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RESUMO
Introdução: A avaliação dos riscos a saúde da população associados a exposição
aos poluentes de origem veicular é, ainda, um importante desafio para
pesquisadores e formuladores de políticas públicas de saúde e ambiente. Objetivos:
Estudar a associação espacial das internações por doenças respiratórias e a
poluição relacionada ao tráfego no município de São Paulo. Método: Dados de
internações hospitalares por doenças respiratórias do sistema público e privado, no
periodo de 2004-2006, foram georreferenciados por endereço do paciente. Foram
selecionados os CIDs J20-J22 e J40-J47 para crianças menores de 5 anos e os
diagnósticos J40-J47 para idosos com idade superior a 64 anos. A área urbana do
município foi dividida em uma grade com células de 500mx500m e calculada a
densidade de tráfego. Variáveis populacionais, socioeconômicas e o IDH foram
convertidos da base de setor censitários para a grade, usando o ArcGIS ArcInfo 9.3.
Análise de clusters foi realizada usando o modelo discreto de Poisson para o cálculo
do risco esperado para cada grupo etário, com o uso do Software SaTScan™ v8.0.
Para estudo da dependência espacial entre a taxa de internação por respiratórias
em cada subgrupo e a densidade de tráfego total foram empregados o índice de
Moran (I) e o Local Indicator for Spatial Autocorrelation (LISA), utilizando o software
OpenGeoDa 1.2.0. A análise de regressão espacial entre a taxa de internação em
cada grupo e a densidade de tráfego foi realizada utilizando o Pacote R “R Core
Team (2012). Resultados: Foi encontrada associação espacial significativa entre o
risco de internação por doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos e a
densidade de tráfego no município de São Paulo. Para idosos, com idade superior a
64 anos, os resultados não foram significativos. As análises de cluster e de
autocorrelação espacial mostraram padrões espaciais diferenciados para crianças e
idosos. A análise de autocorrelação (I de Moran) evidenciou maior associação entre
internações por doenças respiratórias e densidade veicular para crianças do que
para idosos. Os resultados da análise de regressão espacial mostrou associação
positiva entre a taxa de internações em crianças e a densidade de tráfego, quando
controlado pelo IDH-M. No caso de idosos, o coeficiente de regressão foi negativo.
Conclusão: A poluição relacionada ao tráfego configura-se como importante fator de
risco à saúde de crianças na cidade de São Paulo e medidas de redução das
exposições bem como de redução dos fatores de vulnerabilidade devem ser
priorizadas.
Palavras-chave: Doenças respiratórias, poluição relacionada ao tráfego, análise
espacial, crianças, idosos.
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ABSTRACT
Introduction: The assessment of population health risks associated with exposure to
vehicular pollutants source is, still, a major challenge for researchers and
policymakers to health and environment. Objectives: Studying the spatial
association of hospitalization for respiratory diseases and air pollution related to
traffic in São Paulo. Methods: Data on hospital admissions for respiratory diseases
from the public and private sectors, for the period 2004-2006, were geocoded by
patient address. We selected CIDs J20-J22 and J40-J47 for children under 5 years
and the diagnoses J40-J47 for elderly over the age of 64 years. The urban area was
divided into a grid of cells with 500mx500m and calculated the density of traffic.
Population variables, socioeconomic and HDI were converted base census sector to
the grid, using ArcGIS ArcInfo 9.3. Cluster analysis was performed using the discrete
Poisson model to calculate the expected risk for each age group, using the software
SaTScan ™ v8.0. To study the spatial dependence between the rate of
hospitalization for respiratory in each subgroup and traffic density were employed full
index Moran (I) and Local Indicator for Spatial autocorrelation (LISA) using the
software OpenGeoDa 1.2.0. Spatial regression analysis between the rate of
hospitalization for each group and the traffic density was performed using the
package R "R Core Team (2012). Results: We found significant spatial association
between the risk of hospitalization for respiratory diseases in children under 5 years
and the traffic density in the city of São Paulo. For elderly people, aged over 64
years, the results were not significant. The cluster analysis and spatial
autocorrelation showed distinct spatial patterns for children and elderly. The analysis
of autocorrelation (Moran's I) showed greater association between hospital
admissions for respiratory and vehicular density for children than for older people.
The results of the spatial regression analysis showed a positive association between
the rate of hospital admissions in children and traffic density when controlled by HDI.
In the case of the elderly, the regression coefficient was negative. Conclusion: The
traffic- related air pollution configured as an important risk factor to the health of
children in the city of São Paulo and measures to reduce exposures and reduction of
vulnerability factors should be prioritized.
Keywords: Respiratory disease, traffic-related air pollution, spatial analysis,
children, elderly.
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1.

