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A Poluição do ar é um grande risco ambiental para a 
saúde

Todos os anos, cerca 

de 

7 milhões 
de mortes

estão relacionadas à 

exposição da poluição 

do ar no ambiente  e no 

domicílio 







Tamanho das partículas

Fonte: 
http://blog.thomsonreuters.com/index.php/air-pollution-graphic-of-the-day/





Guias de Qualidade 
do Ar da OMS

• As primeiras diretrizes foram, publicadas em 1987 [1] e 
atualizadas em 1997 [2] para Europa. 

• As diretrizes de 2005, são aplicáveis a todo o mundo. 

• As guias trazem recomendações de novos  limites de 
concentração de alguns contaminantes no ar(PM, O3, NO2 e 
SO2) de aplicação em todas as regiões da OMS.

PM – material particulado fino

O3 - ozônio

NO2 – dióxido de nitrogênio  - queima de combustível nos motores de carros

SO2 – dióxido de enxofre - responsável pela formação da chuva acida

[1] Air quality guidelines for Europe. Copenhagen, World Health Organization Regional Office for
Europe, 1987 (WHO Regional Publications, European Series, No. 23).
[2] Air quality guidelines for Europe, 2nd ed. Copenhagen, World Health Organization Regional
Office for Europe, 2000 (WHO Regional Publications, European Series, No. 91).
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Qualidade do Ar e os ODS

Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças 

causadas por produtos químicos e poluição do ar, 

água e solo

Garantir o acesso universal aos serviços de energia confiável, 

acessível e modernos

Reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas cidades, 

com atenção  especial  à qualidade do ar e a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos.

Taxa de mortalidade atribuível a contaminação do ar nos 

domicílios  e  no ambiente exterior

Proporção da população que depende principalmente de 

combustíveis e tecnologias limpas

Níveis anuais médias de partículas finas (PM2, 5 e PM10) 

nas cidades (população ponderada)



• WHA69.18 - Roteiro (Road Map) para 
reforçar a resposta global aos efeitos 
adversos da poluição do ar na saúde 
(2016)

• Incluir saúde na gestão da qualidade
do ar:

• Ampliação da base de conhecimento

• Monitoramento e informação

• Fortalecimento de capacidades 
institucionais, etc



Planejamento Análise de riscos
Energía no 
domicílio

Planejamento
urbano

Legislação Serviços de saúde

Reduzir os efeitos adversos à saúde pela 

contaminação do ar nas Américas

Programa de qualidade do ar da OPS

Incluir saúde na gestão da qualidade do ar

Ampliação da base 
de conhecimento

Monitoramento e 
informação

Liderança e 

Coordenação

Fortalecimento de 
capacidades 
institucionais

Governança



Conhecimento necessário para políticas efetivas:

1. Contribuições para Poluição do Ar e 
Mudança do Clima contribuição relacionadas com  a 
geração de energia, transporte, indústria, energia no domicílio etc. Variações 
entre cidades e regiões

2. Evidencias da efetividade das 
intervenções: mobilidade sustentável, casas energeticamente 
eficientes, fogões limpos, e as fontes de energia limpa  que não só reduzem 
a poluição,  como também geram vários outros co-benefícios de saúde e 
equidade

3. Monitoramento da poluição atmosférica 
e impactos na saúde relacionados: 
dados locais para informar sobre as 
tendências e eficácia das medidas 
políticas



• Complexidade de  exposições –
estimativas limitadas sobre carga de 
doenças

• Estimativa 1,3 milhões de mortes 
atribuíveis a  exposição a químicos, 2012

•Somente para produtos químicos e 
exposições com dados confiáveis, como 
chumbo, exposições ocupacionais ou 
envenenamentos agudos.

• Estamos expostos a muitos mais 
produtos químicos na vida cotidiana.
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• http://www.who.int/ipcs/publications/chemicals-public-health-impact/en/

•http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49123

•http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49122

Informe e publicações da OMS 

http://www.who.int/ipcs/publications/chemicals-public-health-impact/en/
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49123
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49122




Ministério da Saúde e Sociedade Civil, Brasil 
Equipe da OPAS e Paulo Saldiva



http://breathelife2030.org/

http://breathelife2030.org/






https://www.facebook.com/OPASOMSBrasil/videos/797637087076278/

https://www.youtube.com/watch?v=WYJOexNQaII

https://www.facebook.com/OPASOMSBrasil/videos/797637087076278/
https://www.youtube.com/watch?v=WYJOexNQaII


https://www.youtube.com/watch?v=giyXjOA-2Zc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=giyXjOA-2Zc&feature=youtu.be
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