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MORAES, S.L. (2018) Internações de crianças por doenças respiratórias em São 
Paulo e suas relações com as condições climáticas e o contexto socioeconômico. 
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RESUMO 

 

As transformações no clima urbano das cidades, bem como a excessiva poluição 

atmosférica e o aumento da segregação e das desigualdades sociais tornaram-se 

fatores determinantes das altas taxas de morbidade e mortalidade por doenças 

respiratórias. Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa foi compreender como 

os atributos climáticos, a poluição do ar e as condições socioeconômicas estão 

relacionadas às internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças com 

até 9 anos de idade em 14 distritos da cidade de São Paulo. Esta pesquisa foi dividida 

em duas etapas de trabalho, sendo a primeira a relação entre as variáveis 

meteorológicas, índices de conforto térmico e a poluição do ar (MP10) com as 

internações hospitalares no período de 2003 a 2013 a partir dos modelos estatísticos 

de distribuição binomial negativa e do modelo Distributed Lag Non-linear Model. A 

segunda etapa consistiu em analisar o padrão espacial entre a Razão Padronizada 

dos Internamentos Suavizada - RPIS e a privação sócio material da população na área 

de estudo ao longo do período de 2006 a 2013, com a utilização da autocorrelação 

espacial e dos modelos dos Mínimos Quadrados Ordinários e da Regressão 

Geograficamente Ponderada. Os resultados mostraram relações significativas de alto 

risco relativo entre a temperatura média do ar (17,5ºC a 21ºC, para o total analisado), 

umidade relativa do ar (84% a 98% para o sexo feminino), precipitação (0 mm a 2,3 

mm para o total e ambos os sexos e >120mm para o sexo feminino) e do Material 

Particulado (MP10) (>35 µg/m³ para o total e para o sexo feminino). Espacialmente foi 

possível identificar os setores com maior e menor privação sócio material, bem como 

da RPIS. Os resultados da dependência espacial da relação entre a privação e a RPIS 

também foram significativos e permitiram identificar os setores mais e menos 

vulneráveis às doenças respiratórias. Além disso, encontramos que as crianças do 

sexo feminino apresentaram alto risco (RR = 2,30) quando relacionados à maior 

privação. Esta pesquisa, portanto, permitiu concluir que determinados intervalos 

(valores específicos) dos atributos climáticos e a privação sócio material podem 

contribuir para o aumento das internações por doenças respiratórias nas crianças de 

0 a 9 anos de idade na área de estudo. 

Palavras-Chave: doenças respiratórias; atributos climáticos; privação sócio material; 

regressão espacial; análise espacial. 
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MORAES, S.L. (2018) Hospital admissions due to respiratory diseases in children in 
the municipality of São Paulo and their relationship with climatic conditions and the 
socioeconomic context. Thesis (Master’s degree in Physical Geography). Faculty of 
Philosophy, Languages and Social Sciences, University of São Paulo: 134p. 
 

ABSTRACT 

The urban climate change, the excessive air pollution, the large social inequalities and 

segregation in the cities have become a determinant factors of high morbidity and 

mortality rates due to respiratory diseases. Therefore, the aims of this research was to 

understand how the climatic attributes, air pollution and socioeconomic conditions are 

related with hospital admissions for respiratory diseases in children up to 9 years of 

age in 14 districts of São Paulo. This research were divided into two working steps; the 

first step was the relationship between the meteorological variables, thermal comfort 

indexes and air pollution (PM10) with hospital admissions during 2003 to 2013, based 

on the statistical models of binomial distribution and Distributed Lag Model Non-linear 

Model. The second step was to analyze the spatial pattern between the Smoothed 

Standardized Admissions Ratio - RPIS and the deprivation index of the population in 

the study area over the period 2006-2013, considering the spatial autocorrelation and 

the spatial models, Ordinary Least Squares and Geographically Weighted Regression. 

The results showed significant relationship between the high relative risk with the mean 

air temperature (17.5ºC at 21°C, for the total), relative humidity (84% to 98% for 

females), rainfall (0 mm to 2.3mm for the total and both sexes and > 120 mm for the 

females) and PM10 (> 35μg/m³ for the total and for the females). It was possible to 

identify the highest and lowest social deprivation material spatial pattern in the study 

area, and it was possible to identify the spatial pattern of the RPIS. The spatial 

dependence results showed a significant relationship between the deprivation index 

and RPIS. Therefore, these results allowed us to identify the most and least vulnerable 

census tracts related to respiratory diseases. In addition, we found that female children 

presented high risk (RR = 2.30) when they were related to greater deprivation. This 

research, therefore, allowed us to conclude that certain intervals (specific values) of 

climatic attributes and the deprivation index may contribute to increase the hospital 

admissions of respiratory diseases in children from 0 to 9 years of age in the study 

area. 

Keywords: respiratory diseases; climatic attributes; deprivation index; spatial 

regression; spatial analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O rápido processo de urbanização que aconteceu nas grandes cidades dos 

países em desenvolvimento a partir do século XX, como é o caso de São Paulo, 

transformou de maneira significativa as características e a dinâmica da produção do 

espaço e tempo urbano (CARLOS, 2007).  

Esse processo de urbanização e consequentemente a modernização das 

cidades proporcionou para o homem diversos avanços e benefícios na sua vida 

cotidiana, como a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida 

e melhorias na infraestrutura urbana (RIBEIRO, 2006).  

Apesar disso, as consequências da acelerada urbanização foram, e ainda são, 

um problema para a sociedade e para o ambiente. Essa nova organização e lógica do 

espaço urbano alterou a dinâmica natural do ambiente, bem como aumentou a 

segregação e as desigualdades sociais. 

Nas grandes cidades, a poluição do ar, o tempo e a dinâmica climática local 

foram as condições ambientais que mais se modificaram. Essas alterações 

potencializaram, principalmente, os efeitos térmicos e pluviométricos, afetando assim, 

a qualidade de vida e bem-estar da população (MONTEIRO, 1976).  

Esse cenário de transformações, acompanhado das desigualdades sociais e 

ambientais no espaço urbano, favoreceu o surgimento e também o agravamento de 

diversas doenças, especialmente as cardiovasculares e respiratórias (RIBEIRO, 2006; 

RIBEIRO; VARGAS, 2015). 

Atualmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (2007), as 

altas taxas de mortalidade e morbidade por doenças respiratórias, principalmente as 

doenças crônicas como asma e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, se 

tornaram um importante problema de saúde pública.  Estima-se que mais de 300 

milhões de pessoas no mundo sofrem de asma e mais de 90% das mortes causadas 

pela DPOC acontecem em países de baixa e média renda (OMS, 2007). 

As doenças respiratórias atingem principalmente as crianças, pois são 

consideradas mais suscetíveis aos efeitos da mudança de tempo e da exposição à 

poluição atmosférica por apresentarem alta taxa metabólica e respiratória, além do 

fato dos mecanismos de defesa (sistema imunológico) e termorregulador estarem em 
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desenvolvimento (BRAGA et al., 2001; BUNYAVANICH et al., 2003; HANNA; TAIT, 

2015). 

De acordo com a literatura, a poluição do ar e as mudanças de temperatura (e 

seus extremos) são uma das principais razões para o aumento dos riscos de 

hospitalizações e das mortes causadas por doenças respiratórias no mundo (BRAGA 

et al., 2001; MUGGEO; HAJAT, 2009; XU et al., 2013; O’ LENICK et al., 2017a; 

SHERBAKOV et al., 2018).   

A umidade relativa do ar e a precipitação, assim como a temperatura e a 

poluição atmosférica podem contribuir para o aparecimento e crescimento de vírus, 

bactérias, mofos, fungos e alérgenos (internos e externos) que causam gripes, rinites, 

bronquites e a piora dos casos crônicos como asma (TISCHER; HEINRICH, 2013; 

LAM et al., 2016; ISLAM; CHAUSSALET; KOIZUMI, 2017; THAM et al., 2017a). 

Apesar das pesquisas apontarem uma relação dos efeitos dos atributos 

climáticos e da poluição do ar com o aumento do risco da mortalidade e das 

internações por doenças respiratórias, poucos estudos foram delineados em climas 

tropicais, sendo que a grande maioria desses estudos são realizados em países de 

clima temperado ou subtropical (MUGGEO; HAJAT, 2009; LAM et al., 2016; ISLAM; 

CHAUSSALET; KOIZUMI, 2017; O’ LENICK et al., 2017a; TANG et al., 2017). 

Desta forma, se faz necessário uma maior investigação de como os atributos 

climáticos e a poluição do ar podem influenciar na saúde da população, principalmente 

das pessoas população que vivem em grandes cidades como São Paulo, que 

apresentam discrepantes indicadores socioeconômicos e ambientais. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa é compreender como os atributos 

climáticos, a poluição do ar e as condições socioeconômicas estão relacionadas com 

as internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças com até 9 anos de 

idade em 14 distritos da cidade de São Paulo no período de 2003 a 2013. Em termos 

específicos: 

 

• Verificar possíveis relações entre os atributos climáticos (temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e precipitação), os índices de conforto térmico, a 

poluição atmosférica (material particulado – MP10) e os anos extremos com as 

internações; 

• Identificar o padrão da distribuição espacial dos casos registrados por doenças 

respiratórias (J00-J32 e J40-J47 segundo a classificação da CID-10); 

• Verificar e analisar o padrão espacial entre as internações e as condições 

socioeconômicas da população estudada. 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO E CONCEITUAL 
 

3.1. Clima e Saúde 

 

O homem sempre buscou entender a relação entre a sociedade e a natureza, 

principalmente as relações que podem interferir em suas atividades e bem-estar. Com 

isso, os estudos sobre os efeitos do clima e do tempo se ampliaram ao longo dos 

anos.  

A Bioclimatologia e/ou Biometeorologia, de acordo com a Organização Mundial 

de Meteorologia – OMM (1985), são áreas do conhecimento científico que estudam 

as influências do tempo e do clima em todos os seres vivos (animais, vegetais e o 

próprio homem). 

   A Bioclimatologia Humana, segundo Höppe (1997) estuda como o clima e o 

tempo influenciam homem, tanto em seu corpo, comportamento, emoções, humor, 

quanto saúde e enfermidades. A partir disso, percebe-se que a Bioclimatologia é 

interdisciplinar e se aproxima de áreas fundamentais para o estudo do clima e da 

saúde como área da Geografia Médica e da Geografia da Saúde. 

 A Geografia Médica ou Geografia Médica tradicional como aponta Rojas (1998) 

trata de uma tendência mais naturalista e focada em análises da distribuição das 

doenças e a Geografia da Saúde procura entender as condições de infraestrutura e 

recursos humanos a partir de distribuição e do planejamento. 

 

Geografia médica ou da saúde, frequentemente é dividida em dois campos 
principais de pesquisa: A Nosogeografia ou Geografia Médica tradicional, 
responsável pela identificação e análise de padrões de distribuição espacial de 
doenças e a Geografia de cuidados médicos ou da saúde, se preocupa com a 
distribuição e o planejamento das condições das infraestruturas e dos recursos 
humanos do sistema de atenção médica (ROJAS, 1998, p.703) 
 
 
 

 A Geografia da Saúde, portanto, é uma área de fundamental importância, pois 

possibilita o aprofundamento e uma visão mais ampla, complexa e integrada da 

totalidade nas pesquisas sobre saúde-doença a partir da produção do espaço e da 

relação entre a saúde da população. Esta área do conhecimento ainda agrega e 

articula temas e perspectivas de diversas linhas de pesquisa tanto da Geografia Física 

e Humana, tais como Climatologia, Planejamento Territorial e Ambiental, Biogeografia, 
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Geografia Urbana e Demografia, além das áreas das ciências da saúde como, por 

exemplo, a Epidemiologia (BARROZO, 2011). 

Os primeiros estudos científicos que abordavam a interação da natureza com 

a sociedade, iniciaram-se na Antiguidade. Hipócrates (460 a 370 a.C.) considerado o 

“pai da medicina” foi o pioneiro ao considerar que as causas das doenças eram 

naturais e não sobrenaturais, ou seja, acreditava-se que o aparecimento de epidemias 

e doenças no homem eram influenciados por fatores ambientais, tais como as 

mudanças de tempos e do clima e não por ordens divinas (LACAZ; BARUZZI; 

SIQUEIRA-JÚNIOR, 1972). 

No conjunto de sua obra Corpus ou Collection hippocratique o documento 

“Ares, águas e lugares” (considerado primeiro documento escrito da Geografia Médica 

entre 430 a 330 a.C.) Hipócrates considera que o clima (frio, calor, seco e úmido) e as 

estações do ano em ambientes específicos são fatores determinantes no 

aparecimento das doenças. Além disso, distinguiu as doenças como sendo agudas, 

crônicas, epidêmicas ou endêmicas (LACAZ; BARUZZI; SIQUEIRA-JÚNIOR, 1972; 

SANT’ANNA NETO, 2001). 

 Na Idade Média, os estudos e ensinamentos de Hipócrates e a concepção da 

presença de um espírito vital no organismo humano de Galeno, permanecem até a 

época do Renascimento (entre o fim do século XIV e fim do século XVII) que contou 

com os progressos de Harvey (1578-1667) a partir do conhecimento da circulação no 

sangue.  

Com a Revolução Industrial no século XVIII, surgiram novos padrões de 

doenças, principalmente as infecciosas e comuns ao meio urbano, estabelecendo 

assim, a perspectiva da topografia médica, constituída pela compreensão do lugar e 

da distribuição e dispersão das doenças (THOUEZ, 2005). John Snow em 1854 

adotou a perspectiva geográfica do espaço para compreender a epidemia de cólera 

em Soho, Londres por meio do mapeamento das mortes na área, se tornando um dos 

pioneiros a utilizar a cartografia para explicar a distribuição espacial e a causa de uma 

doença (KOCH; DENIKE, 2010). 

Foi somente no século XX que o primeiro geógrafo, Maximillian Sorre introduziu 

as bases científicas da geografia médica no artigo Annales de Géographie em 1933 e 

nos Fondements biologiques de la géographie humaine, em 1943. Estudou 

principalmente as doenças infecciosas e apresentou o conceito de “complexo 

patogênico”. 
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A dependência mútua dos organismos que intervém na produção de uma mesma 
enfermidade infecciosa, permite inferir uma entidade biológica de ordem superior: o 
complexo patogênico. Este, além do homem e do agente causador da enfermidade, 
compreende seus vetores e todos os seres que condicionam ou comprometem sua 
existência (SORRE, 1955, p. 236). 

 

Desta maneira, o complexo patogênico pode ser entendido como uma relação 

parasitária entre os seres vivos, no caso o homem sendo vítima de situações 

específicas do meio natural de suas modificações antrópicas e suas condições 

naturais (THOUEZ, 2005). 

A partir da década de 1940, Sorre ainda incorporou reflexões sobre a análise 

do clima, destacando a influência dos atributos climáticos e seus efeitos na saúde 

humana, além de propor uma revisão conceitual das definições de tempo e clima 

vigentes (SANT’ANNA NETO, 2001). 

 

...O conjunto das propriedades da atmosfera médias que atua sobre os organismos 
em cada momento da duração e tal qual propriedade considerada isoladamente. 
Esta combinação de propriedades, registrada por nossos sentidos é o tempo (no 
sentido do tempo que faz). Na linguagem cotidiana se caracteriza por um dos 
elementos dominantes; por exemplo, o tempo é quente, frio, seco, pesado, 
luminoso, etc. Em cada lugar e em cada instante se apresenta um fato singular com 
poucas probabilidades de reprodução de modo idêntico. Na prática, o ritmo das 
estações determinará periodicamente estados comparáveis; ademais, em uma 
mesma estação, estes estados podem se agrupar ao redor de um número limitado 
de tipos cuja a sucessão é regulada pelas leis do dinamismo atmosférico. Por isso 
cabe definir o clima de um lugar pela representação da sucessão de tempos. O 
estudo da marcha dos elementos através do ano e de suas combinações 
características dos procedimentos que se completam e permitem interpretar uma 
realidade complexa (SORRE, 1955, p. 20). 
 
 

Desta perspectiva, Sorre correlacionou a ocorrência de determinadas doenças 

a tipos climáticos específicos e as redefinições de tempo e clima. 

No Brasil, em meados do século XIX, a salubridade, as doenças, a saúde 

pública, a higiene e o clima tropical foram os principais paradigmas que fizeram parte 

dos primeiros estudos da Geografia Médica e da Climatologia por meio das pesquisas 

de Afrânio Peixoto (1938) e Lacaz, Baruzzi e Siqueira-Júnior (1972). 

Peixoto era médico sanitarista e, com as suas obras Clima e doenças no Brasil, 

de 1907 e Clima e Saúde de 1938 mostraram uma análise das condições climáticas 

brasileira relacionando as enfermidades e à saúde pública, atribuindo assim, as 

causas das doenças tropicais e infecciosas à falta de higiene e educação da 

população, portanto Afrânio Peixoto definiu que algumas doenças eram mais ligadas 
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aos aspectos socioeconômicos em conjunto com a influência do clima do que a análise 

determinista e o estigma do homem dos trópicos (SANT’ANNA NETO, 2001). 

Não há doenças climáticas e, portanto não há doenças tropicais, estas se impõem, 
substituindo velhas crenças por outra científica, pela observação e pela experiência: 
existem apenas doenças evitáveis, contra as quais a higiene tem meios seguros de 
defesa e reação (PEIXOTO, 1938 p.15). 

 

Monteiro (1971), a partir das obras de Sorre, mudou a maneira de como a 

climatologia era estudada com a concepção de um novo paradigma: o ritmo climático. 

O conceito do ritmo se fundamentou por meio do encadeamento dos tipos de tempo, 

sendo possível conciliar o entendimento dos sistemas atmosféricos em escala diária 

e o papel do clima como fenômeno geográfico, que interferem nas atividades do 

homem e no espaço produzido (SANT’ANNA NETO, 2008). 

 

[...] somente através da representação concomitante dos elementos fundamentais 
do clima em unidades de tempo cronológico pelo menos diárias, compatíveis com a 
representação da circulação atmosférica regional, geradora dos estados 
atmosféricos que se sucedem e constituem o fundamento do ritmo (Monteiro, 1971, 
p.9). 

 

 Além do novo paradigma do ritmo climático, Monteiro (1976) propôs a Teoria 

do Clima Urbano, estabelecendo que tanto o clima urbano quanto a vida nas cidades 

e o processo de urbanização alteram os atributos climáticos locais e principalmente a 

qualidade do ambiente. 

 A teoria do Sistema Clima Urbano – SCU é composta por três canais de 

percepção do homem do clima na cidade, sendo eles: 

 

a) Conforto térmico - Englobando as componentes termodinâmicas que, em suas 
relações, se expressam, através do calor, ventilação e umidade nos referenciais 
básicos a esta noção. É um filtro perceptivo bastante significativo, pois afeta a todos 
permanentemente. Constitui, seja na climatologia médica, seja na tecnologia 
habitacional, assunto de investigação de importância crescente. 
b) Qualidade do ar - A poluição é um dos males do século, e talvez aquele que, 
por seus efeitos mais dramáticos, atraia mais a atenção. Associada a outras formas 
de poluição (água, solo, etc.), a do ar é uma das mais decisivas na qualidade 
ambiente urbana 
c) Meteoros de impacto - Aqui estão agrupadas todas aquelas formas meteóricas 
hídricas (chuva, neve, nevoeiros), mecânicas (tornados) e elétricas (tempestades) 
que, assumindo, eventualmente, manifestações de intensidade, são capazes de 
causar impacto na vida da cidade, perturbando-a ou desorganizando-lhe a 
circulação e serviços, (MONTEIRO, 1976, p.124 e125). 
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Esses três canais de percepção são fundamentais, pois constituem um produto 

das atividades da sociedade e os impactos negativos no clima urbano e na qualidade 

de vida. 

A partir dos anos 1980, diversos estudos que abordavam a influência do clima 

sobre a saúde humana e a própria Geografia da Saúde ganharam destaque, em 

especial pesquisas que analisavam como os tipos de tempo podem interferir nos 

internamentos hospitalares, considerando a organização e produção do espaço, os 

aspectos culturais, sociais e econômicos (MONTEIRO, 2003). 

Esta pesquisa, portanto, tem como base duas vias de percepção abordadas na 

teoria de Monteiro, o canal do conforto térmico e o canal da qualidade do ar. 

