
Doenças Preveníveis  X  Meio Ambiente 
 
As doenças que representam a maior carga sanitária anual devida a fatores ambientais, expressada 

em termos de mortes, doenças e incapacidades ou anos de vida ajustados em função da 
incapacidade (AVAD) são as seguintes: 

 

(AVAD = anos de vida ajustados em função da incapacidade: o número de anos que havia 
podido viver uma pessoa, perdidos por sua morte prematura, e os anos de vida produtiva 
perdidos por incapacidade)  
 

1. • A diarréia (58 milhões de AVAD por ano; 94% da carga de morbidade por doenças 
diarréicas), provocada em grande parte pela insalubridade da água e dos serviços de 
saneamento, e pela falta de higiene.  

 

2. • As infecções das vias respiratórias inferiores (37 milhões de AVAD por ano; 41% dos 
casos registrados em nível mundial), produzidas em grande medida pela contaminação 
do ar em espaços tanto exteriores como interiores.  

 

 

3. • Os traumatismos involuntários distintos dos causados pelo trânsito (21 milhões de 
AVAD por ano; 44% dos casos registrados em nível mundial), incluída uma ampla 
variedade de acidentes industriais e no lugar de trabalho.  

 
4. • A malária (19 milhões de AVAD por ano; 42% dos casos registrados em nível 

mundial), provocada em grande medida por deficiências no abastecimento de água, no 

ambiente doméstico e na ordenação do uso do solo, que impedem reduzir efetivamente 
as populações de vetores.  

 

5. • Os traumatismos causados pelo trânsito (15 milhões de AVAD por ano; 40% dos 

casos registrados em âmbito mundial), em grande medida como resultado de 
deficiências na planificação urbana ou na ordenação ambiental dos sistemas de 
transporte.  

 
6. • A pneumopatia obstrutiva crônica - doença em ligeiro aumento que se caracteriza 

pela perda gradual da função pulmonar (12 milhões de AVAD por ano; 42% dos casos 
registrados no mundo) -, provocada em grande medida pela exposição à poeira e 
fuligem no lugar de trabalho e outras formas de contaminação do ar (queimadas) em 
espaços exteriores e interiores.  

 
7. • Afecções perinatais (11 milhões de AVAD por ano; 11% dos casos registrados 

mundialmente).  
 

A maioria destas doenças devidas à exposição a riscos ambientais também são as principais 
causantes de mortes, ainda que apresentem algumas diferenças quanto ao grau de letalidade.  

 
Todas as doenças que provocam o maior número absoluto de mortes por ano devido a riscos 
ambientais preveníveis estão relacionadas com fatores que é possível modificar mediante 
tecnologias, políticas e medidas preventivas e de saúde públicas já disponíveis. 
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