INTRODUÇÃO

A avaliação e o gerenciamento dos riscos à saúde da população das grandes
cidades decorrentes da exposição aos poluentes atmosféricos é, ainda, um desafio
para pesquisadores e formuladores de políticas públicas de saúde e ambiente.
Os esforços e medidas de controle sobre as fontes industriais de poluição do
ar empreendidas nas décadas de 1970 e 1980 reduziram a emissão de poluentes
oriundas dessas fontes. Por outro lado, o aumento substancial da frota de veículos
resultante do crescimento populacional e do poder aquisitivo, e a dependência do
transporte individual nas grandes cidades e regiões metropolitanas do mundo têm
colocado a emissão veicular como a fonte proeminente de poluição do ar em áreas
urbanas. (Ribeiro e Cardoso, 2003; HEI, 2010).
Os veículos emitem grande quantidade de dióxido de carbono (CO 2),
monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx),
material particulado (PM) e outras substâncias conhecidas como poluentes tóxicos
tais como benzeno, formaldeído, acetaldeídos, compostos orgânicos aromáticos
(VOCs) etc..Todos estes compostos, além dos chamados compostos secundários,
como ozônio, nitratos e ácidos orgânicos, podem causar efeitos adversos à saúde
das pessoas.(HEI, 2010)
A emissão de poluentes pelos veículos está relacionada ao tipo de veículo
(leve ou pesado), tipo de combustível, idade, condições de manutenção, velocidade
de deslocamento, entre outros. Nos últimos anos, muitas medidas regulatórias e
tecnológicas foram introduzidas com a finalidade de redução das emissões, por meio
da definição de padrões de emissão, uso de combustíveis “mais limpos” e
programas de inspeção veicular.
O Brasil foi pioneiro na substituição dos combustíveis fósseis pelos
biocombustíveis. O Programa Pró-álcool foi criado na década de 1970, com a
finalidade inicial de reduzir a dependência externa de petróleo. Possibilitando, desde
então, a introdução de veículos movidos a álcool hidratado produzido a partir da
cana-de-açúcar (Novacana, 2012).
Em 1986, foi criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o
PROCONVE - PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR
VEÍCULOS AUTOMOTORES, (Brasil, 1986), que estabeleceu, entre outras medidas,
limites máximos de emissão para veículos automotores novos. Para controlar a
1