 

3.2. Conforto térmico 

O equilíbrio térmico do corpo humano está totalmente relacionado ao conforto 

térmico. O sistema termorregulador é o responsável pela busca desse equilíbrio das 

trocas térmicas entre o ambiente e o corpo humano; a sensação de bem-estar térmico 

é subjetiva e depende de cada organismo, condições ambientais e também da 

vestimenta (NEDEL et al., 2009; HANNA; TAIT, 2015). 

De acordo com Fanger (1972), o conforto térmico é uma condição da mente 

que expressa a satisfação com o ambiente térmico. Já a American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineer (2013), define conforto térmico como “um 

estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente térmico e que é avaliada 

de maneira subjetiva” a partir de um contexto individual dos aspectos fisiológicos e 

psicológicos.  

Portanto o conforto térmico do ser humano envolve diversas variáveis como a 

atividade física, vestimenta, a temperatura média radiante, temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, velocidade do vento e também as variáveis subjetivas e 

metabólicas (FANGER, 1972). 

A temperatura do ar é a variável mais relacionada ao conforto, principalmente 

por apresentar uma associação importante entre o meio e o corpo humano. Os 

extremos de temperatura tanto de frio quanto de calor podem gerar situações 

consideráveis de estresse térmico no organismo do homem, deixando a pessoa mais 

vulnerável às doenças cardíacas e respiratórias (GREEN et al., 2016; SONG et al., 

2018). 
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A umidade relativa do ar influencia também no conforto térmico e está 

relacionada com a temperatura do ar, uma vez que a umidade relativa do ar é função 

da temperatura do ar (FROTA; SCHIFFER, 2001). 

O desconforto térmico pode ser determinado pela umidade quando o ar se 

encontra em sua quantidade máxima de vapor d’água, ou seja, quando a umidade 

relativa do ar está alta, menor é a capacidade de reter a água na superfície da pele e 

maior é a dificuldade da eliminação da energia térmica do organismo (FROTA; 

SCHIFFER, 2001). 

O vento também é outro fator importante para a condição do conforto térmico. 

Essa variável é dinâmica e muitas vezes atua de maneira refrescante no corpo 

humano. No entanto, sua velocidade e características podem influenciar na saúde 

humana (SARTORI, 2000). 

Além de avaliarmos cada variável que influencia no conforto humano 

individualmente ou em conjunto, foram criados índices de conforto térmico para 

estimar a sensação subjetiva de conforto e desconforto. Esses índices delimitam 

zonas de conforto térmico graficamente, por meio de nomogramas ou cartas e 

diagramas que limitam parâmetros físicos de estímulo, estabelecendo assim escalas 

(semânticas ou numéricas) que representam as zonas de conforto (GOBO, 2013). 

Frota e Schiffer (2001) classificam que os índices de conforto térmico foram 

desenvolvidos a partir de três aspectos:  

 
índices biofísicos — que se baseiam nas trocas de calor entre o corpo e o ambiente, 
correlacionando os elementos do conforto com as trocas de calor que dão origem a 
esses elementos;  
índices fisiológicos — que se baseiam nas reações fisiológicas originadas por 
condições conhecidas de temperatura seca do ar, temperatura radiante média, 
umidade do ar e velocidade do ar;  
índices subjetivos — que se baseiam nas sensações subjetivas de conforto 
experimentadas em condições em que os elementos de conforto térmico variam 
(FROTA E SCHIFFER, 2001 p.26). 

 

Existem diversos índices de conforto térmico no mundo que são aplicáveis tanto 

para espaços abertos e fechados, porém em sua maioria são índices desenvolvidos 

para espaços fechados. Como a construção desses índices é baseada a partir das 

características e dinâmica de uma região, lugar ou país, alguns índices representam 

as condições tropicais. No Brasil, muitos estudos estão em processo de validação e 

de calibração, portanto, segundo Frota e Schiffer (2001), os índices mais 
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recomendados são o de temperatura efetiva, a carta de Olgyay e o índice de conforto 

equatorial. 

 

3.3. As doenças respiratórias 

O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que tem como função primária 

a troca gasosa (oxigênio e gás carbônico) entre o organismo e o meio ambiente, sendo 

composto pelas cavidades nasais e orais, faringe (garganta), laringe, traqueia, 

brônquios, bronquíolos e pulmões. O oxigênio é essencial para o funcionamento das 

células, quando inalado pelo nariz ou pela boca o ar passa através da faringe, laringe 

e traqueia que, posteriormente, se divide em dois brônquios até os bronquíolos e 

termina na conexão dos alvéolos pulmonares que trocam o oxigênio pelo gás 

carbônico que é expirado pelo nariz ou boca (TU; INTHAVONG; AHMADI, 2013). 

As funções secundárias do aparelho respiratório consistem na filtragem, 

aquecimento e umidificação do ar que é inalado, incluindo a função da produção de 

som pelas cordas vocais localizada na laringe, olfato e controle (homeostase – 

equilíbrio) dos níveis de pH corporal pelo pulmão (TU; INTHAVONG; AHMADI, 2013). 

O sistema respiratório pode ser dividido em duas partes que se baseiam na 

função ou anatomia, sendo elas: trato superior e do trato inferior (figura 1). O trato 

superior inclui os órgãos localizados fora do tórax, por exemplo, o nariz, faringe e 

laringe; o trato respiratório inferior por sua vez engloba a traqueia, brônquios, 

bronquíolo, duto alveolar e alvéolos (TU; INTHAVONG; AHMADI, 2013). 

As doenças mais comuns do trato superior são: sinusite, faringite, amigdalite, 

rinite alérgica ou não; as doenças respiratórias do trato inferior são: pneumonia, 

bronquite, asma, entre outras. A asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica – 

DPOC são as doenças mais preocupantes, pois de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, a prevalência está crescendo, sobretudo nos grupos mais 

vulneráveis de crianças e idosos.  

O sistema respiratório, portanto, tem uma relação direta com o ambiente. 

Consequentemente, as variações de tempo e clima, a concentração de poluentes na 

atmosfera, a predisposição biológica e de comportamento de cada indivíduo podem 

determinar a ocorrência de agravos, alergias e doenças que afetam o aparelho 

respiratório. 
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Os atributos climáticos como a temperatura do ar, umidade relativa, 

precipitação, vento e os poluentes atmosféricos como o carbono (CO), ozônio (O3), 

óxido nítrico (NO2), material particulado (MP10), têm, muitas vezes, papel importante 

para a piora das crises de asma, problemas agudos e crônicos devido à exposição 

contínua. As crianças são as mais afetadas por não terem um sistema imunológico e 

termorregulador desenvolvido (XU et al., 2012; YANG et al., 2012; HANNA; TAIT, 

2015) 

 

Figura 1: Sistema respiratório 
Fonte: Adaptado de Tu, Inthavong e Ahmadi (2013) 

 

O ar frio e seco diminui a capacidade e função do pulmão, possibilitando assim 

o aparecimento de infecções alérgicas (KOSKELA et al., 1994). Além disso, a baixa 

temperatura e baixa umidade relativa do ar favorecem o crescimento e sobrevivência 

de vírus como os da influenza (gripe) e do vírus sincicial que é responsável por 

infecções respiratórias em crianças recém-nascidas e menores de 2 anos de idade  

(TANG et al., 2010; FREITAS; DONALISIO, 2016).  

Apesar das temperaturas mais reduzidas e o ar seco serem determinantes para 

a deflagração das doenças respiratórias, a alta temperatura e as ondas de calor 

também estão sendo relacionadas com o aumento das internações e mortes 

(MUGGEO; HAJAT, 2009; XU et al., 2013, 2014; SHERBAKOV et al., 2018). As 
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temperaturas elevadas, por exemplo, aumentam a quantidade de ozônio na atmosfera 

e colaboram para que o nervo sensorial da fibra-C pulmonar cause broncoconstrição, 

ou seja, a redução da passagem de ar nas vias aéreas (HAYES et al., 2012). 

A alta umidade relativa também representa um fator importante que pode 

influenciar no aparecimento das doenças respiratórias, principalmente acarretando 

crises de asma, rinites (alérgicas e não alérgicas), entre outras inflamações da 

membrana mucosa, pois está relacionada à sensibilidade a alérgenos internos e 

externos como o mofo e fungos (TISCHER; HEINRICH, 2013; THAM et al., 2017a, 

2017b). 

A precipitação e o vento contribuem para a “limpeza” e dispersão dos poluentes 

na atmosfera. A poluição atmosférica, de acordo com Monteiro (2003), é decisiva na 

qualidade do ambiente urbano, sendo um grande mal do século por causar muitos 

danos à saúde do homem.  

O ozônio (O3), enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), monóxido de carbono 

(CO) e o material particulado (MP) inalável 10 μm são os maiores poluentes 

considerados causadores de danos à saúde. Estes compostos de maneira geral 

podem agir de diversas formas no corpo humano e, na maioria das vezes, estão 

associados, afetando as vias aéreas inferiores, causando reações alérgicas, asma e 

até mesmo dependendo da poluição do ar e da quantidade do poluente inalado podem 

iniciar uma inflamação no pulmão (BRUNEKREEF; HOLGATE, 2002; LIN et al., 2017). 

O material particulado é um dos maiores complicadores das doenças 

respiratórias. O MP possui diferentes tamanhos e é constituído por diversos poluentes, 

poeiras, materiais sólidos, líquidos e fumaças que se mantêm em suspensão na 

atmosfera que podem atingir os alvéolos pulmonares e a parte superior do sistema 

respiratório (ANDERSON; THUNDIYIL; STOLBACH, 2012; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). 

Desta forma, muitas pesquisas buscaram compreender como os poluentes 

atmosféricos afetam a morbidade e mortalidade das doenças respiratórias, 

principalmente em grandes cidades como São Paulo (SALDIVA et al., 1994; BRAGA; 

CONCEIÇÃO; PEREIRA, 1999; BRAGA et al., 2001; CONCEIÇÃO et al., 2001). 

As pesquisas realizadas em São Paulo e no Brasil abordam mais a poluição 

atmosférica como um fator importante para a ocorrência das doenças respiratórias, 

tendo poucos trabalhos que avaliam as condições climáticas. Além disso, a maioria 
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desses estudos muitas vezes adota métodos lineares de análises (COÊLHO; 

GONÇALVES; LATORRE, 2010; SOUZA et al., 2012; SANTOS et al., 2017). 

Atualmente, os estudos que pesquisam essa relação entre as doenças 

respiratórias e fatores climáticos e de poluição utilizam os modelos não lineares que 

levam em conta as defasagens temporais (Distributed Lag Non-Models - DLNM). Para 

os internamentos, a defasagem ao longo do tempo é importante ser considerada, uma 

vez as pessoas podem ser expostas a determinada condição de tempo em um dia e 

não sentir os efeitos imediatos e acabar sendo internada dias ou semanas após essa 

exposição.  

Esse modelo permite controlar efeitos de confusão, como por exemplo, a 

sazonalidade, os dias da semana e avalia os limites das variáveis que representam o 

maior e menor risco para a população. No entanto, a grande maioria desses estudos 

são realizados em países de clima frio, temperado ou subtropical (MUGGEO; HAJAT, 

2009; LAM et al., 2016; ISLAM; CHAUSSALET; KOIZUMI, 2017; O’ LENICK et al., 

2017a; TANG et al., 2017). Portanto, há uma carência de pesquisas nos países 

tropicais que adotem esse método, principalmente no Brasil. 

Apesar dos diversos fatores ambientais influenciarem nas causas e nos 

agravos das doenças respiratórias, as condições socioeconômicas são um dos 

principais determinantes das desigualdades na saúde e qualidade de vida da 

população. O alto risco de morbidade e mortalidade relacionadas às doenças 

respiratórias são maiores em áreas onde a privação é maior (piores condições 

socioeconômicas e materiais) se comparado com as áreas de menor privação 

(EAGAN et al., 2004; SHOHAIMI et al., 2004; COURNANE et al., 2015; MARÍ-

DELL’OLMO et al., 2015), sendo a educação, habitação, desemprego e renda familiar 

as características mais decisivas do risco elevado. 

Melhores condições socioeconômicas proporcionam melhor atendimento 

médico, alimentação e nutrição adequada, habitações localizadas em áreas com 

menor impacto aos fatores ambientais que podem prejudicar a saúde, entre outros 

aspectos. 

Contudo, poucos estudos abordam a relação entre as condições 

socioeconômicas e as internações por doenças respiratórias. Sendo que, em sua 

maioria o foco de análise são as doenças crônicas (MIELCK; REITMEIR; WJST, 1996; 

CHEN; BREITHAUPT; MUHAJARINE, 2000; KANERVISTO et al., 2011; UNGAR et 

al., 2011; GRIGSBY et al., 2016) 
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Por conseguinte, o entendimento tanto das condições ambientais e 

socioeconômicas é de fundamental importância para o planejamento e para a busca 

de melhorias da qualidade de vida da população, sendo necessária a ampliação de 

estudos que abordem esses fatores para prevenir e/ou minimizar os efeitos das 

doenças respiratórias em crianças. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 
 

Esta pesquisa apresenta delineamento do tipo ecológico que procura analisar 

como o contexto ambiental e social se relaciona com a saúde da população na área 

de estudo.  

A figura 2 representa as etapas e procedimentos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Figura 2: Fluxograma das etapas e procedimentos da pesquisa 
Organizado pela autora 
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4.1. Área de estudo 

A área de estudo desta pesquisa (figura 3) se localiza no município de São 

Paulo e é representada pelos distritos Belém, Bom Retiro, Brás, Casa Verde, Limão, 

Pari, República, Santa Cecília, Santana, Sé, Tucuruvi, Vila Guilherme, Vila Maria e 

Vila Medeiros.  

 
Figura 3: Mapa da localização da área de estudo 

Organizado pela autora 

 

Esta área de estudo foi escolhida por apresentar diversas estações 

meteorológicas (11 estações do Centro de Gerenciamento de Emergência – CGE e 

uma do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET), possibilitando, portanto, uma 

melhor representatividade das condições de tempo e clima. 

No entanto, ao longo da pesquisa descobrimos que os dados de algumas 

estações não eram representativos para a espacialização das variáveis, além disso, 

alguns bancos de dados apresentavam falhas significativas e as condições de coletas 

não eram adequadas. Sendo assim, optamos por utilizar apenas a estação do INMET 

localizada no distrito de Santana.  
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A população residente nesta área é de 970.663 habitantes, das quais 53.001 

são crianças de 0 a 9 anos de idade de acordo com o Censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014). 

Como os dados de internação são provenientes apenas do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a estimativa da população residente no município de São Paulo que 

faz uso exclusivo deste sistema é de 55,6% em média, essa cobertura do serviço 

público pode variar em cada distrito. Em São Paulo, a menor porcentagem de usuários 

do SUS (31,7%) se encontra no distrito de Moema e a maior (71,4%), em Marsilac 

(CEINFO, 2010). Para a área de estudo a estimativa está entre 43,2% em Santana e 

59,5% na Sé (tabela 1). 

 

Tabela 1: Estimativa da população exclusivamente usuária do SUS nos distritos de São Paulo 
localizados na área de estudo 

Distrito Estimativa 
(%) 

Belém  51,1 
Bom Retiro  52,0 

Brás  52,9 
Casa Verde  51,0 

Limão 52,8 
Pari 54,6 

República 57,7 
Santa Cecília  45,9 

Santana  43,2 
Sé  59,5 

Tucuruvi  45,3 
Vila Guilherme 49,6 

Vila Maria 57,1 
Vila Medeiros 56,7 

Média  52,1 

Fonte: CEInfo (2010) 
Organizado pela autora 

 

 Além de algumas características populacionais da área de estudo é preciso 

compreender as características físicas e ambientais do município de São Paulo. 

O município está inserido entre as altitudes de 720 a 850 metros e faz parte de 

dois grandes compartimentos geológicos: Embasamento Pré–Cambriano e da Bacia 

de São Paulo. O embasamento pré-cambriano pertence a morfoestrutura do Cinturão 

Orogenético do Atlântico e morfoescultura do Planalto Atlântico. A Bacia de São Paulo 

representa o compartimento central, onde a cidade de São Paulo teve seu núcleo 

principal, sendo os rios Tietê e Pinheiros as principais bacias hidrográficas que cortam 

a região (ROSS; MOROZ, 1996). 
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 O clima da metrópole paulistana segundo Monteiro (1969) apresenta 

características de transição entre o Clima Tropical Úmido de Altitude (com período 

seco) e subtropical (úmido ao sul da faixa pela atividade frontal), sendo o principal 

aspecto dessa transição climática a alternância das estações. 

A sazonalidade de São Paulo pode ser observada no climograma (figura 4), 

sendo bem definida em duas estações: uma representada pela primavera e verão 

(quente e úmido) de outubro a março e uma mais fria e menos chuvosa entre abril e 

setembro (outono/inverno). 

 

 

Figura 4: Climograma de São Paulo normal climatológica 1961 -1990 
Fonte: INMET (2016) 

Organizado pela autora 
 

A temperatura média na normal climatológica de 1961 a 1990 apresenta os 

menores valores médios nos meses de abril a agosto, sendo a variação entre 16,7ºC 

(julho) a 20,5ºC (outubro). O mês mais quente é fevereiro com 23,4ºC de temperatura 

média. A precipitação média mensal varia entre 238,9 mm em janeiro e 38,9 em 

agosto; a média anual da precipitação na normal é de 1.454,8 mm. 

Essa variabilidade climática está ligada a diversos sistemas atmosféricos que 

influenciam na dinâmica climática local, como por exemplo, a presença das massas 

de ar (Tropical atlântica - mTa, massa Tropical continental - mTc - menos frequente, 

mas produz ventos de oeste e noroeste muito secos e quentes, massa Polar atlântica 

– mPa), além da atuação do sistema Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) 



19 
 

que é responsável pelos períodos secos, exceto na Serra Mar e nas proximidades 

onde a orografia é marcada  (NIMER, 1989). 

A latitude e a circulação secundária associada à proximidade do oceano e o 

relevo são controles de macro escala que também influenciam nos atributos climáticos 

da cidade, no entanto o processo de urbanização, dos diversos padrões do uso do 

solo, bem como a ocupação e atividades humanas interferem nas temperaturas da 

cidade (TARIFA; ARMANI, 2001; RIBEIRO; AZEVEDO, 2003). 

 Tarifa e Armani (2001) classificam os climas de São Paulo a partir de duas 

perspectivas: a primeira levando em consideração os espaços “naturais” do município 

em diferentes níveis (local, meso e topoclimático) com as Unidades Climáticas 

“Naturais” e a segunda, considerando as características dos espaços urbanos e dos 

atributos climáticos, definindo assim, as Unidades Climáticas Urbanas. 

 As Unidades Climáticas “Naturais” em nível local são divididas em Clima 

Tropical de Altitude do Planalto Paulistano (mesoclimas:  os topos mais elevados dos 

maciços, serras e altas colinas; as colinas intermediárias, morros baixos, terraços e 

patamares; e as várzeas e baixos terraços) , Clima Tropical Úmido Serrano da 

Cantareira – Jaraguá (mesoclimas: os maciços e serras da face meridional da 

Cantareira e Jaraguá, onde está inserido o Parque da Cantareira, e os maciços e 

serras da face setentrional da Cantareira e Jaraguá, ocupando os topos voltados para 

a Bacia do Juquerí), Clima Tropical Úmido de Altitude do Alto Juqueri (mesoclimas, 

sendo referente aos morros e espigões do Alto Juquerí – Tietê e aos terraços e as 

várzeas do Vale do Juquerí), Clima Tropical Sub-oceânico Super-úmido do Reverso 

do Planalto Altântico (dois mesoclimas: os morros e espigões elevados do Alto 

Pinheiros e Embú-Guaçu, e morros e nascentes do Alto Pinheiros e Embú-Guaçu. 

Este segundo mesoclima foi subdividido em dois topoclimas, referente aos próprios 

morros e nascentes, e o referente ao espelho d’água da represa Billings), Clima 

Tropical Oceânico Super-úmido da fachada Oriental do Planalto Atlântico (três 

mesoclimas: serras e altos espigões da Fachada Oriental do Planalto Atlântico, 

morros, serras e escarpas do Alto Capivari-Monos, e escarpa oriental do Planalto 

Atlântico -Serra do Mar).  

