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Vigilância e Monitoria do 

Impacto das Mudanças 

Climáticas na Saúde em 

Moçambique: desafios e 

perspectivas

Encontro Internacional sobre Clima e Saúde



As mudanças climáticas tem impacto na

ocorrência e agravamento de várias 

doenças

Doenças transmitidas por vectores:

 Malária

 Arbovírus (Dengue, Chikungunya)

Doenças de veiculação hídrica:

 Diarréias

 Leptospirose

Desnutrição

Doenças crónicas:

 Doenças cancerígenas

 Alérgicas

Doenças Respiratórias

Stress térmico



Historial de Mudanças Climáticas e 
impactos 
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Seca Cheias Ciclones Tropicais Epidemias

Os 10 desastres relacionados ao clima mais

sérios ocorreram desde 1980 e quatro deles

desde 2000.

Fonte: Instituto Nacional de Gestão de Calamidades



Várias transformações em Moçambique

aumentam a susceptibilidade do país

As “mudanças” climáticas exigem “mudanças” de paradigmas em Saúde

Pública Saúde como um problema social, ambiental e ecológico.

Transformações climáticas com

suas consequências directas e

indirectas

 Aumento da temp. média;

 Irregularidade da precipitação;

 Aumento da frequência de

eventos climáticos extremos;

 Aumento do nível do mar;

 Escassez ou disponibilidade 

limitada de água, alimentos e ar

puro.

Transformações sócio-

demográficas

 Urbanização planeada e não 

planeada;

 Crescimento e

transformações

demográficas;

 Rápido aumento do parque 

automobilístico;

 Degradação do ambiente; 

 Movimentos migratórios;



Criando a capacidade humana, técnica

e institucional no SNS

Limitações

Acções

Falta de 

Recursos 

Humanos 

dedicados

Apontados

no INS os 

primeiros 2 

membros do 

grupo de 

trabalho: 1 

Médica e 1 

Geográfo

Abril 2016

Falta de 

evidências e 

pesquisa

Desenvolvido o 

1º Protocolo de 

pesquisa sobre 

a Avaliação do 

Impacto de 

Mudanças

Climáticas na 

Saúde

Maio 2016

Falta de priorização 

dentro do Sistema 

Nacional de Saúde

Criação do 

Observatório 

Nacional de Saúde 

com uma 

plataforma 

dedicada a Clima, 

Ambiente e Saúde

Julho 2016Julho 2015

Falta de 

entendimento 

dos riscos das 

mudanças 

climáticas na 

saúde

Participação de 

Director

Científico do INS 

na Treino em

Ferramentas de 

Modelação e 

Capacidade em

Clima e Saúde

Pública

Março 2016

Falta de 

priorização 

dentro do 

Sistema 

Nacional de 

Saúde

Desenvolvime

nto de 

Protocolos de 

Preparação, 

Resposta e 

Recuperação

aos eventos

extremos

climáticos pelo

DSA - MISAU



Limitações

Acções

Aprovada no 

MISAU, a 

Estratégia

Nacional de 

Saúde Ambiental, 

que inclui uma 

componente de 

Mudanças 

Climáticas

Setembro 2016 Junho 2017

Falta de 

priorização

institucional

Falta de 

consciência 

política e social

Outubro 2017

1º Debate 

Público sobre o 

Impacto das 

Mudanças 

Climáticas na 

Saúde

Divulgado o 1º 

Relatório da 

Vulnerabilidade 

do Sector de 

Saúde ás 

Mudanças 

Climáticas

Falta de 

Colaboração 

Interinstitucional

Estabelecido

um ME entre o 

INAM  e INS 

(Instituto

Nacional de 

Meteorologia e 

Instituto

Nacional de 

Saúde)

Agosto 2016

Falta de 

capacidade

humana. Falta

de priorização

institucional

1ª Oficina de 

trabalho sobre 

Mudanças

Climáticas e 

Saúde no 

MISAU

Encontro de 

parceiros de 

clima e saúde

Criando a capacidade humana, técnica

e institucional no SNS

Falta de 

priorização 

institucional

ORHS realiza 

um congresso 

com a temática 

de: ‘’Estado da 

Força de 

trabalho para a 

Saúde Pública e 

Ambiental em 

2016’’