emissão veicular no município de São Paulo, desde 2008, teve início o Programa de
Inspeção Ambiental Veicular (CETSP, 2012) como forma de controlar a emissão de
gases poluentes liberados pelos escapamentos dos veículos, a exemplo do que
ocorre em muitos outros países. O Programa mede nos automóveis e motocicletas
os níveis de CO, CO2 e HC, e os valores de opacidade e de material particulado nos
veículos a diesel.
A quantificação da emissão veicular e seu impacto na qualidade do ar local e
na exposição das pessoas aos poluentes emitidos têm concentrado grandes
esforços de pesquisadores de todo mundo nos últimos anos. As atividades têm
envolvido diversas frentes como a realização de inventário de emissões, o
desenvolvimento de modelos de emissão e dispersão dos poluentes, modelos
baseados no uso do solo, a ampliação da rede de monitoramento e coleta de dados,
entre outros.
As emissões veiculares são a principal fonte da variação intraurbana das
concentrações de poluentes e os dados de monitoramento, em geral, não capturam
esta variação espacial. Estudos que examinaram os gradientes de concentração de
poluentes no entorno de vias de alto tráfego, mostram que as zonas de exposição
podem variar de 50 a 1500 m de distância, dependendo do poluente e das
condições meteorológicas. (HEI, 2010)
Devido às dificuldades práticas de se medir todas as substâncias associadas
à emissão veicular em escalas intraurbanas, indicadores da poluição relacionada ao
tráfego tem sido utilizados para avaliar a sua contribuição na perda de qualidade do
ar. Esses indicadores têm ajudado na avaliação temporal e espacial da poluição
relacionada ao tráfego bem como na definição de estratégias de redução.
Em estudos epidemiológicos, algumas dessas proxies de estimativa de
exposição ao tráfego são: valores de concentrações medidas ou modeladas de
poluentes CO e NO2, distância das vias, interpolação geoestatística, regressão do
uso do solo, medidas de volume e densidade de tráfego, modelos de dispersão e
modelos híbridos (combinam dados, monitoramento individual e modelos). (Jerret et
al, 2005). No entanto, nenhum desses modos pode ser considerado ideal.
Fatores como o padrão temporal das atividades, condições meteorológicas,
volume e o tipo de veículos, velocidade do trânsito, padrão do uso do solo, taxa das
2

transformações químicas, entre outros, influenciam o grau com que a distribuição
espacial e temporal dos indicadores reflete a exposição ao tráfego.
Estudo de revisão realizado pelo Health Effects Institute analisou as
evidências de associação entre a poluição relacionada ao tráfego e diversos
desfechos de saúde por doenças circulatórias, alergias, efeitos adversos no
nascimento e câncer. Esse estudo identificou que as áreas distantes até 500 m de
vias de alto tráfego são mais afetadas pela emissão veicular, e que indicadores da
exposição ao tráfego têm e continuarão a ter um papel relevante para a avaliação da
exposição em estudos epidemiológicos. (HEI, 2010)
O

Painel

também

concluiu

que

muitos

aspectos

das

evidências

epidemiológicas e toxicológicas de efeitos à saúde associados à exposição ao
tráfego permanecem incompletos. No entanto, considerou que as evidências são
suficientes para suportar o nexo causal entre exposição ao tráfego e exacerbação de
asma, e que há evidências sugestivas de relação causal com asmas em crianças,
sintomas respiratórios não asmáticos, piora da função pulmonar, morbidade e
mortalidade cardiovascular. Para muitos outros desfechos de saúde existem
evidências limitadas de associação, mas os dados foram considerados ou
inadequados ou insuficientes para suportar conclusões. (HEI, 2010)
Muitos estudos encontraram forte associação entre asma e outros sintomas
respiratórias como doenças obstrutivas crônicas das vias aéreas inferiores, em
especial, em crianças (Ko and Hui, 2012; Burr et al, 2004; Zmirou et al, 2004, Brauer
et al 2007, Jerret et al. 2008, Kim et al, 2008). Em adultos, o papel da poluição
veicular no desencadeamento de problemas é mais complexo e tem sido menos
estudado (Moding et al, 2006, Kan et al, 2007, Schikowski et al, 2008, Jacquemin et
al, 2009). Alguns estudos também têm estudado a associação da exposição ao
tráfego e alergias (Brauer et al, 2006, 2007; Cesaroni et al 2008, Morgenstern et al
2008).
A vulnerabilidade biológica maior em crianças e idosos em relação à poluição
atmosférica decorre de peculiaridades fisiológicas. Na criança, fatores como maior
velocidade de crescimento, maior área de perda de calor por unidade de peso,
elevadas taxas de metabolismo em repouso e consumo de oxigênio, possibilitam
que os agentes químicos presentes na atmosfera acessem suas vias respiratórias
de forma mais rápida em comparação aos adultos. Nos idosos, fatores relacionados
3