A partir disso, Tarifa e Armani (2001) fizeram a classificação de quatro macro-

unidades climáticas urbanas no município de São Paulo. Essas macro-unidades são 

consideradas “homogêneas” e são caracterizadas pelo tempo (sazonal, mensal, diário 

e horário) e pela relação entre os controles (poluentes, uso do solo, áreas verdes, 
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edificações, entre outros) e atributos (temperatura de superfície e do ar, umidade do 

ar, insolação, precipitação, vento e radiação solar) climáticos. 

Sendo assim, as Unidades Climáticas Urbanas são divididas em quatro 

unidades: Unidade Climática Urbana Central, Unidade Climática Urbana de Periferia, 

Unidade Climática do Urbano Fragmentado e Unidade Climática Não-Urbana (figura 

5). 

A Unidade Climática Urbana Central (I) abrange o centro da cidade de São 

Paulo, estendendo-se para a Zonal Sul, Liberdade, Vila Mariana parte do Parque do 

Estado, a transição ocorre entro o Brooklin e a verticalização da Avenida Luís Carlos 

Berrini. Ao Norte, Leste e Oeste-Sudoeste representa o núcleo das marginais, as 

várzeas e os terraços baixos urbanizados do Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Esta 

Unidade se divide e é representada pelas letras A e mais seis Unidades Marginais ou 

periféricas ao núcleo B, C, D, E, F, G.  

 A classificação da Unidade Climática Urbana da Periferia (II) seguiu o critério 

de caracterização da área que levou em consideração as condições de habitação, 

socioambientais e socioeconômicas, sendo subdividida também em letras A, B, C, D, 

E (TARIFA; ARMANI, 2001). 

A Unidade Climática do Urbano Fragmentado (III) representa a transição do 

urbano para o rural, onde localiza-se as ligações rodoviárias (estrada de Parelheiros) 

e ferroviárias da CPTM com Parelheiros e Capela do Socorro (TARIFA; ARMANI, 

2001). 

A quarta Unidade Climática não Urbana coincide com a área da Unidade 

Climática Natural de Clima Tropical Oceânico Super-úmido da fachada Oriental do 

Planalto Atlântico, sendo sua ocupação quase inexistente. 

A área de estudo desta pesquisa está inserida na Unidade Climática Urbana 

Central (I A1, B1 G2, G3, G4 e G5). 

A parte central como a Sé na direção ao Bairro Santa Cecília e Barra Funda 

fazem parte de um nível topoclimático, onde os fluxos de radiação e do vento são 

substancialmente alterados pela intensa verticalização, fazendo parte da classificação 

A1 (TARIFA; ARMANI, 2001). 

As áreas do Brás, Belém e Bom Retiro representam a Unidade B1 e é uma das 

partes antigas da cidade que apresenta forte aquecimento, resultado do vale plano, 

rebaixado e com telhados e superfícies que possuem alta capacidade de radiação 



21 
 

solar, as temperaturas nesta região podem ser superiores a 32ºC às 10h00min 

(TARIFA; ARMANI, 2001). 

 

 
Figura 5: Unidades Climáticas Urbanas de São Paulo 

Fonte: SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE (2004) 
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Os principais distritos da Zona Norte de São Paulo se caracterizam de maneira 

geral por uma homogeneidade de habitações como casas residenciais de até 2 

pavimentos (residencial baixo ou intermediário) intercalados por centros comerciais e 

de verticalização muito intensa e fazem parte da Unidade G que é estruturada em 6 

subunidades que levaram em consideração as variações do uso do solo e a 

distribuição do campo térmico da temperatura de superfície. A subunidade G2 engloba 

os do Limão, Casa Verde e parte de Santana, e apresenta temperaturas entre 29 a 

32ºC, tanto em setembro como em abril (TARIFA; ARMANI, 2001). 

O núcleo do distrito de Santana faz parte da Unidade G3 e se caracteriza 

principalmente pela sua forte verticalização, adensamento de pessoas, veículos e 

diversas atividades. A Unidade Climáticas Urbana IG4 (Vila Guilherme e Vila Maria) 

apresenta um forte aquecimento do solo com temperaturas entre 29 e 33ºC, a IG5 

(Tucuruvi) também apresenta esse forte aquecimento, no entanto um pouco mais 

moderado (26 a 30ºC) se comparado com a G4. Esta diferença se deve ao fato que o 

Tucuruvi é um distrito que possui uma razoável porcentagem de áreas verdes, além 

da unidade G4 ser mais baixa e mais plana do que a G5 (TARIFA; ARMANI, 2001). 

 

4.2. Aquisição de dados 

4.2.1. Dados meteorológicos 

 

Os dados meteorológicos diários e horários de temperatura média, mínima e 

máxima do ar, precipitação, velocidade do vento e umidade relativa do ar foram 

coletados por uma estação meteorológica convencional (23º30’ S; 46º37’ O; altitude: 

792,1m ANMM) do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e disponibilizados no 

Banco de dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP (disponível em: 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep) do INMET. Esta estação 

serviu de referência a esta pesquisa por se localizar dentro da área de estudo, ou seja, 

por representar melhor as condições de tempo do local no período de 2003 a 2013. 

Este período de 11 anos foi escolhido por ter uma boa representatividade da 

variabilidade climática do local e também pela limitação dos dados epidemiológicos. 

As falhas (2,61%) de umidade relativa do ar, vento e das temperaturas média, 

máxima e mínima do ar, foram preenchidas com os dados da estação meteorológica 

automática do INMET (23°30' S, 46°37' O; altitude: 792,06m ANMM).  
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4.2.2. Dados de poluição e qualidade do ar 

 

Para esta pesquisa apenas o poluente atmosférico MP10 (material particulado 

com diâmetro aerodinâmico menor de 10 μm) foi considerado, uma vez que não 

apresenta uma grande variação na escala de representatividade espacial da estação 

devido às características distintas referentes ao uso e ocupação do solo 

(CHIQUETTO, 2016). Além disso, o MP10 apresentou medidas mais consistentes (sem 

grandes falhas) no banco de dados disponível para o período estudado.  

Os dados do poluente atmosférico MP10 foram obtidos pela base de estações 

de monitoramento da Companhia Ambiental de São Paulo – CETESB localizadas no 

Parque Dom Pedro II e em Santana, sendo possível encontrar as medidas diárias e 

horárias na plataforma Qualar (disponível em: http://ar.cetesb.sp.gov.br/qualar/). As 

falhas encontradas também foram preenchidas com base no critério da correlação de 

Pearson. 

O índice de qualidade do ar também foi considerado como uma variável e foi 

classificado pela CETESB (2016) de acordo com os padrões estabelecidos no Decreto 

Estadual nº 59.113/2013 (tabela 2). 

 

4.2.3. Dados epidemiológicos 

 

Inicialmente, esta pesquisa tinha a intenção de trabalhar com as internações 

hospitalares em crianças e idosos. No entanto, a partir do pressuposto que as pessoas 

idosas foram mais expostas a determinadas condições e hábitos como o tabagismo, 

por exemplo, que podem colaborar para o agravo das doenças respiratórias foi 

considerado apenas o grupo de crianças de 0 a 9 anos de idade. A escolha dessa 

faixa etária se baseou em estudos anteriores e também na classificação de idades 

estabelecidas pelo IBGE. 
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Tabela 2: Qualidade do Ar 

Qualidade Índice MP10 
(µg/m³) 

24h 

Significado Prevenção de Riscos 
à Saúde 

Efeitos à Saúde 

N1 - BOA 0 - 40 0 - 50 
   

N2 – 
MODERADA 

41-80 >50 - 100 Pessoas de grupos sensíveis 
(crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e 
cardíacas) podem apresentar 

sintomas como 
tosse seca e cansaço. A 

população, em geral, não é 
afetada. 

Pessoas com 
doenças cardíacas 

ou pulmonares, 
procurem reduzir 

esforço pesado ao 
ar livre. 

Pessoas com 
doenças 

respiratórias podem 
apresentar sintomas 
como tosse seca e 

cansaço. 

N3 – RUIM 81-120 >100 - 
150 

Toda a população pode 
apresentar 

sintomas como tosse seca, 
cansaço, ardor nos olhos, nariz e 

garganta. 
Pessoas de grupos sensíveis 

(crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e 

cardíacas) podem apresentar 
efeitos mais 

sérios na saúde. 

Reduzir o esforço 
físico pesado ao ar 
livre, principalmente 

pessoas com doenças 
cardíacas ou 

pulmonares, idosos e 
crianças. 

Pessoas com 
doenças 

respiratórias ou 
cardíacas, idosos 
e crianças têm os 

sintomas agravados. 
População em geral 

pode apresentar 
sintomas como ardor 

nos olhos, nariz e 
garganta, tosse seca 

e 
cansaço 

N4 – MUITO 
RUIM 

121-200 >150 - 
250 

Toda a população pode 
apresentar 

agravamento dos sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos 
olhos, nariz e garganta e ainda 

falta de ar e respiração ofegante. 
Efeitos ainda mais graves à 

saúde 
de grupos sensíveis (crianças, 
idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas). 

Pessoas com doenças 
cardíacas ou 

pulmonares, idosos e 
crianças devem evitar 
esforço físico pesado 
ao ar livre; o restante 
da população deve 
reduzir o esforço 

físico pesado ao ar 
livre. 

Aumento dos 
sintomas em 

crianças 
e pessoas com 

doenças pulmonares 
e cardiovasculares. 

Aumento de 
sintomas 

respiratórios na 
população em geral. 

N5 – 
PÉSSIMA 

>200 > 250 Toda a população pode 
apresentar 

sérios riscos de manifestações 
de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de 
mortes prematuras em pessoas 

de 
grupos sensíveis. 

Pessoas com doenças 
cardíacas ou 

pulmonares, idosos e 
crianças devem evitar 

qualquer esforço 
físico ao ar livre; o 

restante da população 
deve evitar o esforço 
físico pesado ao ar 

livre. 

Agravamento dos 
sintomas 

respiratórios. 
Agravamento de 

doenças 
pulmonares, como 

asma, e 
cardiovasculares, 
como infarto do 

miocárdio. 

Fonte: CETESB (2017) 
Organizado pela autora 

 

Os dados das internações hospitalares por doenças respiratórias foram obtidos 

na plataforma de dados públicos MS-BBS do DATASUS - Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde – SUS. Nesta plataforma, é possível acessar 

o Sistema de informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS que disponibiliza os 

registros das Autorizações de Internação Hospitalar – AIH, ou seja, os registros das 
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internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS, atendidas ou não em 

hospitais públicos. 

 O sistema de registros das AIH apresenta algumas limitações de confiabilidade 

tanto na parte administrativa quanto no preenchimento do formulário. 

 As principais limitações administrativas podem ser: limite de emissão da AIH 

para cada estado brasileiro  muitas vezes é insuficiente para cobrir todos os 

internamentos, o que acarreta em um excedente não processado pelo DATASUS e a 

maneira como é feito o repasse dos recursos financeiros entre os diferentes 

subsetores que são credenciados ao SUS (BITTENCOURT; CAMACHO; DO CARMO 

LEAL, 2006). 

 Já as limitações relacionadas ao preenchimento do formulário são: ter apenas 

duas condições diagnósticas (sub-registros do diagnóstico secundário), o uso dos 

internamentos hospitalares como unidade e não o indivíduo, o que pode sobre-estimar 

os dados (várias internações de um paciente com a mesma doença - reinternação) e 

a ausência de dados das condições sociais e econômicas dos pacientes (VERAS; 

MARTINS, 1994; BITTENCOURT; CAMACHO; DO CARMO LEAL, 2006). 

 Os dados das AIH possuem diversas informações das internações, tais como: 

número do cadastro do contribuinte do hospital – CGC, número da AIH, código de 

endereçamento postal – CEP da residência do paciente, município, valores referentes 

à internação, data de nascimento, dados do paciente como idade, sexo, data de 

entrada e saída de internação, diagnóstico principal, diagnóstico secundário, dias de 

permanência, morte, entre outras informações. Para esta pesquisa, foram utilizadas 

as informações do CGC, CEP, município, idade, sexo, data de entrada da internação 

e diagnóstico principal. 

 Na plataforma MS-BBS do DATASUS os dados são organizados por pastas de 

acordo com o ano e os arquivos divididos por mês. Para os anos de 2003 a 2007, os 

formatos das planilhas disponibilizadas são em (.dbc), tendo que ser transformadas 

para formato (.dbf) a partir do programa TabWin do DATASUS.  

 Como as AIH podem ser processadas em períodos ou anos diferentes, foram 

encontrados dados de internações, por exemplo, com entrada em 2003, mas apenas 

processado no ano de 2004, portanto as planilhas de 2014 também foram 

considerados e coletados apenas os internamentos referentes ao período de estudo. 

Problemas como a duplicidade dos registros, da falta de CEP e também de dados com 
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CEP do hospital de atendimento foram encontrados, não sendo considerados na 

montagem do banco final. 

O diagnóstico principal obtido no banco de dados se baseia na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID – 10. 

A CID – 10 foi desenvolvida em 1990 pela Organização Mundial da Saúde – 

OMS e aplicada nos países participantes a partir de 1994. É considerada uma 

ferramenta de diagnóstico importante, pois padroniza internacionalmente as doenças, 

facilitando, por exemplo o planejamento da saúde, pois monitora a incidência e a 

prevalência das doenças e outros problemas de saúde (WHO, 2004) 

As doenças respiratórias na CID – 10 estão classificadas no capítulo X e pela 

letra J. Na tabela 3 é possível observar a divisão principal da classificação para as 

doenças respiratórias. 

 

Tabela 3: Tabela da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde – CID – 10, Capítulo X 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde – CID – 10 

Capítulo X 

J00-J06 - Infecções agudas do trato respiratório superior 

J09-19 -  Influenza (gripe) e pneumonia 

J20-J22 -  Doenças respiratórias agudas das vias aéreas inferiores 

J30-J39 - Outras doenças do trato respiratório superior 

J40-J47 - Doenças crônicas das vias aéreas inferiores   

J60-J70 - Doenças do pulmão devido a agentes externos   

J80-J84 - Outras doenças respiratórias que afetam principalmente o interstício   

 J85-J86 - supurativa e condições necróticas de trato respiratório inferior   

J90-J94 - Outras doenças da pleura   

J95-J99 - Outras doenças do sistema respiratório   

 

  Por conseguinte, as doenças respiratórias consideradas no diagnóstico 

principal para esta pesquisa foram:  

 J00-J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores; 

  J09-J18 Influenza [gripe] e pneumonia; 

  J20-J22 Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores; 

 J30-J39 Outras doenças das vias aéreas superiores (exceto J33 a J39); 

e 

  J40-J47 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores.  
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As doenças classificadas de J60-J70 (doenças pulmonares devidas a agentes 

externos), J80-J84 (outras doenças respiratórias que afetam principalmente o 

interstício), J85-J86 (afecções necróticas e supurativas das vias aéreas inferiores), 

J90-J94 (outras doenças da pleura) e J95-J99 (outras doenças do aparelho 

respiratório) não foram consideradas, pois não possuem representatividade no grupo 

de estudo ou apresentam causas relacionadas a fatores como tumores (pólipo nasais 

de ocorrência comum em adultos maiores de 40 anos de idade), agentes externos 

como a exposição prolongada dos mineiros de carvão, sílica cristalina, entre outros. 

 

4.2.4. Dados demográficos e socioeconômicos  

 

 Os dados referentes à população residente na área de estudo, bem como as 

variáveis socioeconômicas e materiais por setor censitário foram obtidos a partir do 

Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

- IBGE.  

As variáveis consideradas para esta pesquisa são baseadas nas características 

dos domicílios particulares permanentes (quantidade de moradores, número médio de 

moradores, coleta de lixo, abastecimento de água e quantidade e uso do banheiro), 

das pessoas residentes (quantidade de pessoas residentes classificadas por sexo, 

idade, raça e escolaridade) e de rendimento (média do rendimento dos responsáveis 

por domicílio particular permanente em reais,  responsáveis com rendimento nominal 

mensal de até ½  salário mínimo e pessoas responsáveis com rendimento nominal 

mensal de mais de ½  a 1 salário mínimo). 

 

4.3. Índice de conforto térmico 

Os índices de conforto térmico adotados nesta pesquisa são o Índice de 

Temperatura Efetiva (TE), elaborado por Missenard (1937) e o Índice de Temperatura 

Efetiva com vento (TEv), proposto por Suping et al. (1992). De acordo com as 

equações abaixo: 
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 Índice de Temperatura Efetiva (TE) 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑎 − 0,4 ∗ (𝑇𝑎 − 10) ∗ (
1 − 𝑈𝑅

100
) 

Onde:  

 
TE = temperatura efetiva (ºC)  
Ta = temperatura do bulbo seco (ºC) 
UR = umidade relativa (%) 

 
 
 

 Temperatura Efetiva com vento (TEV) 

𝑇𝐸𝑣 = 37 −
(37 − 𝑇)

[0,68 − 0,001𝑈𝑅 +
1

1,76 + 1,4𝑣0,75]
− 0,29𝑇 (1 −

𝑈𝑅

100
) 

 
Onde: 
 
T = temperatura do ar (ºC) 
UR = umidade relativa (%) 
v =  velocidade do vento (m/s) 
TEv = temperatura efetiva em função do vento (ºC) 

 

A aplicação desses índices servirá para o entendimento da relação entre as 

condições de desconforto térmico e a ocorrência de doenças respiratórias em 

crianças.  

 

4.4. Eventos extremos  

A ocorrência de eventos extremos de temperatura e precipitação fazem parte 

da variabilidade natural do clima, no entanto seu impacto pode gerar grandes 

problemas ambientais e sociais, principalmente nas áreas urbanas. Uma vez que a 

estrutura e a produção do espaço das grandes cidades podem intensificar esses 

problemas causados pelos extremos. 

 

4.4.1. Ano padrão 

 

Para a definição de períodos/anos extremos baseados na temperatura do ar, 

seguiu-se o método de anos padrão proposto por Monteiro (1969 e 1971). Este 

método consiste na realização de cálculos da média e do desvio padrão (um desvio 
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padrão acima da média e outro desvio padrão abaixo da média) nas variáveis de 

temperatura média, máxima e mínima do ar. 

A partir disso, foi possível classificar as estações e o ano como sendo habitual 

(entre os dois desvios padrão), mais quente (valores maiores que o desvio padrão 

acima da média) e mais frio (valores menores que o desvio padrão abaixo da média). 

A determinação dos anos e da classificação foi baseada nos resultados das estações 

de outono e inverno, uma vez que segundo alguns autores (GOUVEIA et al., 2006; 

SETTE; RIBEIRO; SILVA, 2012) essas duas estações são mais importantes e 

relevantes para os estudos de doenças respiratórias, bem como os extremos de 

temperatura são importantes para o entendimento das internações. 

Por conseguinte, a classificação final encontrou os anos de 2004 como sendo 

um ano de outono e inverno mais frio de toda a série histórica e o ano de 2005 o ano 

que apresentou um outono e inverno mais quente de toda a série histórica. 

O estudo de períodos extremos pode possibilitar o melhor entendimento entre 

a relação da dinâmica climática e de tempo com as internações por doenças 

respiratórias em crianças. 

 

4.5. Análise temporal 

A análise temporal desta pesquisa tem como objetivo analisar os internamentos 

(variável dependente), dados meteorológicos, poluição atmosférica, índices de 

conforto térmico e os eventos extremos (variáveis explicativas) a partir da parte 

descritiva, da aplicação de modelos estatísticos como o Modelo Linear Generalizado 

– GLM e o modelo não linear - Distributed Lag Non-linear Models – DLNM para 

verificar as relações entre o número de internações e as variáveis explicativas. 

O Modelo Linear Generalizado foi adotado para analisar a relação entre a 

variável dependente com as variáveis explicativas. Os GLM são caracterizados pela 

distribuição de probabilidade e fazem parte da família exponencial, sendo amplamente 

utilizados principalmente em dados de contagem e aplicado em diversas áreas do 

conhecimento (MCCULLAGH; NELDER, 1989).  

