualquer lugar do mundo.

Voz brasileira no debate sobre
mudanças climáticas e saúde

Primeira iniciativa no
sentido de quantificar as
relações entre mudanças
climáticas, doenças e in-
dicadores socioeconô-
micos, o Índice de Vulne-
rabilidade Geral (IVG) foi
fruto de um trabalho diri-
gido pelo médico Ulisses
Confalonieri. Pesquisador
da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) da
Fiocruz, ele participa do
Painel Intergovernamental de Mudan-
ça Climática (IPCC, na sigla em in-
glês), estabelecido pela Organização
Meteorológica Mundial e outras agên-
cias das Nações Unidas.

O IPPC começou a divulgar seu novo
relatório de avaliação em fevereiro, quan-
do o Grupo de Trabalho I, sobre as Bases
Físicas da Mudança Climática, apresen-
tou um resumo de suas conclusões. Em

abril, foi divulgado um do-
cumento produzido pelo
Grupo de Trabalho II, sobre
Impactos, Adaptação e
Vulnerabilidade, no qual
Confalonieri é co-coordena-
dor do comitê de saúde.

O relatório do Grupo
II confirma que um dos
continentes mais vulnerá-
veis é a África, onde, em
2020, até 250 milhões de
pessoas estarão expostas

a problemas relacionados à água. De
acordo com o documento, as mudanças
climáticas atingem todo o planeta, inclu-
sive Europa e América do Norte. Na Amé-
rica Latina, o aumento da temperatura e
a escassez de água no solo causariam,
dentro de meio século, a substituição gra-
dual da floresta tropical por savana na
Amazônia oriental, acarretando uma sig-
nificativa perda da biodiversidade.

O Grupo II afirma que as mudanças
climáticas podem afetar a saúde de mi-
lhões de pessoas. Os impactos incluiriam
o aumento da desnutrição; o crescimen-
to do número de mortes devido a ondas
de calor, enchentes, tempestades, incên-
dios e secas; um ônus maior associado à
diarréia; a freqüência aumentada de pro-
blemas cardio-respiratórios; e a distribui-
ção espacial alterada dos vetores de al-
gumas doenças infecciosas.

Nas zonas temperadas, as mudan-
ças climáticas podem trazer certas van-
tagens, como a redução das mortes as-
sociadas à exposição ao frio. Contudo,
esses benefícios vão ser superados pelos
efeitos negativos do aumento da tempe-
ratura em todo o mundo, especialmente
nos países em desenvolvimento.

“O balanço dos impactos positivos e
negativos na saúde vai variar de um lu-
gar para outro, e vai mudar ao longo do
tempo, conforme a temperatura conti-
nuar a subir”, diz o relatório, destacan-
do também a importância de fatores
que moldam a saúde das populações,
como educação, assistência médica e de-
senvolvimento econômico.
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Em entrevista à Revista de Man-
guinhos, Confalonieri fala sobre des-
dobramentos do IVG e como anda a dis-
cussão internacional sobre mudanças cli-
máticas e saúde.

Em uma perspectiva histórica, é
possível correlacionar as mudanças
ocorridas no clima do planeta ao
longo dos anos com o avanço ou o
recrudescimento de doenças?

Ainda não existem evidências sóli-
das, apenas indícios, mas o que vem
sendo discutido e aceito é que as mu-
danças climáticas podem afetar a saú-
de em quatro áreas. A primeira diz res-
peito às doenças transmissíveis endê-
micas, como malária e dengue, por-
que as mudanças climáticas interferem
no ciclo dos insetos vetores, entre mui-
tos outros fatores. A segunda se refere
aos problemas nutricionais. Um clima
muito seco, por exemplo, diminui a pro-
dução de alimentos, o que constitui um
problema, principalmente, nas áreas
mais pobres, onde as famílias praticam
agricultura de subsistência. A terceira
área inclui os traumas e acidentes as-
sociados a eventos extremos, como tem-
pestades, nevascas, furacões e inun-
dações. Nesses casos, além das mor-
tes e seqüelas físicas, há que se consi-
derar a perda de patrimônio e os dis-
túrbios psicológicos decorrentes, como
o estresse pós-traumático. A quarta
área está relacionada a uma atmosfe-
ra alterada, com exacerbada formação
de poluentes e aumento dos efeitos da
poluição no organismo, sobretudo do-
enças respiratórias e cardiovasculares.
Por fim, outra questão a ser considera-
da é o deslocamento de populações,
processo intensificado, por exemplo,
devido a uma seca extrema. São os
refugiados ambientais, que, assim
como os refugiados de guerra, ficari-
am no seio de conflitos culturais, soci-
ais e econômicos, além de sobrecarre-
garem a demanda por serviços de saú-
de e assistência social.