à baixa imunidade e à redução da função ciliar contribuem para aumentar a
vulnerabilidade para o adoecimento respiratório relacionado aos poluentes do ar.
(Gonçalves et al, 2012)
Vários efeitos no nascimento, como baixo peso ao nascer, pequena idade
gestacional, mortalidade pós-natal e perinatal têm sido associados com a exposição
a poluição do ar. (Dolk et al 2000, Ritz et al, 2000)
Dois estudos utilizaram média de poluentes ponderada pela distância de
todas as vias dentro de um buffer de 250 m no entorno da residência dos nascidos e
encontraram associação entre o tráfego e alguns efeitos de nascimento (Wilhem and
Ritz 2003; Ponce et al 2005). Medeiros et al (2009) estudou a associação entre
poluição relacionada ao tráfego e mortalidade perinatal no município de São Paulo.
Este estudo georreferenciou por endereços de residência as informações coletadas
em um estudo caso-controle de mortalidade perinatal e calculou a densidade de
tráfego ponderada pela distância (DWTD). Os resultados mostraram que as mães
expostas aos quartis mais elevados de DWTD comparado às menos expostas
apresentaram um aumento de 50% no risco de mortalidade perinatal.
Um aspecto importante no estudo de associação entre os desfechos de saúde
e exposição ao tráfego é a influência de fatores de confusão, em especial o status
socioeconômico. Estudos sobre a distribuição social da exposição à poluição do ar
têm postulado que a interação entre a poluição do ar e baixos indicadores
socioeconômicos agravam os efeitos à saúde neste grupo (HEI, 2010). Alguns
estudos realizados em cidades da Inglaterra, Suécia, Holanda e Estados Unidos
encontraram que a população mais pobre é mais exposta à poluição do ar (Deguen
and Zmirou-Navier, 2010). Enquanto, resultados observados em outras cidades da
Inglaterra, Itália e França mostraram que a população mais rica estava exposta a
níveis maiores de poluição. (WHO, 2010)
São Paulo possui atualmente 12 estações de monitoramento da qualidade do
ar e, considerando a grande extensão da área do município, os dados coletados têm
pouca representatividade espacial (CETESB, 2008). Os dados de monitoramento
não permitem a identificação de gradientes de exposição na região intraurbana, em
especial, associados com a poluição relacionada ao tráfego nas áreas com maior
adensamento de vias e ou com vias de alto volume de veículos.
4