O modelo DLNM em conjunto com o GLM também foi aplicado para verificar a 

relação entre a variável dependente e as variáveis explicativas. O modelo DLNM 

permite analisar as dependências não lineares e com defasagem no tempo (lags), 

além de possibilitar melhor detalhamento de análise, como o controle dos fatores de 
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confusão e analisar os riscos relativos em determinadas situações, como por exemplo, 

limites de temperatura (GASPARRINI, 2011, 2014). 

Os softwares utilizados para o cálculo e representação gráfica da análise 

estatística temporal foram o R, RStudio e Excel.  

 

4.5.1. Análise descritiva 

 

Os dados meteorológicos, índice de conforto térmico, extremos de temperatura, 

poluição atmosférica e os dados epidemiológicos foram analisados em escala diária, 

mensal, anual e por estações do ano, por meio de medidas-resumo (média, desvio 

padrão, máximo, mínimo e quartis) para cada variável quantitativa e seus respectivos 

histogramas. 

Em seguida, para melhor compreensão das características e do 

comportamento dos internamentos e das demais variáveis ao longo do tempo foram 

elaborados gráficos, boxplots e tabelas. 

A correlação linear de Pearson (r) também foi utilizada para verificar a relação 

entre os internamentos e as variáveis meteorológicas e de poluição foi utilizada para 

verificar a relação entre duas variáveis.  

 

4.5.2. Modelo Linear Generalizado - GLM 

 

A partir da análise descritiva, foi possível constatar que a distribuição dos dados 

da variável resposta (internamentos) não apresentou um comportamento normal, não 

sendo possível adotar técnicas de regressão lineares mais simples, sendo adotado o 

Modelo Linear Generalizado com uma distribuição de Poisson.  

A distribuição de Poisson é uma regressão empregada para analisar dados de 

contagem e possui como propriedade o mesmo valor para a média e a variância 

(MCCULLAGH; NELDER, 1989). 

 Para escolhermos as variáveis explicativas que seriam mantidas no modelo, 

consideramos os métodos de multicolinearidade, backward e os critérios de Akaike – 

IAC. 
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A multicolinearidade representa problemas na interpretação das relações entre 

variáveis explicativas e a variável resposta, uma vez que as variáveis explicativas 

podem ter uma relação linear exata ou próxima entre si (GREENE, 2002). 

 Os problemas de multicolinearidade podem ser resolvidos por meio da adoção 

da análise por Componentes Principais - ACP ou pela exclusão de uma ou mais 

variáveis que são correlacionáveis. 

 O método backward, segundo Paula (2010), se baseia em um teste de 

hipóteses que compara o coeficiente de cada variável a zero, removendo assim, as 

variáveis não significativas. Já o Critério de Akaike, se baseia na comparação dos 

resultados do modelo. 

 

O método proposto por Akaike (1974) basicamente se diferencia dos procedimentos 
anteriores por ser um processo de minimização que não envolve testes estatísticos. 
A ideia básica é selecionarmos um modelo que seja parcimonioso, ou em outras 
palavras, que esteja bem ajustado e tenha um número reduzido de parâmetros. 
Como o logaritmo da função de verossimilhança L (β) cresce com o aumento do 
número de parâmetros do modelo, uma proposta razoável seria encontrarmos o 
modelo com menor valor para a função (PAULA, 2010, p.79). 

  

Com as variáveis preditoras do modelo selecionadas, foi ajustado um modelo 

com distribuição de Poisson para a variável resposta de ligação logarítmica.  

Observando os resíduos do modelo a partir do gráfico normal de probabilidades 

com envelopes para verificar a suposição de que os dados apresentam distribuição 

de Poisson, constatou-se que a variável resposta (internamentos) não é adequada, 

ou seja, o número de internações não se ajustou bem aos dados. Um motivo para 

essa não adequação é a sobredispersão (variância é maior que a resposta média). 

Uma alternativa para este problema de sobredispersão é adequar/ajustar a 

variável resposta a uma distribuição Binomial Negativa – BN. 

A figura 6 representa um exemplo da verificação da adequabilidade do ajuste 

de um dos modelos adotados nesta pesquisa por meio de um gráfico de análise dos 

resíduos. À esquerda, é o ajuste de um modelo utilizado a partir da distribuição de 

Poisson com 91,9% dos pontos fora do envelope, já os resíduos representados na 

direita são do modelo de distribuição Binomial negativa, no qual apresenta um ajuste 

satisfatório com apenas 8,02% dos pontos fora do envelope. 
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Figura 6: Análise de resíduos de um modelo GLM adotado, à esquerda distribuição de Poisson e à 
direita envelope da distribuição Binomial Negativa. 

 

O modelo da distribuição Binomial Negativa também seguiu os critérios 

considerados anteriormente para a escolha das variáveis explicativas e utilizou a 

função logarítmica, sendo explicada na fórmula abaixo:  

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 ∼  𝐵𝑁(µ𝑖𝑗𝑘, 𝜑) 

 

𝑙𝑜𝑔(𝜇𝑖𝑗𝑘) = 𝛽0 + 𝛽𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑖18 

Onde: 

i = níveis do fator ano do período de estudo (2003 a 2013) 
j = níveis do fator estação do ano (primavera, verão, outono e inverno) 
k = unidades experimentais 
Yijk = número dos internamentos diários com base no ano i, estação j e a unidade 
experimental k; 
µijk := parâmetro da distribuição de Y (internamentos); 
Φ =   o parâmetro de dispersão; 
β0 := média do log da variável resposta (internamentos) para os primeiros níveis das 
variáveis explicativas;  

𝛽𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑖18 = representam os coeficientes de regressão relacionados às variáveis 
explicativas adotadas no modelo, 𝛽𝑖1 , por exemplo é a variável de referência do ano 
de 2004  e a 𝛽𝑖18 é a temperatura média do ar. 
 

Os resultados do modelo GLM de distribuição Binomial Negativa quando adota 

a forma exponencial gera o valor do risco relativo – RR. O risco relativo neste caso se 

refere à probabilidade das internações aumentarem ou diminuírem, a partir da relação 

dos internamentos com as variáveis explicativas ao longo do tempo. Os valores do 

RR foram calculados com um intervalo de confiança de 95%. O RR representa a 

probabilidade das internações aumentarem ou diminuírem em determinadas 
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condições.  Valores maiores que 1 indicam risco elevado, valores menores que 1 

considera-se baixo risco, já os valores iguais a 1 representa ausência de relação. 

A mesma metodologia do modelo foi aplicada para análise separada dos anos 

extremos de 2004 e 2005. 

O modelo final para o período todo de 2003 a 2013 ficou com as seguintes 

variáveis: temperatura média do ar, umidade relativa do ar, precipitação e MP10 e 

fatores ano e estação do ano. Para 2004, temos: temperatura do ar mínima, Tev, MP10 

e fator estação do ano. Umidade relativa do ar, TE precipitação e o fator ano formaram 

o modelo final do ano extremo de 2005.  

 

4.5.3. Distributed Lag Non-linear Models – DLNM 

 

O modelo Distributed Lag Non-Linear – DLNM representa uma família de 

modelos que descreve os efeitos não lineares que variam simultaneamente ao longo 

do espaço da variável preditora e na dimensão da defasagem (lag) da sua ocorrência  

(GASPARRINI; ARMSTRONG; KENWARD, 2010). 

A defasagem da exposição (lag) é uma função importante, pois na maioria das 

vezes os efeitos da exposição a um evento não são limitados ao período que este 

evento foi observado (GASPARRINI; ARMSTRONG; KENWARD, 2010), ou seja, a 

manifestação de sintomas ou a demora da procura ao atendimento médico podem ser 

um dos fatores de atraso, não correspondendo assim, ao tempo exato da exposição 

a determinados tipos de eventos, como, reduzidas temperaturas, poluição do ar, entre 

outros. 

O DLNM, sendo assim, adota a função cross-basis que representa o espaço 

bidimensional e descreve as relações ao longo do espaço do preditor (internamentos) 

e dos efeitos do lag (GASPARRINI; ARMSTRONG; KENWARD, 2010).  

 Além disso, vários fatores de longo e curto tempo como a sazonalidade, feriado 

e o dia da semana, por exemplo, podem interferir e confundir a relação entre a 

exposição e o seu desfecho, neste modelo esses fatores de confusão foram 

controlados pelo natural cubic splines – NS (suavização). 

Portanto, adotamos o DLNM para relacionar os internamentos com as variáveis 

de temperatura média do ar, umidade relativa do ar, precipitação e poluição do ar 

(MP10).  Para calcularmos essa relação, é necessário aplicar em conjunto com o 

DLNM um modelo de probabilidade (GLM), como explicado anteriormente a 
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distribuição binomial negativa é a mais adequada para essa análise, compondo, 

portanto, o modelo final representado na equação abaixo: 

 

𝑌𝑡 ~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (µ𝑡) 

𝐿𝑜𝑔(𝑌𝑡 ) =  𝛼 + 𝑇(𝑑𝑓; 𝑙𝑎𝑔, 𝑑𝑓) + 𝑈𝑅(𝑑𝑓; 𝑙𝑎𝑔, 𝑑𝑓) + 𝑃(𝑑𝑓; 𝑙𝑎𝑔, 𝑑𝑓) + 𝑀𝑃10(𝑑𝑓; 𝑙𝑎𝑔, 𝑑𝑓)

+ 𝑁𝑆(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑑𝑓) + 𝐷𝑆 + 𝐹𝑒𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 

 

Onde:  

Yt = internamentos observados diários 
t = dia 
µt = internamentos diários esperados  
α = intercepto  
β = coeficiente para cada variável 
T= matriz do cross-basis da temperatura média do ar 
lag = dias de defasagem 
df = graus de liberdade 
UR = matriz do cross-basis da umidade relativa do ar 
P = matriz do cross-basis da precipitação 
MP10 = matriz do cross-basis do MP10 
NS = natural cubic splines  
Time = tempo de estudo - dias de 2003 a 2013 
DS = dias da semana 
Feriado = feriados presentes em 2003 a 2013 
 

 Diversos parâmetros como o grau de liberdade adotados no cross-basis, assim 

como os lag, e lag knots devem ser especificados e ser explorados a partir de uma 

análise de sensibilidade, o melhor ajuste do modelo de acordo com os valores do Log 

Likelihood. 

 Como dito anteriormente, alguns fatores de confusão podem interferir nos 

resultados do desfecho, posto isso, adotamos a suavização pelo natural cubic splines 

para o tempo de estudo com 7 df (graus de liberdade) para cada ano (GASPARRINI; 

ARMSTRONG; KENWARD, 2010; ISLAM; CHAUSSALET; KOIZUMI, 2017) para 

controlar os efeitos de longo termo e sazonalidade, além disso, controlamos também 

os dias da semana e feriados como sendo variáveis categóricas. 

 Os lags máximos escolhidos para cada variável meteorológica e de poluição se 

baseou em diversos estudos (GASPARRINI; ARMSTRONG; KENWARD, 2010; 

DANG et al., 2016; ISLAM; CHAUSSALET; KOIZUMI, 2017), para a temperatura 

média do ar foi considerado um lag de 28 dias, 8 dias para umidade relativa do ar e 

precipitação, e 1 dia para o MP10 sendo considerado como uma função linear diferente 
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das demais variáveis que utilizaram a função NS, por ser sempre considerado como 

controle importante e por representar efeitos mais imediatos na morbidade e 

mortalidade por doenças respiratórias. 

 Os valores dos df, bem como dos lags knots definidos no cross-basis de todas 

as variáveis foram definidos a partir da análise de sensibilidade e nos resultados 

baseados no critério de Akaike e Log likelihood. No modelo final, tanto os valores do 

lags knots quanto do grau de liberdade escolhido foi de 3 para todas as variáveis. 

 O modelo foi aplicado para o conjunto todo de dados, para analisar a relação 

dos internamentos por doenças respiratórias por sexo e as demais variáveis, foi 

utilizada a mesma estrutura do modelo final escolhido. Escolhemos não analisar as 

doenças por causa específica, como asma, por exemplo, por causa das poucas 

internações diárias que poderia afetar estatisticamente o modelo. 

O risco relativo acumulado (RR) foi estimado com um intervalo de confiança 

(CI) de 95% para todas as variáveis.  

Os pacotes DLNM (GASPARRINI, 2011) e MGCV foram utilizados para a 

análise estatística no software R e Rstudio. 

  

4.6. Análise espacial 

A representação das doenças e das características socioeconômicas da 

população por meio de mapas é uma das formas de análises fundamentais na área 

de Geografia da Saúde e/ou Médica, uma vez que a Cartografia das Doenças auxilia 

na identificação das possíveis situações de desigualdades e iniquidades sociais 

(BARROZO, 2014).  

A partir disso, esta fase da pesquisa tem como objetivo a identificação do 

padrão espacial da relação entre os dados de internamentos e as variáveis que 

representam as condições socioeconômicas da população estudada, durante o 

período de 2006 a 2013. 

Os anos 2006 a 2013, foram escolhidos por representarem o período dentro 

dos onze anos de estudo mais próximo dos dados e da base cartográfica dos setores 

censitários do Censo 2010 do IBGE.  

A figura 7 ilustra o passo a passo dos dados, processos e metodologias 

adotados.  
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Figura 7: Fluxograma dos processos e etapas adotados na parte de análise espacial. 

Organizado pela autora 
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Como se observa no fluxograma acima, duas etapas foram realizadas para a 

realização da análise espacial. A primeira etapa foi composta pela geocodificação dos 

internamentos, análise exploratória das variáveis, cálculo da Razão Padronizada dos 

Internamentos suavizada – RPIS e a construção do índice de privação. A segunda 

etapa consistiu em analisar a dependência espacial a partir de duas abordagens 

metodológicas (autocorrelação espacial e regressão espacial).  

Os softwares utilizados na representação espacial cartográfica e análises de 

estatísticas espaciais foram: ArcGis 10.5, GeoDa, R, RStudio e Minitab 18. 

Os mapas elaborados foram representados de acordo com a técnica 

coroplética e corocromática. Além disso, as bases cartográficas tiveram como sistema 

de coordenadas geográficas o Sistema de Referência para as Américas 2000 – 

SIRGAS 2000 e projeção - UTM zona 23S. 

 

4.6.1. Geocodificação dos internamentos e análise exploratória  

 

Para identificar a distribuição espacial das internações por doenças 

respiratórias em crianças de 0 a 9 anos de idade, foi necessário geocodificar todos os 

casos registrados de 2006 a 2013 a partir dos endereços dos CEP das residências. 

Para isso, foi utilizada a base cartográfica digital em formato shapefile dos CEP da 

Região Metropolitana de São Paulo disponibilizada pelo Centro de Estudos da 

Metrópole – CEM.  

A geocodificação foi realizada a partir da ferramenta Geocoding do ArcGIS 

10.5. Durante o período de análise, foram geocodificados 11456 casos. No processo 

de geocodificação, no entanto, foram encontrados problemas que impossibilitaram, 

georreferenciar alguns casos (<1,2% ao ano). Após a geocoficação, os casos de 

internações registradas foram agregados por setor censitário do Censo de 2010 do 

IBGE. 

A análise exploratória das variáveis socioeconômicas do Censo de 2010 e das 

internações consistiu na elaboração de mapas temáticos no software ArcGis 10.5 para 

a visualização e identificação de como essas variáveis se distribuem no espaço. 

Foram desconsiderados os setores censitários que apresentaram menos de 5 (cinco) 

pessoas responsáveis e os setores que apresentavam dados faltantes. 

A partir dos resultados da análise exploratória, foi possível construir um índice 

de privação sócio material. 



38 
 

4.6.2. Índice de privação 

 

O Índice de Privação – IP é um indicador sócio material que pode ser elaborado 

de diversas maneiras, uma vez que usa dados do censo e procedimentos estatísticos 

simples (TESTI; IVALDI, 2009).  

O método utilizado nesta pesquisa para o IP, foi o de Carstairs e Morris (1990), 

que se baseia na escolha de três variáveis que possam representar as condições 

econômicas, sociais e de habitação.  

A partir da análise exploratória das diversas variáveis do Censo 2010, foram 

selecionadas três variáveis que representassem melhor as condições da população e 

que fosse relevante para a doença estudada.  

As variáveis consideradas mais adequadas para a construção do índice de 

Privação Sócio Material foram: 

 Porcentagem dos domicílios particulares permanentes com mais de 5 

moradores; 

 Porcentagem dos responsáveis com rendimento mensal de até um 

salário mínimo; e 

 Taxa de analfabetismo (% de pessoas com 15 anos ou mais sem 

escolaridade) 

 

O cálculo do IP é realizado a partir da transformação das variáveis selecionadas 

em Z-score (de medida 0 e variância 1), para depois somar os valores obtidos pelos 

Z-score de cada variável, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

𝑍𝑖 =
𝑥𝑖− �̅�

𝜎𝑥
 

 

𝐼𝑃 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3 

 

Onde: 

Zi = z-score da variável escolhida  
xi = valor da variável para cada setor censitário da área de estudo 
x̅ = média da variável de todos os setores censitários da área de estudo 
σx = desvio padrão de todos os setores censitários da área de estudo 
IP = Índice de Privação sócio material 
Z1 = z-score da variável 1 
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Z2 = z-score da variável 2 
Z3 = z-score da variável 3 
 

 Os valores encontrados podem ser interpretados desta maneira: quanto mais 

alto o valor do índice maior é a privação sócio material, quanto mais baixos os valores, 

menor é a privação da população em uma área. 

 

4.6.3. Razão Padronizada dos Internamentos 

 

A Razão Padronizada dos Internamentos – RPI, assim como a Razão 

Padronizada da Mortalidade – RPM são medidas bastante utilizadas em estudos 

epidemiológicos (MARÍ-DELL’OLMO et al., 2015; SANTANA et al., 2015a, 2015b). O 

cálculo da RPI pelo método indireto foi desenvolvido em três etapas. No primeiro 

momento, calculou-se a Taxa de referência dos internamentos, após isso foi calculado 

a estimativa de casos esperados e por último a determinação da RPI a partir dos 

internamentos esperados e os observados (SANTANA, 2005). As fórmulas podem ser 

conferidas a seguir:    

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜
 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎  

 

𝑅𝑃𝐼 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

 Como a razão padronizada depende do tamanho da população estudada, os 

valores estimados tendem a ser instáveis em algumas áreas com um menor número 

de pessoas, ou seja, áreas com maior variância (SANTANA et al., 2015a). 

Portanto, para controlar essa variabilidade/instabilidade na estimação da RPI e 

possíveis erros de geocodificação, optou-se por adotar o modelo hierárquico 

bayesiano proposto por (BESAG; YORK; MOLLIE, 1991) para se obter a RPI 

suavizada (RPIS) tendo como referência os estudos de (HOFFMANN et al., 2014; 

SANTANA et al., 2015b; ALMENDRA; SANTANA; VASCONCELOS, 2017). 
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 Este modelo bayesiano leva em consideração dois efeitos aleatórios, sendo o 

primeiro o efeito espacial que se refere à autocorrelação espacial dos dados e o 

segundo é o efeito heterogêneo que se baseia na variabilidade não-espacial dos 

dados (HOFFMANN et al., 2014; SANTANA et al., 2015a). 

 Logo, a Razão Padronizada Suavizada - RPIS é calculada a partir de uma 

distribuição de probabilidade (distribuição de Poisson em log) que leva em 

consideração os casos observados, esperados e o efeito espacial. Aplicamos esse 

modelo tanto para o total das internações como separada por sexo, sendo realizado 

no programa RStudio por meio do pacote Integrated Nested Laplace Approximations 

– INLA desenvolvido por Rue; Martino e Chopin, (2007). 

 

4.6.4. Autocorrelação espacial  

 

A autocorrelação espacial mede a relação espacial das similaridades dos 

objetos em locais (vizinhos) e valores próximos no espaço, podendo ser aplicada a 

partir de indicadores. 

O I de Moran global analisa toda a área estudada e fornece uma medida que 

avalia a associação linear entre o vetor dos valores observados e a média ponderada 

dos valores dos vizinhos  (ANSELIN, 1996). 