Onde os efeitos das mudanças cli-
máticas sobre a saúde pública já
são visíveis?

Alguns fatos são de domínio públi-
co, como as ondas de calor na Europa,

em 2003, que mataram 30 mil pessoas.
Ainda não se comprovou se esse evento
foi efeito das mudanças climáticas glo-
bais. Se ficar comprovado, será a primei-
ra evidência inequívoca. Os acontecimen-
tos serviram para mostrar que até os pa-
íses mais desenvolvidos estão despre-
parados para os impactos, especialmen-
te a França, onde houve mais vítimas. E
o relatório do Grupo de Trabalho I do IPCC
diz que essas ondas devem se tornar mais
fortes e mais freqüentes (ver box).

E no Brasil? Quais regiões estão
sendo mais afetadas pelas mudan-
ças climáticas? Por quê?

O Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC) concluiu
uma pesquisa, coordenada pelo Dr. José
Marengo, que apresentou cenários de
mudança climática para o Brasil. Um
dos resultados mostra a diminuição de
chuva no Norte e Nordeste. No Norte,
isso faria a floresta perder parte de sua
extensão. No Nordeste, onde já existe
uma extensa área de semi-árido, a so-
brevivência se tornaria difícil, com um
aumento da aridez. Assim, ou seriam
feitas muitas obras de engenharia ou a
população teria que migrar, intensifican-
do um processo que já existe. Mas os
grandes aglomerados urbanos também
são vulneráveis a mudanças climáticas.
O Rio de Janeiro, por exemplo, tem
muitas áreas de invasão, favelas nas
encostas de morros. Toda a população
que vive nessas áreas está vulnerável a

um evento extremo, como uma chuva
torrencial e os conseqüentes desliza-
mentos de terra. Recentemente, chuvas
fortes seguidas de inundações atingiram
as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

De acordo com o IVG, o Rio Gran-
de do Sul é o estado menos vulne-
rável e Alagoas, o mais vulnerável.
Quais as razões?

O índice de Alagoas pode ser expli-
cado pela situação do Nordeste, comen-
tada na resposta anterior. Mas vale des-
tacar que o peso maior do IVG está nos
dados socioeconômicos e de doenças
sensíveis ao clima. Desse modo, o Rio
Grande do Sul é menos vulnerável por-
que apresenta bons indicadores socio-
econômicos e os casos de doenças
endêmicas sensíveis ao clima são escas-
sos, esporádicos ou importados. No IVG,
usamos dados de séries históricas. Plane-
jamos, agora, realizar um estudo pros-
pectivo, com dados de cenários, em um
exercício de projeção para daqui a cinco,
dez ou 20 anos, o que permitiria um
planejamento de ações de longo prazo.

O IVG foi criado a partir de uma de-
manda do MCT, mas ele poderia ser
aplicado a outros lugares do mundo?

Há dez anos participo de discus-
sões sobre mudanças climáticas. Já tive
acesso a muitos documentos de diver-
sos países e, em sua maioria, os que
tratam de vulnerabilidade e de impactos
na saúde falam de generalidades ou tra-

• A concentração atmosférica de dióxido de carbono aumentou de 280
partes por milhão (ppm), na era pré-industrial, para 379 ppm, em 2005,
sobretudo devido ao uso de combustível fóssil.

• O nível do mar subiu 3,1 milímetros por ano entre 1993 e 2003.

• O período de 1995 a 2006 compreendeu 11 dos 12 anos mais quentes
desde 1850.