Fevereiro de 2017



Urgência na geração de informação

sobre o impacto das mudanças

climáticas na saúde

 Os sistemas de monitoria do impacto das mudanças
climáticas na saúde são complexos;

 Poucos países em África tem estes sistemas;
 Iniciativas em curso em Moçambique:

1)   Observatório de Clima, Ambiente e Saúde no contexto

do Observatório Nacional de Saúde

 Estabelecido em 2016

2)   Sistema de Vigilância de Doenças Emergentes e Re-

emergentes

 Estabelecido em 2012



Observatório de Clima, Ambiente e Saúde

Relatórios/Infografias
Tringulação do BES com dados 

metereológicos

Monitoria e aviso 
prévio

Plataforma de monitoria e previsão do impacto das mudanças climáticas na saúde



Observatório de Clima, Ambiente e Saúde
– actividades 2018

FRisco de casos de Malária no período OND/2018 e  JFM/2019 Snapshot de Dashboard de aviso prévio para Malária



Perspectivas do Observatório de Clima, 
Ambiente e Saúde no país

Desenvolver:

 Sistemas de Vigilância integrado de clima e saúde (doenças

de vulneráveis aos clima) e Sistema de aviso prévio ( a ser

integrado com o sistema de aviso prévio do INGC).

 Mapas de risco e de previsões de ocorrência de doenças

susceptíveis ao clima com desagregação até ao nível distrital.

Gerar:

 Evidências para a elaboração de Planos de Acção para emergências 

e/ou eventos climáticos extremos.   



Vigilância de Doenças Emergentes e Re-

emergentes

Monitoria da ecologia e dinâmica de

distribuição dos vectores:

 Mosquito Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. (Até 2030 aumento de 170 

milhões de casos de malária e 2 bilhões 

de Dengue em África)

Pemba

Nampula

QuelimaneMonitoria da incidência e distribuição

de doenças vulneráveis as mudanças

climáticas
 Dengue, Chikungunya, Febre do Vale de Rift, 

Leptospirose, Hantavírus, Shistosomíase

Caia

Os dados de ocorrência das doença
emergentes serão triangulados com dados do
clima.

Maputo



Dados preliminares da Monitoria de 
Doenças Emergentes e Re-Emergentes

em Moçambique

Monitoria de Dengue em Pemba e Nampula, 2016

Mapeamento de Aedes, 2016

Febre do Vale do Rift no Sul de Moçambique,

2013
Leptospirose na Cidade de Maputo e Caia, 
2014
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Fig3                                                         NS1 ELISA IgM ELISA



Lições aprendidas da monitoria do mosquito 
Aedes

 Reservas de água intra-domiciliar de 
maneira inapropriada;

 Criadouros mosquitos;

 Urbanização não planeada;

 Aumentos do parque automóvel;

 Degradação do ambiente.

Participação da sociedade é uma oportunidade

para mudanças.

As transformações sócio-demográficas 

têm sido um catalizador do impacto 

negativo das mudanças climáticas



A disponibilidade de informação sobre o 
clima e saúde é aspecto central para 

planificação e tomada de decisão

Informação sobre clima e saúde permite:

 Percepção da gravidade do problema;

 Priorização das acções de prevenção,
mitigação, prontidão e resposta; 

 Desenvolvimento de capacidade

técnica;

 Estruturação de um plano de 

promoção de saúde, incluindo

sensibilização e comunicação de 

risco ás comunidades;

 Antecipação face as 

emergências;

 Mobilização de recursos.



A simples disponibilidade de informação
não é suficiente para catalizar a tomada de

decisões

As mudanças climáticas exigem mudanças de paradigma 
na promoção de saúde.

21.06.17 - Primeira Oficina sobre 
Comunicação e uso de informação 
climática para apoio ao sector de 
saúde

22.06.17 – Primeiro Debate Público 
sobre o Impacto de Mudanças 
Climáticas em Moçambique



Desafios para vigilância, monitoria e 
previsão do impacto do clima na 

Saúde

 Disponibilidade e qualidade de dados epidemiológicos e 
climáticos. 

 Cobertura e representatividade geográfica dos 
dados;

 Fraca capacidade laboratorial;

 Capacidade técnica e tecnológica;

 Série histórica dos dados



MUITO OBRIGADA 
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