O I de Moran Global é calculado a partir da fórmula abaixo: 

 

𝐼 =
𝑛Σ𝑤𝑖𝑗(𝑧𝑖 − 𝑧)̅ ∗ (𝑧𝑗 − 𝑧̅)

𝑆0Σ𝑖(𝑧𝑖 − 𝑧̅)2
 

 

𝑆0 =  Σ𝑖 ≠ 𝑗𝑤𝑖𝑗 

Onde:  

n = número de áreas 
i e j  = áreas 
zi = valor da variável considerada na área i 

z̅ = valor médio da variável na área de estudo 
wij = matriz de vizinhança 
zj = valor da variável na área j 
S0 = agregado de peso espacial 
 

O I de Moran fornece ainda valores de z-score e p-value que avalia a 

significância do índice. Quando o p-value é significativo e o z-score positivo significa 
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que há agrupamentos espaciais entre os valores altos e os baixos, o p-value 

significativo e o z-score de valor negativo representam que o padrão é disperso 

espacialmente, o padrão aleatório por sua vez é corresponde à não significância 

(p>0,05). 

Os Indicadores locais de associação espacial – LISA segundo Anselin (1995),  

decompõem os indicadores globais, atribuindo um valor específico para cada 

observação que indicará a existência de agrupamentos (clusters) altos e baixos 

significativos de valores similares ao seu redor. Com isso, a soma para todas as 

observações do LISA é proporcional ao I de Moran Global (ANSELIN, 1995). O cálculo 

do I de Moran local é representado por: 

 

𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗

𝑗

 

Onde: 

i e j  = áreas 
zi e zj são os desvios em relação à média 
wij= valor na matriz de vizinhança  
 

Foi aplicado, por conseguinte, o I de Moran global e local para o índice de 

privação sócio material e para a RPIS total e por sexo para identificar os agrupamentos 

espaciais altos e baixos na área de estudo. Com o intuito de correlacionar o IP e as 

RPIS foi utilizado o Indicador Local Bivariado. O bivariado local é similar ao conceito 

do LISA, no entanto analisa a relação dos cluster de duas variáveis. 

Portanto, foi calculado primeiramente o I de Moran global e local 

separadamente para o índice de privação e para cada RPIS, depois foi realizada a 

relação entre o índice de privação e as RPIS a partir do LISA bivariado. 

Os parâmetros adotados para as análises da autocorrelação espacial no 

software ArcGIS 10.5 foram: o Fixed distance band como Conceptualization of Spatial 

Relationships, e distância euclidiana. 

Além disso, com os resultados da autocorrelação espacial do índice de 

privação, das RPIS do total e por sexo, foi calculado o risco relativo das RPIS com 

base em tercis dos agrupamentos altos (tercil 1), baixos (tercil 2) e não significativos 

(tercil 3) do índice de privação, tendo como resultado o RR nas áreas de alta e baixa 

privação sócio material. 
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O I de Moran global e local foram realizados no software ArcGis 10.5 e o local 

bivariado no GeoDa, sendo a representação dos mapas feita no ArcGis 10.5. 

 

4.6.5. Modelos de regressão – Mínimos Quadrados Ordinários - 

OLS e Regressão Geograficamente Ponderada – GWR  

 

 Além de avaliar a autocorrelação espacial a partir do I de Moran global, local e 

bivariado local, foi adotada mais uma forma de análise espacial para identificar a 

possível relação entre a variável dependente (RPIS) e a variável explicativa (índice de 

privação).  

 Nesta etapa, o modelo de regressão Mínimos Quadrados Ordinários – OLS (do 

inglês Ordinary Least Squares) e a Regressão Geograficamente Ponderada – GWR 

(do inglês Geographically Weighted Regression) foram utilizados para verificar a 

relação entre as variáveis e a dependência espacial.  

  O modelo de regressão OLS é uma ferramenta estatística que relaciona duas 

ou mais variáveis e procura encontrar o melhor ajuste dos dados minimizando a soma 

do quadrado dos resíduos, ou seja, esse modelo de regressão tenta minimizar a soma 

dos quadrados da diferença entre o valor observado (resíduo) e o estimado (GREENE, 

2002). 

 O cálculo da regressão OLS foi realizado a partir do software GeoDa e adotou 

a matriz de peso espacial queen.  A matriz de peso é utilizada para verificar a estrutura 

dos vizinhos, bem como a extensão e similaridade entre seus valores e localização 

(ANSELIN, 1996). A matriz de peso queen determina sua vizinhança a partir de 

unidades que compartilham sua borda ou ponto em comum (ANSELIN, 2005).. 

 Além disso, os valores das RPIS para esta etapa de análise foram 

transformados em log. 

 Nos resultados da regressão OLS, é possível avaliar a qualidade e o 

desempenho do modelo, bem como os valores diagnósticos dos diversos testes que 

verificam se o modelo é estatisticamente adequado para a análise do padrão espacial 

dos resíduos.  

 Os resultados estimados do desempenho e qualidade do modelo são 

representados pelo coeficiente de determinação R², R² ajustado, soma dos quadrados 
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dos resíduos, Log likelihood, critério de Akaike, critério de Schwarz, como pode ser 

observado na figura 8.  

 

 
Figura 8: Exemplo do sumário e desempenho de um modelo OLS 

  

 O coeficiente de determinação R² e o R² ajustado representam a qualidade do 

ajuste, ou seja, a capacidade que o modelo tem de explicar os dados observados, os 

valores de soma dos quadrados dos resíduos, sigma²-, S.E. of regression, Sigma² –

ML e S.E. of regression ML, no entanto, são valores da variância residual e a 

estimativa de erro padrão, com ajuste dos graus de liberdade (ANSELIN, 2005). 

 Para compararmos se um modelo é melhor que o outro, deve-se observar os 

valores do Log likelihood que quanto maior, melhor é o ajuste e os critérios de Akaike 

e Schwarz, que quanto menor, melhor é o ajuste (ANSELIN, 2005). 

 Os diagnósticos de multicolinearidade, normalidade dos erros, 

heterocedasticidade e de dependência espacial também fazem parte dos resultados 

do modelo de regressão (figura 9). Nesses diagnósticos, é preciso verificar alguns 

parâmetros e testes que permitem avaliar se o modelo é adequado e não apresenta 

problemas. 

Os valores do diagnóstico de multicolinearidade de acordo com Anselin (2005), 

devem estar abaixo de 30, acima disso é indicado que as variáveis explicativas são 

multicolineares, sendo necessário uma melhor avaliação/escolha dessas variáveis.  

O diagnóstico de normalidade dos erros por sua vez é representado pelo teste 

de Jarque-Bera, se o resultado deste teste mostrar um valor de probabilidade 

significativo (<0,05) rejeitamos a hipótese nula (ANSELIN, 2005). Com a rejeição da 

hipótese nula, é possível saber que os resíduos não possuem uma distribuição 

normal, a não normalidade, muitas vezes, está relacionada à forte 

heterocedasticidade (ANSELIN, 2005). 
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 Já o diagnóstico de heterocedasticidade, é feito a partir dos testes de Breusch-

Pagan e Koenker-Bassett que verifica a hipótese nula (variância constante entre os 

resíduos - homocedasticidade). A probabilidade significativa representa a rejeição da 

hipótese nula, indicando assim, um problema de heterocedasticidade. O teste de 

White também aponta um diagnóstico de heterocedasticidade (ANSELIN, 2005). 

A dependência espacial dos resíduos, por fim, é o último diagnóstico 

apresentado pelo modelo e também é a parte que mostra uma alternativa se o modelo 

apresentar problemas de normalidade e heterocedasticidade por meio dos testes 

multiplicadores de Langrange - LM (lag e erro), os Robustos de LM lag (Modelo de 

regressão de lag espacial) e o LM error (modelo de regressão de erro espacial). 

 
Figura 9: Diagnósticos de um modelo de regressão OLS 

  

 A escolha de uma alternativa de regressão espacial para os dados leva em 

conta a significância da probabilidade dos testes LM que consideram a dependência 

espacial, e o robusto LM que escolhe qual dependência deve ser adotada. 

 O LM mais significativo indica a alternativa, no entanto quando os dois testes 

(lag e o de erro) são significativos e iguais (se forem diferentes e significativos escolher 

o robusto mais significativo) é necessário rodar os dois modelos e avaliar qual possui 

o melhor desempenho e diagnóstico (ANSELIN, 2005). Quando nenhum LM é 

significante consideram-se os resultados da regressão OLS clássica. 
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 A significância do I de Moran (probabilidade menor que 0,05) representa 

problemas na autocorrelação espacial.  

 A figura 10 apresenta o que deve ser considerado na análise e interpretação 

dos resultados do modelo, que deve ser avaliado a partir do desempenho do modelo 

e seus resultados. 

  

  

Figura 10: Exemplo das etapas de interpretação dos resultados de um modelo de regressão OLS 
clássica 

  

 Quando o problema de heterocedasticidade ocorrer nos modelos OLS, o lag 

espacial e o de erro espacial é sugerida a aplicação do modelo Regressão 

Geograficamente Ponderada – GWR que também considera a análise dos resíduos.  
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A Regressão Geograficamente Ponderada ajusta o modelo de regressão para 

cada unidade de análise, considerando as demais observações (vizinhos) com uma 

função de distância (kernel), o GWR, portanto, analisa fenômenos com diferentes 

níveis de heterogeneidade espacial (FOTHERINGHAM, STEWART A; BRUNSDSON, 

CHRIS; CHARLTON, 2007). 

 A função kernel pode ser fixa ou adaptativa, para esta pesquisa adotamos a 

adaptativa. Os critérios de Akaike e o coeficiente de determinação também fazem 

parte dos resultados do ajuste e desempenho do modelo servindo de comparação 

com os demais. 

 A análise dos resíduos neste modelo de regressão é realizada a partir do I de 

Moran, o resultado de p-value menor que 0,05 indica que existe um padrão espacial 

dos resíduos e, portanto, a variável independente não é suficiente para explicar a sua 

relação com a variável dependente no espaço.  

 A identificação e análise dos resultados do GWR foi representada a partir de 

tabelas e mapas do R², das RPIS preditas e dos resíduos. 

 O software utilizado para o modelo GWR foi o ArcGIS 10.5. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise Descritiva 

Na área de estudo registrou-se um total de 17517 internações em crianças de 

0 a 9 anos de idade por doenças respiratórias ao longo do período de 2003 a 2013, 

havendo mais de 1460 internamentos por ano.  

A figura 11 mostra que o ano de 2003 apresentou o maior número de 

internações hospitalares (1816), seguido pelo ano de 2009 com 1737. Por sua vez, o 

ano de 2012 teve o menor número (1429). 

 

 

Figura 11: Variação anual das internações na área de estudo no período de 2003 a 2013. 
Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora. 

 

 É possível perceber na figura 12 que os meses de março, abril e maio, 

registraram o maior número de internações, enquanto dezembro e janeiro registraram 

as menores ocorrências.  

Abril foi considerado o mês com maior número de internações (2188 casos), 

seguido por maio (1926 casos) e março (1895 casos). Em contrapartida, janeiro foi o 

mês com menos internamentos, apenas 727 casos. 
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Figura 12:  Gráfico da variação mensal das internações na área de estudo, no período de 2003 a 
2013. 

Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora. 

 

   A tabela 4 apresenta as medidas descritivas dos internamentos mensais, tais 

como a média, mediana, desvio padrão, o valor máximo e o valor mínimo do número 

de casos registrados. A média varia de 66,1 em janeiro até 198,9 em abril. Os menores 

desvios padrão podem ser observados nos meses de outubro, novembro e fevereiro. 

O número máximo de internamentos mensais ocorreu em abril, com 274 casos, 

e o valor mínimo em janeiro, com 38 casos. Também é possível perceber que os 

números elevados de internamentos aconteceram no período entre março e agosto. 

 
Tabela 4: Medidas descritivas dos internamentos por mês na área de estudo, no de 2003 a 2013. 

MESES TOTAL MÉDIA MEDIANA DESVIO 
PADRÃO 

MÁXIMO MÍNIMO 

JAN 727 66,1 64 17,9 103 38 

FEV 1070 97,3 93 13,7 126 78 

MAR 1895 172,3 171 25,7 213 124 

ABR 2188 198,9 193 31,3 274 140 

MAI 1926 175,1 171 21,6 223 145 

JUN 1565 142,3 147 23,5 186 102 

JUL 1516 137,8 139 21,7 183 114 

AGO 1626 147,8 144 22,3 202 119 

SET 1364 124,0 121 23,5 172 94 

OUT 1434 130,4 126 15,9 165 104 

NOV 1222 111,1 112 15,1 134 87 

DEZ 984 89,5 79 20,4 136 67 

Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora 
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As internações separadas por sexo (figura 13) demonstram um maior número 

de casos entre as crianças do sexo masculino com 54% do total (9446 casos), se 

comparados com as do sexo feminino com 46% do total (8071 casos) das internações. 

 

 

Figura 13: Gráfico da porcentagem de internamentos registrados por sexo na área de estudo, no 
período de 2003 a 2013. 
Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora 

 

Ao longo dos anos, de maneira geral, os internamentos por doenças 

respiratórias são maiores nas crianças do sexo masculino, com exceção do ano de 

2003, no qual o número total de internamentos de crianças do sexo feminino foi 

superior (figura 14). 

 

 
Figura 14: Gráfico da variação anual dos internamentos por sexo na área de estudo, no período de 

2003 a 2013. 
Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora. 
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De acordo com os autores Choi (2011), Muenchhoff e Goulder (2014) as 

pessoas do sexo masculino têm maior prevalência dentre os casos de doenças 

respiratórias se comparadas com as do sexo feminino durante a infância. Todavia, 

este cenário pode se alterar na adolescência quando as mulheres passam, portanto, 

a ter maior prevalência por doenças do aparelho respiratório, principalmente por 

asma. 

As crianças do sexo masculino podem ser mais suscetíveis às doenças 

respiratórias por apresentarem diferenças na dimensão das vias aéreas, bem como 

na função pulmonar e imunológica (BECKLAKE; KAUFFMANN, 1999). No entanto, 

não há consenso na literatura sobre as causas da maior ou menor vulnerabilidade 

entre os sexos, sendo necessário considerar diversos fatores ambientais, 

socioeconômicos e estilo de vida da população. 

Na tabela 5, é possível visualizar o total dos internamentos a partir da 

classificação códigos da CID-10. Mais do que a metade dos internamentos estão 

ligados à influenza e pneumonia (56,36%) e às doenças crônicas das vias aéreas 

inferiores, como asma e bronquite (24,43%). 

 

Tabela 5: Total de internamentos por causa específica de acordo com a CID-10 no período de 2003 a 
2013. 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO SOMA % 

J00-J06 infecções agudas do trato respiratório superior 639 3,65 

J09-J19 Influenza (gripe) e pneumonia 9872 56,36 

J20-J22 Outras doenças respiratórias agudas das vias aéreas 
inferiores 

2720 15,53 

J30-J39 Outras doenças do trato respiratório superior 7 0,04 

J40-J47 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 4279 24,43 

TOTAL 17517 100 

Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora 

 

5.1.1. Análise descritiva dos atributos climáticos, conforto térmico, 

poluição e das internações 

 

 A partir da análise descritiva das internações foi possível perceber que a 

distribuição dos casos, ao longo dos meses do período de estudo, possui uma 

influência da sazonalidade. Levando isso em consideração, a figura 15 ilustra as 

internações hospitalares de acordo com as estações do ano. Nota-se que o outono 
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(5980) possui o maior número de casos, seguido pelo inverno (4689), primavera 

(3722) e verão (3126). 

 Tanto o outono quanto o inverno são estações que se caracterizam por ter 

temperaturas mais frias e o ar mais seco principalmente nos meses de julho a agosto. 

Essas condições de tempo, juntamente com alta concentração de poluentes na 

atmosfera, tornam o ambiente favorável à propagação de vírus como o da Influenza 

(gripe), bactérias e alérgenos, aumentando a ocorrência de casos como pneumonia e 

agravando as doenças respiratórias crônicas como a asma (TANG, 2009). 

  

 

Figura 15: Gráfico dos internamentos por estação do ano na área de estudo no período de 2003 a 
2013. 

Fonte: DATASUS (2014) 
Organizado pela autora. 

 

A tabela 6 representa a análise estatística descritiva das variáveis 

meteorológicas, dos internamentos totais e por sexo, dos índices de conforto térmico 

e do poluente MP10. 

O valor máximo de internações registradas em um dia foi de 17 casos, sendo 

11 ocorrências para o sexo feminino e 10 para o sexo masculino. A médias das 

internações variam de 4,4 para o total analisado e de 2 para ambos os sexos.  De 

certa forma, os valores das medidas descritivas dos internamentos referentes ao sexo 

masculino e ao sexo feminino são parecidos, havendo pouca variação entre os valores 

máximos, médias e desvio padrão. 

A precipitação tem aproximadamente 85% dos seus dados dentro do intervalo 

0 mm a 10 mm, onde 75% possui valor igual a 0,0 mm, sendo que o máximo de chuva 

acumulado em 24h foi de 140,4 mm. 
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Tabela 6: Medidas descritivas das variáveis meteorológicas, de internamentos, conforto térmico e 
poluição do ar no período de 2003 a 2013. 

 

Variável Mediana Média Máximo Mínimo Desvio 
Padrão 

1ºQ 3ºQ 

Internamentos 4 4,4 17 0 2,6 2 6 

Internamentos sexo masculino 2 2,3 10 0 1,7 1 3 

Internamentos sexo feminino 2 2,0 11 0 1,6 1 3 

Precipitação (mm) 0 4,6 140,4 0 11,7 0 2,3 

Temperatura Média do ar(ºC) 21,1 20,9 29 7,1 3,3 18,7 23,5 

Temperatura Mínima do ar (ºC) 16,7 16,4 24,3 5,2 3,2 14,3 18,9 

Temperatura Máxima do ar (ºC) 26,4 26,1 36,6 8,5 4,3 23,1 29,3 

Amplitude Térmica (ºC) 9,6 9,6 21,3 0,2 3,1 7,4 11,9 

Umidade Relativa (%) 75,3 73,6 98,3 28 11,6 67 81,8 

TE (ºC) 19,9 19,7 26,6 7,3 2,9 17,8 22 

Tev (ºC) 14,9 14,5 25,1 -5,8 4,5 11,7 17,9 

MP10 (µg/m³) 33,6 38,2 185,4 5,8 20,2 23,7 47,5 

Fonte: DATASUS (2014), INMET (2014) e CETESB (2014) 
Organizado pela autora. 

 

Como pode-se perceber na tabela, a temperatura média do ar variou entre os 

valores de 29ºC a 7,1ºC, durante os anos estudados. Ao passo que a temperatura 

máxima do ar teve um mínimo de 8,5ºC e máximo de 36,6ºC e a temperatura mínima 

do ar registrou valores entre 5,2ºC e 24,3ºC.  

A temperatura do ar é o atributo climático mais relacionado com as internações 

e com a mortalidade por doenças respiratórias, como citado anteriormente. Uma vez 

que as mudanças bruscas de tempo, eventos extremos e a alta amplitude térmica 

durante um dia podem influenciar no sistema termorregulador do corpo. 

Do mesmo modo, é possível observar que a umidade relativa do ar, ao longo 

do período de análise, apresentou uma média de 76,6%, um valor máximo de 98,3% 

e mínimo de 28%.  

Tanto a elevada umidade relativa do ar quanto a baixa umidade relativa do ar 

também podem influenciar no equilíbrio e funcionamento do organismo humano. Os 

altos valores de umidade relativa do ar, por exemplo, podem contribuir para o estresse 

térmico do corpo do homem, ou seja, quanto mais próximo o ar se encontra em sua 

quantidade máxima de vapor d’água (saturação), menor é a capacidade de eliminação 

da energia térmica pelo organismo, causando assim, estresse no corpo (FROTA; 

SCHIFFER, 2001). 

Segundo a OMS, valores de umidade relativa entre 30 e 50% são níveis ideais 

para a saúde humana, os valores acima de 65% podem contribuir principalmente para 
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o aumento de alergias, asma e doenças respiratórias do trato superior. Já os valores 

abaixo de 20%, representam estados de alerta e emergência (WHO, 2009). 

Os índices de conforto térmico TE e TEv foram construídos a partir dos valores 

de temperatura, umidade relativa do ar e vento, apresentaram valores de desvio 

padrão de 2,9 e 4,5 respectivamente, sendo seus máximos de 26,6 ºC e 25,1ºC e 

mínimos de 7,3ºC e -5,8ºC. 