• A temperatura total subiu 0,76 ºC entre 1850-1899 e 2001-2005.

• Mesmo que as concentrações de aerossóis e gases de efeito estufa se
mantenham constantes, nos níveis do ano 2000, é esperado um
aquecimento de 0,1 ºC por década.

Fonte: www.ipcc.ch

O que diz o relatório de 2007 do Grupo de Trabalho I do IPCC
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zem simplesmente a opinião de especia-
listas. Não se apresenta uma quanti-
ficação do problema, pelo menos não do
modo como fizemos com o IVG, em ní-
vel nacional. O único trabalho parecido
de que tive notícia foi feito em uma cida-
de da Colômbia, mas em nível local. O
IVG pode ser aplicado em qualquer lugar
do mundo, com as devidas adaptações,
desde que exista um banco de dados.

O IVG é um índice que reforça que a
exclusão social amplia a vulnera-
bilidade das populações às doenças?

A exclusão social reforça a vulne-
rabilidade a doenças e aos desastres
ambientais. Essa vulnerabilidade é cau-
sada por falta de acesso a serviços de
saúde, baixa renda e escolaridade,
pouco poder político, falta de informa-
ção e precariedade das habitações.

Diferentes convenções internacio-
nais recomendam que os países se
mobilizem em torno de levanta-
mentos envolvendo os desdobra-
mentos das mudanças no clima.
Quais países estão mais mobiliza-
dos nesse sentido?

Muitos estudos de vulnerabilidade
vêm sendo feitos em todo o mundo, so-

bretudo na Europa, América do Norte e
Japão. Países africanos estão na pior situ-
ação. Não fazem esses estudos porque
têm outros problemas mais imediatos. Eles
carecem, inclusive, de grupos habilitados
para realizar esse tipo de trabalho. O Bra-
sil tem um bom nível, com a comunidade
científica já mobilizada. Nos estudos de
impacto das mudanças climáticas, desta-
cam-se três instituições: o CPTEC, que cui-
da da parte de clima propriamente dito; a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), na área de impactos
na produção de alimentos; e a Fiocruz, no
campo da saúde. Os grupos de estudos
econômicos e sociais só começaram a se
envolver agora com a agenda climática.
Mas a nossa carência principal são estu-
dos de impacto das mudanças climáticas
na diversidade biológica e na modifica-
ção de ecossistemas, áreas de grande
vulnerabilidade em um país megadiverso.

Existe entre os países um consen-
so de que as mudanças climáticas,
de fato, ocasionarão desdobramen-
tos no quadro da saúde pública?

Esse consenso existe dentro do comi-
tê do qual participo no IPCC. O grupo tem
representantes de Alemanha, Índia,
Moçambique, Rússia, Estados Unidos, In-

glaterra, Nova Zelândia, Austrália e Argen-
tina. Nosso papel é analisar publicações
científicas, identificar os trabalhos relevan-
tes, fazer uma síntese e apresentar con-
clusões. Esse trabalho oferece subsídios,
por exemplo, para as Convenções do Cli-
ma, que tratam da política para o setor.

Adianta o Brasil agir no combate às
mudanças climáticas se os países
considerados os principais responsá-
veis pelo problema, sobretudo os
Estados Unidos, cruzarem os braços?

Não somos tão poluidores quanto os
Estados Unidos, mas o Brasil também é
um poluidor importante, em virtude do
desmatamento e queimadas. E o nome
já diz: as mudanças climáticas são glo-
bais. O Brasil é um país com grande vulne-
rabilidade: seu território é extenso; sua
população enfrenta uma série de proble-
mas sociais; existe uma fragilidade ins-
titucional. Precisamos nos preparar para
os impactos. Precisamos fortalecer o SUS,
independentemente das mudanças cli-
máticas. Um exemplo de ação mais es-
pecífica seriam sistemas de alerta preco-
ce, que permitissem proteger a popula-
ção de áreas vulneráveis a eventos cli-
máticos extremos, antes que se transfor-
mem em desastres.

O crescimento de poluentes na atmosfera poderá aumentar as doenças respiratórias e cardiovasculares Carlos Morel