O poluente MP10 teve uma média de 3,2, desvio padrão de 20,2, um valor 

máximo de 185,4 (µg/m³) e mínimo de 5,8 (µg/m³). Considerando que a medida 

máxima de MP10, de acordo com o índice de qualidade do ar apresentado pela 

CETESB, é considerado como muito ruim (N4). A sua distribuição ao longo dos anos 

é ilustrada na figura 16.  

A variação do poluente MP10 apresenta uma sazonalidade temporal ao longo 

dos meses do ano, tendo períodos com maiores e menores concentrações na 

atmosfera. O ano de 2003 apresentou o maior pico de poluição do ar, chegando a 

valores maiores do que 140 µg/m³. Nos anos seguintes, a concentração do MP10 foi 

menor, com valores máximos entorno de 110/120 µg/m³. 

 

 

Figura 16: Variação temporal do poluente MP10 no período de 2003 a 2013. 
Fonte: CETESB (2014) 
Organizado pela autora. 
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Na figura 17, é possível notar a tendência da taxa de incidência, umidade 

relativa do ar, precipitação e temperaturas médias, máximas e mínimas do ar, 

podendo perceber a sazonalidade das variáveis ao longo dos meses e anos de estudo. 

 

 

 

 

 
Figura 17: Variabilidade da precipitação, temperatura mínima, média e máxima e do ar, umidade 
relativa do ar e da taxa de incidência ao longo dos meses (1 a 12) para o período de 2003 a 2013 

Fonte: INMET (2014) e DATASUS (2014) 
Organizado pela autora. 
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5.2. Análise Temporal: Modelo Linear Generalizado para o período de 

2003 a 2013 

O modelo final escolhido seguiu os três critérios estabelecidos na metodologia, 

ficando apenas os fatores dos anos, estação do ano e as variáveis de temperatura 

média do ar, umidade relativa do ar, precipitação e poluição atmosférica (MP10).  

No entanto, as demais variáveis como temperatura mínima ou máxima do ar, 

amplitude térmica e os índices de conforto não entraram no modelo final pelo fator da 

multicolinearidade, ou não foram significativos e/ou pioraram o desempenho do 

modelo (método de Akaike).  

As temperaturas mínimas e máximas, amplitude térmica e os índices de 

conforto, por exemplo, interferiam na multicolinearidade. 

 A tabela 7 apresenta os resultados do modelo final referente ao período de 

2003 a 2013, pode-se observar o risco relativo estimado para cada fator e variável, 

além de apresentar os intervalos de confiança de 95% e o valor de p. 

 

Tabela 7: Parâmetros estimados para o GLM de distribuição Binomial Negativa para o período de 
2003 a 2013 

 

Variáveis Risco Relativo IC (inferior) IC (superior) Valor de p 

Intercepto 1,607 1,277 2,022 <0,001 

2004 0,884 0,826 0,947 <0,001 

2005 0,903 0,843 0,968 0,02 

2006 1,009 0,944 1,079 0,82 

2007 0,959 0,897 1,026 0,31 

2008 0,882 0,824 0,945 <0,001 

2009 1,010 0,945 1,081 0,80 

2010 0,948 0,886 1,014 0,19 

2011 0,877 0,819 0,939 <0,001 

2012 0,831 0,775 0,891 <0,001 

2013 0,908 0,847 0,973 0,22 

Outono 1,902 1,812 1,995 <0,001 

Inverno 1,494 1,409 1,584 <0,001 

Primavera 1,223 1,167 1,282 <0,001 

Temperatura Média do ar 1,016 1,010 1,022 <0,001 

Umidade Relativa do ar 1,004 1,002 1,005 <0,001 

MP10 1,003 1,002 1,004 0,010 

Precipitação 1,001 0,999 1002 0,2 

Fonte: DATASUS (2014), INMET (2014) e CETESB (2014) 
Organizado pela autora. 
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O modelo final precisa de níveis de referência com um coeficiente igual a um, 

isso quer dizer que para compararmos os fatores ano e sazonalidade entre si é preciso 

escolher dois níveis para estimação e comparação, neste caso o ano de 2003 e o 

verão são os níveis de referência. 

A partir disso, os resultados referentes ao fator ano demonstraram que somente 

os anos de 2004, 2005, 2008, 2011 e 2012 foram significativos e representaram baixo 

risco relativo se comparado com o ano de 2003. Os anos de 2006 (0,9%) e 2009 (1%), 

no entanto apresentaram uma tendência para o aumento do número esperado de 

internações diárias por doenças respiratórias em crianças de 0 a 9 anos de idade se 

comparado com o ano de 2003. Na análise descritiva realizada anteriormente, 

também foi possível identificar que o ano de 2003 foi o que registrou maior número de 

internamentos, portanto foi o ano de maior risco para a população estudada. 

Ao que se refere à sazonalidade também, podemos verificar que o risco relativo 

do outono (1,902) se comparado com o verão é de 90%, ou seja, as internações 

diárias por doenças respiratórias aumentam em 90% no mês de outono. Nos meses 

de inverno o RR encontrado foi de 49% (1,494) e na primavera 22% (1,223). 

As variáveis meteorológicas que ficaram no modelo foram significativas. Se 

mantivermos as variáveis fixas, pode-se dizer que as internações diárias aumentam 

em 1,6% (RR = 1,016) a partir do acréscimo de 1ºC da temperatura média do ar.  

A umidade relativa do ar e o poluente MP10 também contribuem para o aumento 

dos internamentos, sendo que a cada acréscimo de 1% da UR aumenta o risco em 

0,04% (1,004) e a cada adição de 1 unidade de material particulado o RR é maior (RR 

= 1,003; 0,03%). 

A precipitação não foi significativa (1,001) neste modelo, apesar de ser um fator 

importante para a ocorrência de doenças respiratórias. 

A figura 18 demonstra o risco relativo para cada variável meteorológica, 

destacando a maior influência da temperatura média do ar nas internações diárias. 
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Figura 18: Boxplot do risco relativo referente a temperatura média do ar, umidade relativa e do 
poluente MP10 durante o período de 2003 a 2013. 

Organizado pela autora. 

  

Os eventos extremos que ocorrem ao longo dos anos de acordo com alguns 

estudos (XU et al., 2013; SHERBAKOV et al., 2018) podem influenciar na mortalidade 

e nos internamentos por doenças respiratórias. Partindo deste princípio, selecionamos 

dois anos extremos de temperatura (2004 e 2005) para entender se as condições da 

dinâmica climática e de tempo que aconteceram naqueles anos influenciaram no 

desfecho final, ou seja, se risco relativo foi mais ou menos significativo de acordo com 

as variáveis atuantes e escolhidas pelo modelo. 

 

5.2.1. Ano padrão extremo mais frio (2004) 

 

O ano de 2004 foi classificado como sendo um ano que apresentou o outono e 

o inverno mais frio de toda a série histórica de estudo. Aplicamos o modelo GLM de 

distribuição Binomial Negativa para compreender melhor quais variáveis 

meteorológicas, índice de conforto e a poluição do ar para relacionar com os 

internamentos.  

As variáveis que se adequaram aos critérios estabelecidos anteriormente e se 

ajustaram melhor no modelo foram: temperatura mínima do ar, MP10 e o índice de 

conforto de Temperatura Efetiva com vento. 

O outono é a estação com o maior risco relativo (1,759) com limite superior de 

2,034. As estações do inverno e primavera se comparadas com o verão também 
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mostram o aumento dos internamentos com um risco de 1,343 e 1,307, 

respectivamente (tabela 8). 

 
Tabela 8: Parâmetros estimados para o GLM de distribuição Binomial Negativa para o ano padrão 

extremo de 2004 
 

Variáveis Risco Relativo IC (inferior) IC (superior) Valor de p 

Intercepto 1,811 1,233 2,653 0,011 

Outono 1,759 1,523 2,034 <0,001 

Inverno 1,343 1,122 1,609 0,007 

Primavera 1,307 1,132 1,509 0,002 

Temperatura Mínima do ar 1,051 1,020 1,083 0,007 

MP10 1,004 1,000 1,008 0,096 

Tev 0,971 0,950 0,991 0,02 

Fonte: DATASUS (2014), INMET (2014) e CETESB (2014) 
Organizado pela autora. 

 

 Somente a variável de poluição atmosférica não foi significativa, mas mostrou 

uma tendência de aumento dos internamentos com o acréscimo de 1 unidade de 

MP10. 

 Com o acréscimo de 1ºC da temperatura mínima do ar, o risco relativo é 5,1% 

maior (1,051), já a variável Tev mostra que a cada 1ºC a mais o RR é menor 2,9% 

(0,971).  

 A representação dos RR para cada variável meteorológica e de conforto 

térmico são representados na figura 19, onde o aumento das internações ou o maior 

risco relativo estão relacionados a temperatura mínima do ar e MP10. 

 

 
Figura 19: Boxplot do risco relativo referente a temperatura mínima do ar, Tev e do poluente MP10 no 

ano extremo de 2004. 
Organizado pela autora. 
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A figura 20 representa graficamente a distribuição ao longo dos meses, as 

variáveis de taxa de internação, umidade relativa do ar, precipitação e temperaturas 

médias, máximas e mínimas. 

 

 

 

 

 
Figura 20: Variabilidade da precipitação, temperatura mínima, média e máxima e do ar, umidade 

relativa do ar e da taxa de incidência ao longo dos meses (1 a 12) para o ano de 2004. 
Fonte: INMET (2014) e DATASUS (2014) 

Organizado pela autora. 
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No ano de 2004, a taxa de incidência variou de 16,4% a 5,6%, sendo que os 

meses com as maiores taxas foram abril e maio.  

O valor médio mensal mais elevado da temperatura máxima do ar foi 28,8ºC, 

enquanto o da temperatura média do ar foi 22,2ºC e o da temperatura mínima do ar 

18,4ºC. Os menores valores encontrados para esta variável climática foram 14,2ºC, 

16,6ºC, 21,2ºC para a temperatura mínima, média e máxima do ar, respectivamente. 

Setembro foi o mês que apresentou as temperaturas mais elevadas se comparado 

com os demais. 

A umidade relativa do ar, ao longo do ano de 2004 atingiu se mínimo em 

setembro (64%) e máximo em janeiro (81,6%). As chuvas, por sua vez, foram mais 

intensas nos meses de janeiro e fevereiro (284,5 mm e 335,6mm), sendo que a menor 

precipitação registrada foi no mês de agosto com apenas 2,7 mm. 

 

5.2.2. Ano padrão extremo mais quente (2005) 

 

O ano padrão extremo de 2005 foi considerado como sendo o mais quente do 

período de estudo (2003 a 2013).  

Assim como nas análises anteriores, o outono continua sendo a estação de 

maior risco relativo, seguido pelo inverno e primavera. No entanto, o RR no outono 

(RR = 2,227) é o maior registrado se comparado com a análise de todos os anos e 

também se comparado com o ano padrão extremo de 2004 (tabela 9). 

 

Tabela 9: Parâmetros estimados para o GLM de distribuição Binomial Negativa para o ano padrão 
extremo de 2005. 

Variáveis Risco Relativo IC (inferior) IC (superior) Valor de p 

Intercepto 2,098 1,068 4,119 0,07 

Outono 2,227 1,940 2,561 <0,001 

Inverno 1,809 1,526 2,145 <0,001 

Primavera 1,410 1,215 1,637 <0,001 

Umidade Relativa 0,996 0,991 1,000 0,13 

TE 1,026 1,004 1,048 0,05 

Precipitação 1,004 1,000 1,007 0,05 

 Fonte: DATASUS (2014) e INMET (2014) 
Organizado pela autora. 

 

A cada 1% a mais de umidade relativa do ar, as internações diminuem, no 

entanto não se mostrou significativa. A precipitação apenas foi considerada como uma 

variável explicativa neste modelo e mostrou que a cada de 1 mm a mais, o número 
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esperado de internações aumenta 0,4% (RR = 1,004). O índice de conforto térmico 

TE é outra variável que com o aumento de 1ºC representa o aumento das internações 

em 2,6%.  

A figura 21 mostra o risco relativo referente à umidade relativa do ar, TE e 

precipitação. 

 

 
Figure 21: Boxplot do risco relativo referente a umidade relativa do ar, TE e da precipitação no ano 

extremo de 2005. 
Organizado pela autora. 

 

Na figura 22 pode-se notar por meio de gráficos a distribuição ao longo dos 

meses das variáveis de taxa de internação, umidade relativa do ar, precipitação e 

temperaturas médias, máximas e mínimas. 

O ano extremo de 2005 registrou altas taxas de incidência nos meses de abril 

(17,2%) e maio (18%). O período mais quente do ano foi durante os meses de 

fevereiro e março, nesses meses a temperatura máxima mensal atingiu valores de 

28,2ºC e 27,7ºC, respectivamente. Por outro lado, o menor valor de temperatura 

mínima do ar foi registrado no mês de julho (13ºC). 

A umidade relativa do ar variou entre 64,1% a 78,1%, sendo que agosto foi o 

mês que registro o valor médio mensal mais baixo se comparado com os demais. Os 

meses do inverno, como esperado, apresentaram os menores volumes de 

precipitação ao longo do ano de 2005, sendo o mês de janeiro (312,1 mm) o mais 

chuvoso da série. 
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Figure 22: Variabilidade da precipitação, temperatura mínima, média e máxima e do ar, umidade 

relativa do ar e da taxa de incidência ao longo dos meses (1 a 12) para o ano de 2005. 
Fonte: INMET (2014) e DATASUS (2014) 

Organizado pela autora. 
 

Apenas a aplicação do modelo GLM de distribuição binomial negativa nos 

mostra resultados mais simples da relação entre as variáveis meteorológicas, de 

conforto térmico, de poluição e os internamentos diários ao longo do período de 2003 

a 2013, de anos específicos e durante as estações do ano.  
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Portanto, para conhecermos melhor como as variáveis se relacionam ao longo 

do tempo, adotamos o modelo não linear - DLNM que em conjunto com o GLM é capaz 

de relacionar os internamentos e sua defasagem (lag) com as variáveis ambientais e 

apresentar resultados do maior ou menor risco relativo da população estudada. Os 

resultados deste modelo podem explicar a partir de qual momento e condição 

específica (a partir de determinada temperatura média do ar, por exemplo) que os 

internamentos das crianças representam riscos mais elevados.  

Por ser um pouco mais complexo e também por ter maior representatividade 

(mais dados) resolvemos apenas aplicar o modelo DLNM para o período completo de 

estudo, ou seja, para os anos de 2003 a 2013, e não para apenas anos separados, 

como é o caso dos anos extremos. Além disso, analisaremos as internações totais e 

por sexo.  

 

5.3. Análise temporal: Distributed Lag Non-linear Models – DLNM 

O modelo final foi composto pelas variáveis meteorológicas de temperatura 

média do ar com no máximo 28 dias de defasagem, umidade relativa do ar e 

precipitação com no máximo 8 dias e como variável de poluição atmosférica o 

poluente MP10 que assumiu uma função linear de apenas 1 dia de defasagem.  

Em vista disso, para entendermos melhor como as variáveis meteorológicas e 

de poluição atmosférica podem aumentar ou diminuir o risco de internamentos por 

doenças respiratórias em crianças de 0 a 9 anos ao longo do tempo, foram feitas a 

seguir uma análise dos resultados da defasagem e dos intervalos dos valores de 

temperatura do ar, umidade relativa do ar e precipitação e poluição do ar. 

A figura 23 ilustra os gráficos do risco relativo acumulado referente às 

temperaturas médias do ar nos lags 0-5 dias, 0-15 dias, 0-25 dias e lag máximo de 0-

28 dias para o total das internações e também para cada sexo. Os intervalos de 

confiança foram calculados com 95% e estão representados pela faixa em cinza, as 

linhas em preto mostram o risco relativo para o total das internações, as linhas em 

vermelho para o sexo feminino e as em verde o RR para o sexo masculino. Além 

disso, para a representação gráfica dos resultados, é necessário adotar o valor da 

média ou mediana como parâmetro, sendo que para a temperatura média do ar foi 

utilizado a mediana como referência (21,1ºC).  
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Figure 23: Relação entre a temperatura média do ar nos lags 0-5, 0-15, 0-25 e 0-28 (mediana como 

referência de 21,1ºC e 95% de intervalo de confiança), e as internações totais e por sexo no  período 
de 2003 a 2013. 

Organizado pela autora. 

 

Portanto, a partir da figura 23, nota-se que apesar das reduzidas temperaturas 

contribuírem para diminuição da capacidade e função pulmonar e facilitar a 

propagação de diversos vírus, bactérias e alérgenos (XU et al., 2012; HANNA; TAIT, 

2015), não foram encontrados resultados neste estudo que mostrassem que as 
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temperaturas médias abaixo de 15ºC representassem um fator de alto risco para 

população estudada. 

Também é possível perceber que existe uma tendência de alto RR acumulado 

nas temperaturas mais elevadas (>26ºC) para as crianças do sexo feminino desde os 

primeiros dias de defasagem, tendo um aumento expressivo do risco relativo nos 

últimos dias de defasagem (lag 0-25 e lag 0-28).  

A ocorrência de temperaturas elevadas em determinadas condições podem 

contribuir para que o nervo sensorial da fibra-C pulmonar reduza a passagem de ar 

nas vias aéreas (broncoconstrição) e cause maiores riscos de internamentos e 

mortalidade por doenças respiratórias  (HAYES et al., 2012). 

No entanto, os resultados significativos que representam alto RR, foram 

observados apenas para o total das internações entre as temperaturas intermédias de 

17,5ºC a 21ºC, sendo mais evidente a partir dos 25 dias de defasagem. Do mesmo 

modo, os sexos feminino e masculino também apresentaram neste intervalo de 

temperaturas médias um maior risco para a ocorrência dos internamentos, no entanto 

não foram estatisticamente significativos. 

O valor do RR significativo mais elevado foi encontrado na temperatura de 18ºC 

(RR = 1,174; IC = 1,017:1,363). Esses valores intermédios de temperatura média do 

ar são observados com maior frequência no outono e inverno, a variação da 

temperatura do ar nesta estação é influenciada pela passagem dos sistemas frontais 

que causam instabilidade e nebulosidade contribuindo para a queda rápida da 

temperatura (MONTEIRO, 1969; GALVANI; AZEVEDO, 2012). 

Diversas contribuições científicas (MUGGEO; HAJAT, 2009; O’ LENICK et al., 

2017b), apontam que as temperaturas mais reduzidas possuem um efeito de 

exposição mais prolongada e as elevadas temperaturas um efeito curto e mais 

imediato, divergindo dos resultados encontrados neste estudo. No entanto, as 

pesquisas não possuem um consenso entre os limites de temperaturas do ar e de 

defasagem que podem contribuir para o maior risco (XU et al., 2013). Essa diversidade 

de resultados se deve justamente pela variabilidade climática de cada lugar, além 

disso a maioria das pesquisas que adotam esse método foram realizadas em sua 

maioria em climas temperados ou subtropicais.  

 Para um melhor entendimento da relação entre os atributos climáticos e as 

internações (figura 24), o risco relativo acumulado também foi calculado para quatro 



66 
 

intervalos representados pelos percentis 25 (18,7ºC), 75 (23,5ºC), 90 (25,2ºC) e 99 

(27,4ºC).  

 

 

 

 

 

Figure 24: Risco relativo acumulado e estrutura de defasagem para os efeitos da temperatura média 
do ar nos percentis 25 (18,7ºC), 75 (23,5ºC), 90 (25,2ºC) e 99 (27,4ºC) para o total de internamento e 

por sexo com intervalo de confiança de 95%. 

O percentil 25 corresponde à temperatura média do ar de 18,7ºC, que se 

distribui pelos dias de defasagem de maneira similar entre os desfechos estudados, 
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sendo significativa apenas para o total de internamentos no lag de 25 dias (RR: 1,128) 

a 28 dias (RR: 1,160). 

A temperatura média de 23,5ºC é significativa para o total de internamentos e 

para o sexo masculino, indicando que determinado período de defasagem apresenta 

um risco relativo baixo, ou seja, exerce um efeito protetor. 

As elevadas temperaturas médias representadas pelo percentil 99 têm uma 

tendência de alto risco para as crianças do sexo feminino, como foi observado 

anteriormente, mas não é significativo no intervalo de confiança de 95%. Além disso, 

o sexo masculino não apresentou nenhum resultado significativo (nem de alto e baixo 

RR) ao longo dos dias de defasagem. 

De maneira geral, o intervalo de maior risco relativo se encontra entre 17,5ºC e 

21ºC para as três categorias estudadas, sendo significativa apenas para o total dos 

internamentos.  

Os efeitos das elevadas temperaturas apresentam um crescente risco desde o 

quinto dia de defasagem que para o sexo feminino, efeito que também pode ser 

observado no total das internações a partir do lag 0-15. Em contrapartida, as crianças 

do sexo masculino têm uma tendência de baixo risco de serem internadas quando 

ocorrem eventos de temperaturas médias maiores de 26ºC. Os valores dos riscos 

relativos acumulados para cada percentil e lags podem ser conferidos na tabela 10 

abaixo.  

Tabela 10: Risco relativo acumulado dos percentis 25 (18,7ºC), 75 (23,5ºC), 90 (25,2ºC) e 99 (27,4ºC) 
de temperatura média do ar, nos lags 0-5, 0-15, 0-25 e 0-28 dias para o total de internamentos e por 

sexo, com intervalo de confiança de 95%. 

 

Lag 25 75 90 99

Total Lag 0-5 0,977 (0,933-1,024) 0,997 (0,957-1,040) 0,991 (0,923-1,065) 0,981 (0,842-1,145)

Lag 0-15 1,082 (0,995-1,177) 0,912 (0,850-0,978) 0,895 (0,803-0,997) 0,911 (0,716-1,159)

Lag 0-25 1,128 (1,000-1,273) 0,900 (0,816-0,995) 0,923 (0,799-1,065) 1,037 (0,754-1,428)

Lag 0-28 1,160 (1,016-1,324) 0,887 (0,795-0,990) 0,931 (0,795-1,092) 1,115 (0,786-1,581)

Feminino Lag 0-5 0,999 (0,933-1,070) 1,002 (0,943-1,066) 1,050 (0,946-1,166) 1,160 (0,927-1,451)

Lag 0-15 1,118 (0,989-1,264) 0,916 (0,826-1,015) 0,963 (0,821-1,130) 1,135 (0,797-1,615)

Lag 0-25 1,174 (0,984-1,401) 0,906 (0,782-1,048) 1,018 (0,823-1,259) 1,393 (0,872-2,227)

Lag 0-28 1,198 (0,987-1,454) 0,898(0,764-1,056) 1,041 (0,824-1,316) 1,533 (0,918-2,559)

Masculino Lag 0-5 0,957 (0,899-1,019) 0,991 (0,937-1,047) 0,940 (0,854-1,034) 0,844 (0,685-1,039)

Lag 0-15 1,053 (0,941-1,180) 0,906 (0,824-0,995) 0,835 (0,722-0,965) 0,745 (0,538-1,032)

Lag 0-25 1,089 (0,925-1,281) 0,894 (0,782-1,021) 0,841 (0,694-1,020) 0,793 (0,515-1,220)

Lag 0-28 1,127 (0,943-1,347) 0,876 (0,756-1,015) 0,841 (0,680-1,040) 0,836 (0,522-1,339)

Temperatura Média do ar 

Percentil
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Os valores destacados em vermelho na tabela representam o alto risco relativo 

acumulado significativo e os valores com cores azuis representam os baixos RR 

significativos. 

Os efeitos da umidade relativa do ar encontram-se representados na figura 25.  

Assim como a temperatura do ar, este atributo climático é importante e deve ser 

sempre considerado em análises como esta, visto que o seu comportamento é em 

função da temperatura do ar e seus valores superiores e inferiores também podem 

influenciar diretamente no aparecimento e complicações das doenças respiratórias.  

 

 

 

  

 

 

Figure 25: Relação entre a umidade relativa do ar nos lags 0-2, 0-5, e 0-8 (média como referência de 
73,59%, com 95% de intervalo de confiança), e as internações totais e por sexo no  período de 2003 

a 2013. 
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Como citado anteriormente, a reduzida umidade relativa do ar pode contribuir 

para o ressecamento das mucosas, desidratação das células e também tornam o 

ambiente mais propício para a transmissão de vírus. Os elevados valores de umidade 

relativa do ar, por sua vez, estão relacionados à sensibilidade a alérgenos (externos 

e internos), a mofos e fungos.  

O aparecimento e crescimento de mofo, fungos, outras bactérias e 

microrganismos nos locais de moradia, de acordo com vários estudos, aumentam os 

riscos e sintomas respiratórios relacionados às alergias, rinites (alérgicas e não 

alérgicas), crises de asma, entre outras inflamações da membrana mucosa 

(TISCHER; HEINRICH, 2013; THAM et al., 2017a, 2017b). 

Os resultados encontrados, entretanto, mostram um efeito contrário para os 

valores mais baixos de umidade relativa do ar, ou seja, nesta pesquisa as menores 

porcentagens de UR não foram determinantes para o aumento das internações em 

crianças na área de estudo ao longo do período de 2003 a 2013. Contudo, foram 

encontrados resultados significativos de alto risco relativo acumulado para as crianças 

do sexo feminino nas faixas mais elevadas de umidade relativa do ar (>84%), em dois 

dias de exposição. 

Islam; Chaussalet; Koizumi, (2017) encontraram resultados semelhantes para 

os valores acima de 90% na ocorrência de emergências hospitalares por doenças 

respiratórias do trato inferior em Londres com um lag de 0-2 dias. Já Lam et al., (2016) 

mostraram que o aumento do risco de internamentos por asma em crianças de 0 a 14 

anos de idade estão relacionados à alta umidade na estação mais quente.  

É possível observar na figura 26 o risco relativo acumulado dos efeitos da 

umidade relativa do ar para percentis 25 (67%), 75 (81,8%) 90 (87%) e 99 (94%). 

Nota-se que, nos percentis 90 e 99 no segundo dia de defasagem para o sexo 

feminino, há um alto risco de internamentos significativo. 

O sexo feminino registrou valores de alto RR de 1,112 (1,021:1,212) para 87% 

e 1,256 (1,038:1,521) em 94% de umidade relativa do ar. Os demais desfechos (total 

das internações e sexo masculino) não apresentaram resultados significativos. 
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Figura 26: Risco relativo acumulado e estrutura de defasagem para os efeitos da umidade relativa do 
ar nos percentis 25 (67%), 75 (81,8%), 90 (87%) e 99 (94%) para o total de internamento e por sexo 

com intervalo de confiança de 95%. 
 

A tabela 11 mostra os valores dos riscos relativos para os percentis 25, 75, 90 

e 99 da umidade relativa do ar e da precipitação, onde os resultados destacados em 

vermelho que representam o alto risco relativo acumulado significativo e os em azuis 

baixos riscos com intervalo de confiança de 95%.  
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Tabela 11: Risco relativo acumulado dos percentis 25 (67%), 75 (81,8%), 90 (87%) e 99 (94%) de 
umidade relativa do ar e dos  percentis 25 (0 mm), 75 (2,03 mm) 90 (15,9 mm) e 99 (56,4 mm) de 

precipitação, nos lags 0-2, 0-5 e 0-8 dias para o total de internamentos e por sexo, com intervalo de 
confiança de 95%. 

 

 

A precipitação foi o atributo climático (figura 27) que apresentou mais 

resultados significativos de aumento do risco relativo acumulado para todos os 

cenários analisados.  

As chuvas entre 0 mm e 2,0 3mm (25 e 75 percentis) representaram alto risco 

para o total dos internamentos e para as crianças do sexo feminino durante todo o 

período de defasagem, enquanto que para o sexo masculino o maior risco foi 

constatado apenas no período de exposição mais longo (lag 0 -8).  

A precipitação auxilia na “limpeza” da atmosfera, deixando-a com menor 

concentração de poluentes que podem potencializar os problemas do aparelho 

Lag 25 75 90 99

Total Lag 0-2 1,010 (0,978-1,042) 0,997 (0,963-1,032) 1,034 (0,975-1,097) 1,124 (0,987-1,281)

Lag 0-5 1,006 (0,964-1,049) 0,997 (0,951-1,045) 1,022 (0,943-1,108) 1,080 (0,900-1,296)

Lag 0-8 0,979 (0,927-1,033) 1,010 (0,953-1,072) 1,010 (0,913-1,117) 1,004 (0,795-1,267)

Feminino Lag 0-2 0,982 (0,938-1,029) 1,042 (0,990-1,097) 1,112 (1,021-1,212) 1,256 (1,038-1,521)

Lag 0-5 0,970 (0,910-1,033) 1,050 (0,980-1,126) 1,084 (0,963-1,221) 1,132 (0,866-1,479)

Lag 0-8 0,936 (0,864-1,014) 1,074 (0,984-1,171) 1,083 (0,934-1,257) 1,062 (0,754-1,495)

Masculino Lag 0-2 1,032 (0,989-1,077) 0,959 (0,915-1,005) 0,964 (0,891-1,043) 0,999 (0,838-1,191)

Lag 0-5 1,036 (0,979-1,097) 0,952 (0,894-1,014) 0,965 (0,865-1,075) 1,021 (0,799-1,305)

Lag 0-8 1,016 (0,945-1,092) 0,955 (0,882-1,034) 0,939 (0,820-1,076) 0,930 (0,681-1,272)

Lag 25 75 90 99

Total Lag 0-2 1,034 (1,008-1,062) 1,016 (1,003-1,029) 0,938 (0,894-0,985) 0,922 (0,800-1,061)

Lag 0-5 1,055 (1,014-1,097) 1,026 (1,007-1,046) 0,904 (0,842-0,971) 0,855 (0,695- 1,053)

Lag 0-8 1,079 (1,026-1,135) 1,038 (1,012-1,063) 0,861 (0,785-0,945) 0,735 (0,563-0,960)

Feminino Lag 0-2 1,045 (1,005-1,086) 1,021 (1,002-1,040) 0,928 (0,864-0,997) 0,995 (0,809-1,223)

Lag 0-5 1,069 (1,009-1,133) 1,032 (1,004-1,062) 0,892 (0,802-0,991) 0,978 (0,720-1,329)

Lag 0-8 1,082 (1,004-1,167) 1,039 (1,002-1,077) 0,866 (0,755-0,992) 0,857 (0,576-1,274)

Masculino Lag 0-2 1,024 (0,989-1,061) 1,012 (0,995-1,029) 0,952 (0,892-1,016) 0,896 (0,741-1,083)

Lag 0-5 1,041 (0,988-1,097) 1,020 (0,994-1,046) 0,918 (0,834-1,010) 0,786 (0,594-1,039)

Lag 0-8 1,073 (1,003-1,148) 1,035 (1,002-1,070) 0,864 (0,763-0,977) 0,673 (0,472-0,961)

Umidade Relativa do ar

Precipitação

Percentil
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respiratório (GARCIA-CHEVESICH et al., 2014). Com isso, podemos perceber que 

dias sem precipitação, ou com chuvas inferiores a 2,3 mm, colaboram para o aumento 

dos internamentos.  

 

 

 

 

Figura 27: Relação entre a precipitação nos lags 0-2, 0-5, e 0-8 (média como referência de 4,63mm, 
com 95% de intervalo de confiança), e as internações totais e por sexo no período de 2003 a 2013. 

 

Os menores riscos significativos foram encontrados a partir dos 5 mm de 

chuvas diários até 15 mm. O elevado volume de chuva (>120 mm) foi significativo para 

o aumento do RR no sexo feminino entre os lags de 2 a 4 dias, nos demais dias de 

defasagem também foi possível perceber o aumento do RR, todavia não foram 

estatisticamente significativos. O efeito contrário aconteceu na análise relacionada ao 

sexo masculino que apresentaram uma tendência ao menor risco de internamentos 

nos valores elevados de precipitação, especialmente a partir do lag 5. 
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Na cidade de Changwon localizada na Coréia do Sul os limites de precipitação 

ou de ocorrência de neve entre 5 a 15 mm tiveram resultados positivos para o aumento 

das emergências pediátricas relacionadas com as doenças respiratórias (LEE; JIN; 

LEE, 2016). Os autores Islam; Chaussalet e Koizumi (2017) encontraram resultados 

significativos para o aumento de internamentos na cidade de Londres quando a 

precipitação diária foi maior que 30 mm. 

Os eventos de elevado volume e intensidade de chuvas nos ambientes urbanos 

podem provocar diversos problemas para a população, um dos problemas é o 

aumento da proliferação de mofos e fungos nas moradias, principalmente nos locais 

que são mais precários e carecem de uma infraestrutura adequada (WHO, 2009; 

NORBÄCK et al., 2017). 

Apesar da umidade relativa do ar e a precipitação serem atributos climáticos 

que podem influenciar nos internamentos ou mortalidade por doenças respiratórias 

em crianças, poucos estudos que utilizam esta metodologia adotam essas duas 

variáveis como parâmetro, sendo mais comum encontrarmos trabalhos que 

relacionam a temperatura do ar e a umidade relativa do ar como controle.  

Na figura 28, é possível visualizar o comportamento dos valores específicos de 

precipitação (percentis) ao longo dos dias de defasagem. 

Outra variável muito investigada na relação das doenças com os internamentos 

é a poluição do ar, que também é um dos fatores determinantes para a piora da saúde 

das crianças (ARDILES et al., 2017; LI et al., 2017, 2018; LIN et al., 2017). 

Quando as concentrações do poluente MP10 são elevadas, seus efeitos são 

sentidos pelo corpo humano de maneira imediata, afetando a função pulmonar, 

aumentando as crises de asma, bronquite, entre outras infecções (POPE; DOCKERY, 

2006). Em relação às doenças respiratórias, a OMS estima que a poluição do ar é 

responsável por 25% das mortes por câncer de pulmão, 17% por doenças 

respiratórias do trato inferior e 8% das mortes pela DPOC no mundo (WHO, 2017). 
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Figura 28: Risco relativo acumulado e estrutura de defasagem para os efeitos da precipitação nos 
percentis 25 (0 mm), 75 (2,03 mm) 90 (15,9 mm) e 99 (56,4 mm) para o total de internamento e por 

sexo com intervalo de confiança de 95%. 

 

 Os resultados encontrados mostraram que o MP10 representa alto risco relativo 

acumulado (significativo) nas concentrações maiores de 35 µg/m³ em crianças do 

sexo feminino a partir do momento de exposição, diferentemente do total analisado 

que apresenta maior risco somente no dia seguinte à exposição. No que diz respeito 
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às crianças do sexo masculino, não foram verificados resultados significativos 

relacionados à poluição (figura 29). 

 

 

 

Figura 29: Risco acumulado dos efeitos da precipitação nos lags 0-1 (mediana como referência de 
33,60 µg/m³), para o total de internamentos e por sexo no período de 2003 a 2013. 

  

O maior RR foi encontrado no lag 1, no valor de 1,218, no percentil 99 (106 

µg/m³) para o sexo feminino. Já os menores valores de concentração de MP10 

(percentil 25 - 24 µg/m³) indicaram riscos mais baixos para a ocorrência dos 

internamentos (tabela 12). 

Os autores Braga et al., (2001) também encontraram resultados significativos 

na relação entre as altas concentrações de poluentes na atmosfera (MP10, O3, SO2, 

CO e NO2) e internamentos por doenças respiratórias, principalmente em crianças 

com até dois anos de idade na cidade de São Paulo. O modelo estatístico utilizado 

neste estudo foi a o Modelo Linear Generalizado de Poisson. 

A mortalidade infantil na metrópole paulistana foi relacionada à poluição 

atmosférica, sendo que o poluente MP10 contribuiu para o aumento de 7% das mortes 

por doenças respiratórias (CONCEIÇÃO et al., 2001), utilizando-se do mesmo método 

estatístico do estudo citado anteriormente.  

De maneira geral, as crianças do sexo feminino foram as mais sensíveis aos 

efeitos ambientais se comparadas com as do sexo masculino, apesar do número de 

internações registradas por doenças respiratórias serem maior no sexo masculino. 

Alguns estudos apontam, ainda, que as crianças do sexo feminino são mais 

vulneráveis em determinas condições climáticas (LI et al., 2016; TANG et al., 2017) 

e/ou relacionadas a alérgenos, mofos e fungos (THAM et al., 2017a).  
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Tabela 12: Risco relativo acumulado dos percentis 25 (24 µg/m³), 75 (48 µg/m³), 90 (64 
µg/m³) e 99 (106 µg/m³) de MP10 nos lags 0 e 1 dia para o total de internamentos e por sexo, com 

intervalo de confiança de 95%. 

 

 

Na tabela 13, é possível observar o resumo dos valores com alto risco relativo 

significativo encontrado ao longo da defasagem estabelecida para cada atributo 

climático e poluição do ar, nas análises do total das internações e por sexo. 

O alto RR encontrado nos elevados valores de umidade relativa do ar e de 

precipitação para as crianças do sexo feminino podem estar relacionados às 

habitações da população analisada, uma vez que as desigualdades sociais também 

interferem na saúde e na qualidade de vida do homem. Portanto, é de fundamental 

importância a análise das condições socioeconômicas. 

 

Sexo Lag 25 75 90 99

Total

Lag 0 0,992 (0,979-1,005) 1,011 (0,992-1,031) 1,025 (0,983-1,067) 1,060 (0,961-1,116)

Lag 1 0,983 (0,970-0,997) 1,025 (1,004-1,046) 1,053 (1,008-1,100) 1,133 (1,021-1,257)

Feminino

Lag 0 0,977 (0,959-0,996) 1,034 (1,005-1,063) 1,073 (1,011-1,139) 1,184 (1,028- 1,364)

Lag 1 0,974 (0,955-0,993) 1,040 (1,009-1,071) 1,086 (1,020-1,156) 1,218 (1,049-1,415)

Masculino

Lag 0 1,007 (0989-1,024) 0,989 (0,963-1,016) 0,978 (0,924-1,034) 0,948 (0,830-1,083)

Lag 1 0,993 (0,974-1,012) 1,009 (0981-1,038) 1,020 (0,961-1,083) 1,049 (0,910-1,210)

Percentil

MP10 
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Tabela 13: Alto risco relativo acumulado para os intervalos significativos para total das internações e 
por sexo 

 

*Intervalo significativo que representa alto RR 
**Maior risco relativo acumulado encontrado no intervalo 
*** Menor risco relativo acumulado encontrado no intervalo 
 

 

5.4.  Análise espacial 

Para relacionar as internações com as variáveis socioeconômicas foram 

realizadas diversas etapas, sendo a primeira o cálculo e a espacialização da Razão 

Padronizada dos Internamentos – RPI e a RPI suavizada – RPIS durante o período 

de 2006 a 2013. Os resultados obtidos podem ser observados por meio dos mapas 

representados na figura 30.  

A suavização da RPI teve como objetivo a correção dos possíveis erros de 

geocodificação e da instabilidade na estimação do risco, com isso, nota-se as 

diferenças nos valores e na distribuição espacial entre os resultados suavizados e não 

suavizados.  

Fatores *Intervalo Lag **Maior RR ***Menor RR

Temperatura média do ar 17,5ºC - 21ºC 0-28 1,174 (1,017:1,363) 1,008 (1,001:1,014)

Precipitação 0mm - 2,03mm 0-2 1,035 (1,008:1,063) 1,017 (1,004:1,030)

0-5 1,055 (1,015:1,097) 1,026 (1,007:1,046)

0-8 1,080 (1,026:1,136) 1,038 (1,013:1,063)

MP10 >35µg/m³ 0-1 1,299 (1,045:1,614) 1,002 (1,000:1,004)

Umidade Relativa do ar 84% - 98% 0-2 1,359 (1,038:1,778) 1,068 (1,004:1,136)

Precipitação 0mm - 2,03mm 0-2 1,045 (1,006:1,087) 1,021 (1,003:1,041)

0-5 1,070 (1,010:1,133) 1,033 (1,005:1,062)

0-8 1,083 (1,005:1,167) 1,039 (1,002:1,078)

>120mm 0-3 4,274 (1,116:16,373) 2,777 (1,017:7,579)

MP10 >35µg/m³ 0-1 1,512 (1,914:2,067) 1,004 (1,001:1,007)

Precipitação 0mm - 2,03mm 0-8 1,074 (1,004:1,149) 1,035 (1,002-1,070)

Total das internações

Sexo Feminino

Sexo Masculino

Alto Risco Relativo Acumulado
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Figura 30: Razão Padronizada dos Internamentos e RPI suavizada para o total dos internamentos, sexo feminino e sexo masculino no período de 2006 
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As condições de habitação, saneamento básico, rendimento, escolaridade, e 

outras variáveis socioeconômicas sempre foram considerados fatores importantes 

para entender as causas da morbidade e mortalidade de diversas doenças ao redor 

do mundo, bem como as iniquidades relacionadas à saúde no espaço urbano 

(HAWKER et al., 2003; MIRANDA et al., 2014; HOFFMANN et al., 2014; SANTANA et 

al., 2015b; O' LENICK et al., 2017). 

Para as doenças respiratórias Kanervisto et al. (2011) verificaram que a baixa 

renda e escolaridade são os fatores determinantes para alto risco da ocorrência de 

asma e DPOC na Finlândia. Em outro estudo (GRIGSBY et al., 2016),  a baixa 

escolaridade e a renda familiar também foram relacionados com a alta prevalência de 

DPOC em cinco cidades, Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Bangladesh. 

A criação de índices de privação a partir de um conjunto de variáveis 

socioeconômicas e materiais também é uma maneira de se avaliar as características 

da população e associá-las com a saúde. Nesta pesquisa, dentre as diversas variáveis 

avaliadas, o rendimento, a quantidade de pessoas residentes no domicílio e a taxa de 

analfabetismo foram escolhidas para a construção do índice de privação sócio 

material – IP. 

 A figura 31 ilustra a representação cartográfica dessas variáveis. Pelos mapas, 

é possível perceber que os padrões espaciais dos setores para as três variáveis são 

semelhantes em algumas áreas, principalmente nos distritos de Santana e em Santa 

Cecília. No mapa dos domicílios com mais de cinco moradores é evidente que os 

lugares mais próximos do centro da cidade de São Paulo, como Santa Cecilia e 

República e Sé são os distritos com o menor número de moradores em uma 

residência. 

As piores condições de rendimento, de maneira geral, estão mais concentradas 

na parte nordeste e noroeste da área de estudo, sendo que a porcentagem de pessoas 

responsáveis que ganham até um salário mínimo varia entre 0 a 89,3%. 

 A construção do índice de privação a partir dessas três variáveis possibilitou o 

melhor entendimento do padrão espacial da vulnerabilidade da população. Os 

resultados do IP, portanto, podem ser visualizados na figura 32. A classificado foi 

realizada por meio de quintis, o quintil 1 representa a baixa privação, ou seja, setores 

com melhores condições socioeconômicas e materiais e o último quintil caracteriza os 

setores com alta privação. 
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Figura 31: Mapas das pessoas responsáveis com até um salário mínimo (%), taxa de analfabetismo (%), domicílios particulares permanentes com mais de 5 moradores (%), no período de 2006 a 

2013.
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Figura 32: Mapa do Índice de Privação Sócio Material da área de estudo no período de 2006 a 2013Figure32:.



82 
 

Os setores com alta privação estão localizados em partes dos distritos Pari, 

Brás, Belém, Vila Maria, Vila Medeiros e mais ao norte do Limão e Casa Verde. Quase 

todos os setores do distrito de Santana e Santa Cecília apresentam baixa privação 

sócio material, bem como o norte do Tucuruvi, e partes da República e Sé. 

O índice de privação é um parâmetro bastante utilizado em pesquisas que 

buscam compreender a relação entre a privação e as doenças de determinadas áreas. 

Um estudo realizado em 15 cidades da Europa pelos autores Marí-Dell’Olmo et al., 

(2015) mostra que a privação é uma das principais causas de alto risco de mortalidade 

por doenças respiratórias, pneumonia e influenza  em diversas cidades para ambos 

os sexos. Além disso, a baixa capacidade do funcionamento pulmonar também pode 

estar relacionada às áreas de alta privação de acordo com  (SHOHAIMI et al., 2004). 

Com o intuito verificar o padrão espacial das variáveis para melhor 

entendimento da sua distribuição no espaço, foi adotado, inicialmente a análise de 

autocorrelação espacial para identificação de aglomerados espaciais altos e baixos 

tanto para o IP quanto para as RPIS (total analisado e por sexo). Os resultados dessa 

autocorrelação espacial podem ser visualizados na figura 33. 

Os aglomerados espaciais altos estão representados em vermelho e os baixos 

em azul. Pode-se observar a partir dos mapas que algumas áreas dos distritos de 

Santana, Tucuruvi e Santa Cecília apresentam baixos clusters tanto para o IP quanto 

para as RPIS. 

 Já os aglomerados espaciais altos para os sexos feminino e masculino das 

RPIs apresentaram, no entanto, uma dependência espacial distinta. No sexo feminino, 

os clusters altos foram encontrados na porção leste da Vila Medeiros e em setores do 

Brás, Vila Maria e Belém, para o sexo masculino os aglomerados altos estão 

localizados no Bom Retiro, Santa Cecília, Limão, Vila Maria e Vila Guilherme. 

 A partir do resultado da autocorrelação espacial do IP e dos valores das RPIS, 

foi calculado o risco relativo, que levou em consideração os aglomerados espaciais 

altos, baixo e não significativos do IP. 

 Os resultados do risco relativo entre os aglomerados do IP e das RPIS mostram 

que a alta privação (altos clusters) contribuiu para o elevado risco de internações por 

doenças respiratórias para as crianças do sexo feminino (2,30), para o sexo masculino 

o RR também é elevado, no entanto, não foi estatisticamente significativo.  
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Figura 33: Aglomerados Espaciais do índice de privação sócio espacial, da Razão Padronizada dos Internamentos suavizada para o total e por sexo durante 2006 a 2013. 
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Os setores com baixa privação (baixos clusters), por sua vez são os locais com 

menor risco relativo tanto para o total das internações quanto por sexo. Esses 

resultados afirmam, portanto, que a população com piores condições 

socioeconômicas são as que apresentam maiores riscos, principalmente entre as 

crianças do sexo feminino. 

 Os resultados do RR encontrados podem ser observados na tabela 14 e na 

figura 34. 

 

Tabela 14: Risco relativo da alta e baixa privação sócio material para o total dos internamentos e por 
sexo durante 2006 e 2013. 

 

 Os estudos de Blain et al., (2014) e Kauhl et al., (2018) também analisaram 

espacialmente a relação entre a privação e as doenças respiratórias e encontraram 

resultados significativos para as áreas de alta e baixa privação. 

  

 

Figura 34: Boxplot do risco relativo da alta e baixa privação sócio material para o total do 
internamentos e por sexo durante 2006 e 2013 

Organizado pela autora. 
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 Além da autocorrelção realizada para o IP e para as RPIS foi realizada a análise 

de correlação espacial entre as variáveis a partir do LISA bivariado.  

 Os gráficos de dispersão do I de Moran para a análise do LISA bivariado na 

figura 35 mostram uma correlação espacial positiva entre o IP com a RPIS total (I de 

Moran = 0,33), RPIS do sexo feminino (I de Moran = 0,13) e RPIS do sexo masculino 

(I de Moran = 0,30). Sendo possível perceber que a correlação espacial que obteve 

melhores resultados foi entre o IP e as RPIS total e para o sexo masculino. 

 Os resultados da correlação espacial entre as RPI suavizadas e o índice de 

privação, portanto, estão representados na figura 36, bem como os valores de 

significância dos aglomerados espaciais.  

 O mapa dos aglomerados espaciais do sexo masculino mostra que os altos 

clusters de maneira geral se concentram mais na Vila Guilherme, Pari e Vila Maria, no 

entanto os altos clusters para o sexo feminino se encontram em maior parte na Vila 

Medeiros, Vila Maria, Belém e Brás. 

  

  

 

 

 

Figura 35: Gráficos de dispersão do I de Moran Bivariado da correlação entre o índice de privação 
sócio material e as RPIS do total e para os sexos feminino e masculino 
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Figura 36: Agrupamentos espaciais e significância entre o índice de privação sócio material e as razões padronizadas dos internamentos total e por sexo no período de 2006 a 2013. 
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5.4.1. Modelos de regressão – Mínimos Quadrados Ordinários– 

OLS e Regressão Geograficamente Ponderada – GWR 

 

A aplicação dos modelos de regressão espacial também foi mais uma maneira 

de avaliar a relação entre a RPI suavizada para o total dos internamentos e por sexo 

com o índice de privação sócio material. 

Na figura 37, é possível visualizar o diagnóstico dos resultados do modelo de 

regressão OLS obtidos para o conjunto total dos dados analisados. Na primeira coluna 

temos o valor do coeficiente de determinação R² que foi de 0,054, esse valor 

determina a qualidade do ajuste do modelo. Os resultados do desempenho do modelo 

podem ser conferidos pelo critério de Akaike (5212,1) Log likelihood (-2607,5). 

 

 

Figura 37: Diagnóstico da regressão OLS para o total dos internamentos no período de 2006 a 2013. 
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Como foi utilizada apenas a variável do índice de privação sócio material o 

modelo não apresenta problemas com a multicolinearidade, no entanto apresenta 

resultados positivos para não normalidade dos dados (teste Jarque-Bera) e também 

para heterocedasticidade (testes Breusch –Pagan, Koenker-Bassett e White). O 

diagnóstico para a dependência espacial mostra que os teste de Langrange Mutiplier 

Lag e Langrange Multiplier Error não foram significativos (0,81 e 0,56 

respectivamente) indicando que os resultados da regressão OLS é suficiente, não 

sendo necessário adotar as alternativas dos modelos Spatial Lag e Spatial Error. 

 Apesar do diagnóstico da dependência espacial parecer satisfatório, o modelo 

possui problemas de normalidade e heterocedasticidade nos resíduos, portanto o 

modelo GWR foi aplicado para tentar resolver essa adversidade. 

 O diagnóstico do modelo GWR para o total dos internamentos se encontra na 

tabela 15. 

 

Tabela 15: Diagnóstico do modelo GWR para o total das internações durante o período de 2006 a 
2013. 

 

 

Tanto o coeficiente de determinação (0,16) quanto o desempenho do modelo 

(5161,2) foram melhores no modelo GWR do que no OLS.  

Os mapas representados na figura 38 mostram os resultados da regressão, os 

valores preditos do modelo (figura 38 à esquerda) são maiores nos setores que se 

localizam nos distritos de Vila Maria, Vila Medeiros, Vila Guilherme e Limão, enquanto 

os mais baixos se encontram em Santana e Santa Cecília.  

Os resultados do coeficiente de determinação foram ilustrados no mapa Local 

R² (figura 38 à direita), na qual mostra as áreas que foram melhor explicadas pelo 

modelo (0,17 a 0,29). Apesar do modelo ter um valor explicativo baixo, os resíduos 

(figura 37 ao centro) não mostram (p-value = 0,23) nenhum padrão espacial.  

 

Sigma 1,1

AIC 5161,2

R² 0,16

R² ajustado 0,11

Diagnóstico GWR
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Figura 38: Mapa predito e estimado da RPIS por doenças respiratórias a partir do índice de privação sócio material, mapas do R² loca e dos resíduos para o total das internações durante o período 

de 20016 a 2013.
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O diagnóstico do modelo OLS para o sexo feminino está representado na figura 

39. Como é possível observar, o coeficiente de determinação e o coeficiente ajustado 

apresentaram valores aproximados de 0,05, representando baixa qualidade na 

explicação do modelo. Os critérios de Akaike (5395,6), Schwarz (5406,5) e Log 

likelihood (-2695,8) mostram o resultado do desempenho do modelo.   

 Nota-se que nesta análise os problemas de normalidade e heterocedasticidade 

também foram encontrados e podem ser verificados a partir dos resultados dos testes 

Jarque-Bera, Breusch-Pagan, Koenker-Bassett e White. 

 

Figura 39: Diagnóstico da regressão OLS para o sexo feminino no período de 2006 a 2013. 
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 Assim como para o total das internações, o diagnóstico de dependência 

espacial para o sexo feminino foi considerado satisfatório, apesar da 

heterocedasticidade. Como alternativa, o modelo GWR, foi aplicado mais uma vez, na 

tentativa de solucionar o problema da heterocedasticidade, desempenho e explicação 

do modelo OLS. 

No diagnóstico do modelo GWR (tabela 16), observa-se que a explicação do 

modelo subiu 5% (R² = 0,10) se compararmos com os resultados do modelo OLS, 

além disso, o desempenho pelo critério de Akaike também foi melhor (5350,4), como 

citado anteriormente, quanto menor o valor do AIC melhor é o desempenho do 

modelo.  

 

Tabela 16: Diagnóstico do modelo GWR para o sexo feminino durante o período de 2006 a 2013. 

 

 

 O mapa do R² local (figura 40 à direita) mostrou que as áreas dos distritos de 

Santana e Casa Verde contribuíram com maior poder de explicação do que os demais 

distritos.  

 Os resultados preditos estimados para a razão padronizada dos internamentos 

suavizados a partir do índice de privação podem ser observados no mapa predito 

(figura 40 à esquerda). Os maiores valores foram encontrados nos distritos mais ao 

leste e oeste da área de estudo, já os menores valores em alguns setores do centro e 

de Santana.  

A representação cartográfica dos resíduos padronizados do modelo (figura 40 

ao centro) possibilita a verificação dos locais onde ocorreram uma superestimativa do 

risco nos tons em vermelho e subestimativa, nos tons em azul, sendo que o valor do 

p-value foi de 0,69. 

 

Sigma 1,2

AIC 5350,4

R² 0,10

R² ajustado 0,09

Diagnóstico GWR
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Figura 40: Mapa predito e estimado da RPIS por doenças respiratórias a partir do índice de privação sócio material, mapas do R² loca e dos resíduos para o sexo feminino durante o período de 

20016 a 2013.
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A figura 41 mostra os resultados da regressão OLS clássica entre a RPIS do 

sexo masculino com o índice de privação sócio material. O poder explicativo do 

modelo foi de 0,02 no coeficiente de determinação, ou seja, o modelo foi 2% 

explicativo, por sua vez os valores do desempenho foram: 5460,79 para o AIC, 

5471,62 no critério de Schwarz e -2728,4 no Log likelihood. 

 

 

Figura 41: Diagnóstico da regressão OLS para o sexo masculino no período de 2006 a 2013. 

 

Os testes de normalidade e homocedasticidade deram positivos para a não 

normalidade e heterocedasticidade dos dados, assim como nas outras análises. No 

entanto, o diagnóstico da dependência espacial o teste de Langrage Multiplier (lag) foi 

significativo, indicando, uma alternativa para a solução dos problemas encontrados. 
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O modelo lag espacial, portanto foi considerado e seus resultados podem ser 

observados na figura 42.  

O diagnóstico de qualidade e desempenho do modelo mostram que não 

ocorreu melhoras em seus resultados se compararmos com o modelo anterior de 

regressão, os valores de R² são os mesmos e a diferença entre os critérios AIC, 

Schwarz e Log Likelihood não são expressivos. Além disso, o modelo ainda apresenta 

problemas de heterocedasticidade, sendo necessária a adoção da regressão GWR. 

 

 

Figure 42: Diagnóstico da regressão lag espacial para o sexo masculino no período de 2006 a 2013. 

 

 Nota-se que o desempenho do modelo GWR é melhor do que os anteriores, o 

AIC tem o valor de 5420,5 e o modelo também possui melhor poder explicativo, 

passando de 2% a 11% (tabela 17). 
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Tabela 17: Diagnóstico do modelo GWR para o sexo feminino durante o período de 2006 a 2013. 

 

 

 Os mapas resultantes do modelo de regressão GWR estão representados a 

seguir (figura 43). Observa-se que os resultados encontrados no mapa dos valores 

preditos estimados (à esquerda) da RPIS a partir da variável explicativa mostram que 

boa parte dos setores pertencentes aos distritos de Vila Maria, Vila Guilherme, Vila 

Medeiros, Sé, Brás e Pari apresentam os piores valores. 

 A espacialização dos resultados do coeficiente de determinação pode ser 

visualizada no mapa a direita, o maior poder de explicação se encontra nos setores 

em que variam de 10% a 17%. No mapa dos resíduos, não foi encontrado padrão 

espacial e o valor do p-value foi de 0,65. 

 Os resultados da análise espacial possibilitaram a identificação dos setores 

mais vulneráveis na área de estudo. Os distritos de Santana e Santa Cecília foram os 

que apresentaram setores em sua maioria com menor privação sócio material, bem 

como menor risco e menores valores da razão padronizada suavizada dos 

internamentos. As áreas mais vulneráveis, no entanto, apresentaram um padrão 

espacial distinto para o total e para cada sexo. 

  

  

 

 

Sigma 1,2

AIC 5420,5

R² 0,11

R² ajustado 0,06

Diagnóstico GWR
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Figura 43: Mapa predito e estimado da RPIS por doenças respiratórias a partir do índice de privação sócio material, mapas do R² loca e dos resíduos para o sexo masculino durante o período de 2006 a 2013.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados nesta pesquisa relacionaram as doenças 

respiratórias com os atributos climáticos, a poluição do ar e as condições 

socioeconômicas presentes na área de estudo.  

As análises entre os atributos climáticos e as internações possibilitaram 

identificar as defasagens e os intervalos (valores) mais críticos para as doenças 

respiratórias em crianças. Dentre os valores encontrados, o intervalo entre 17,5ºC e 

21ºC de temperatura média do ar foi considerado como o mais crítico para o total das 

internações analisadas. 

As crianças do sexo feminino em particular, não apresentaram risco para 

valores de temperatura média do ar, mas sim para a umidade relativa do ar (84% a 

98% nos primeiros dois dias de defasagem), para a precipitação (0 mm a 2,3 mm e 

>120 mm) e poluição do ar (>35 µg/m³). Já para as crianças do sexo masculino, o 

acúmulo do alto risco foi evidente apenas para os valores entre 0 a 2,3 mm de 

precipitação no lag de 8 dias.  

A literatura aponta que a temperatura do ar e a poluição são os dois fatores que 

podem ser mais determinantes para o aumento da mortalidade e morbidade das 

doenças respiratórias, contudo, este estudo encontrou que a umidade relativa do ar e 

a precipitação também são fatores ambientais que podem aumentar o risco das 

internações infantis na área de estudo, principalmente as crianças do sexo feminino. 

Além disso, foi possível perceber que a maior vulnerabilidade ambiental das 

crianças do sexo feminino pode estar relacionada com as condições a privação sócio 

material, uma vez que o alto risco (RR = 2,30) de internações relacionadas ao sexo 

feminino também foi identificado nos setores de maior privação sócio material. 

Os resultados deste estudo contribuíram, portanto, para o entendimento de 

uma parcela da complexa relação do homem com a natureza e da organização e 

lógica do espaço urbano. Acredita-se, por fim, que este estudo possa contribuir para 

a implementação e execução de estratégias com políticas públicas adequadas que 

previnam e/ou minimizem os efeitos das ações do homem na dinâmica climática, bem 

como os impactos do clima na saúde humana.  
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

Algumas limitações sobre a confiabilidade referentes aos dados 

epidemiológicos e da representação de dados meteorológicos (confiabilidade nas 

coletas de determinadas estações meteorológicas e grandes falhas nos bancos de 

dados) como citado anteriormente. Também é necessário considerar que os dados 

das internações utilizadas nessa pesquisa foram disponibilizados pelo DATASUS, não 

abordando, portanto, os dados registrados e pagos pelos hospitais particulares. 

Além disso, cabe ressaltar ainda outras limitações encontradas nesta 

dissertação. Como esta pesquisa tem uma abordagem ecológica as conclusões 

apresentadas devem ser basear apenas nos objetivos que esse tipo de estudo adota.  

Ademais, a escala de estudo também representa um fator que se limita e se 

restringe aos objetivos desta pesquisa, pois os resultados podem ser diferentes se 

trabalhados em outra escala ou nível de agregação. 
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Anexo A: Histogramas do total de internações, temperatura média do ar, 

precipitação, umidade relativa do ar, TE e TEv. 
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Anexo B: Boxplot das variáveis por ano e estação 
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Anexo C: Matriz de Correlação, Boxplot e Gráfico de Dispersão para as 

Variáveis Quantitativas 

 

Anexo D: Envelope Binomial negativa 2003 a 2013, 2004 e 2005 

 

2003 a 2013 

 

 

 



114 
 

2004 

 

 

 

2005 

 

 

 

 



115 
 

Anexo E: Diagnóstico Binomial Negativa – 2003 a 2013, 2004 e 2005 
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