O município de São Paulo ocupa uma área de 1.523 km 2 e tem uma
população em torno de 11 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo possui uma
frota de cerca de 6 milhões de veículos e 15 mil ônibus que circulam diariamente nos
seus 18 mil quilômetros de vias (DETRAN, 2011). A distribuição das vias e do
volume de tráfego é variada, apresentando grande adensamento de vias e maior
volume de trafego na região central da cidade além de extensos corredores e
rodovias que cruzam a área urbana do município, que diariamente, apresentam
intenso volume de veículos.
O controle da qualidade do ar teve início em 1973 com medições de SO2 e
fumaça, passando ao monitoramento automático em 1981. Atualmente, uma rede
com 12 estações fixas monitoram as concentrações de PM10, SO2, NO, NOx, CO, O3.
As medições das concentrações de PM2,5 foram iniciadas em 1999 e ainda hoje são
realizadas de forma manual em 3 estações da cidade.
Resultados preliminares do projeto FAPESP PPP-SUS - 2006/61616-5,
encontraram associação entre a densidade de tráfego no município de São Paulo e
internações por doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos e idosos com
65 anos ou mais e ainda, com doenças cardiovasculares, com claro gradiente dose
resposta. (Cardoso, 2010)
Estudo recente realizado no município de São Paulo encontrou uma modesta
correlação (r2 =0,28) entre a mortalidade por doenças cardiovasculares e
indicadores de exposição à poluição do tráfego. Utilizou como indicadores da
exposição a densidade de vias e o volume de tráfego por distrito da cidade, e a
análise de regressão espacial da densidade de vias mostrou associação com a
mortalidade por doenças cardiovasculares, mas não encontrou associação com o
volume de tráfego. (Habermann e Gouveia, 2012)
Toledo (2010) utilizou modelo para simular a emissão e dispersão dos
poluentes veiculares na região central da cidade de São Paulo, encontrou que o
aumento das concentrações de poluentes relacionados ao tráfego (CO, NO x e PM10)
estavam associados com maior chance de internação por doenças respiratórias em
crianças. Segundo Toledo (2010) crianças vivendo nos setores censitários com
concentração de CO no 4º quartil, apresentaram 80% mais chance de hospitalização
por doenças respiratórias.
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Dessa forma, São Paulo é uma das maiores e mais poluídas cidades do
mundo, e ainda são poucos os estudos voltados à avaliação das variações
intraurbanas da poluição do ar relacionada ao tráfego bem como, do impacto sobre a
saúde da população. Os dados de monitoramento da poluição do ar são
insuficientes e inadequados para estudo da variabilidade intraurbana da exposição
da população aos poluentes veiculares.
Por outro lado, nos últimos anos, a evolução das ferramentas relacionadas
aos Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) e o avanço dos métodos de análise
espacial de dados têm proporcionado a realização de estudos de mapeamento e
estimativas espaciais de risco com o uso de pequenas unidades espaciais de
análise, reduzindo os vieses da falácia ecológica resultante da agregação de
informações em grandes áreas.
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2.
2.1

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Estudar a associação espacial das taxas de internações por doenças respiratórias e
a exposição à poluição relacionada ao tráfego no município de São Paulo, utilizando
pequenas unidades espaciais.

2.2

Objetivos específicos:

2.2.1 Aplicar modelos para identificação de padrões espaciais da morbidade por
doenças respiratórias no município de São Paulo,

2.2.2 Aplicar métodos de autocorrelação espacial das doenças respiratórias e
densidade de tráfego no município de São Paulo;
2.2.3 Fornecer subsídios para políticas públicas de saúde, ambiente e
transporte do município de São Paulo.
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3.

MÉTODO

O presente estudo tem como propósito a identificação de padrões espaciais
das doenças respiratórias em crianças e idosos e a exposição ao tráfego no
município de São Paulo.
A crescente disponibilidade de técnicas de informática e o avanço no
desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) tem ampliado a
importância dos estudos ecológicos, em especial, no campo da saúde ambiental.
Estes estudos tem permitido um melhor entendimento da variação temporal e
espacial do risco de adoecer entre diferentes grupos populacionais. Ferramentas de
análise apropriadas permitem controlar possíveis fatores de confusão e evitar vieses
de análise.
Estudos da variabilidade do risco no nível ecológico tem tido um papel
relevante na compreensão dos determinantes sociais e ambientais do processo
saúde–doença

e

introduzem

o

espaço

como

um

fator

multidimensional,

possibilitando não apenas a vigilância dos indivíduos em risco, como também uma
visão do risco coletivo. Busca ainda, identificar as causas da incidência de doenças
em grupos populacionais e não as causas da doença no indivíduo.
Este pesquisa se baseia em dados e informações obtidas por um projeto de
pesquisa

financiado

pela

FAPESP

(FAPESP

PPP-SUS

2006/61616-5)

e

desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública, em parceria com a Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O
objetivo do projeto foi correlacionar casos de internações hospitalares, do setor
público e privado, com dados de volume de veículos nas vias.

3.1

Base de Dados de Internações Hospitalares

Os dados de internação hospitalar com endereço de residência do paciente
foram obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no período de
2004 a 2007, do sistema público (Autorização de Internação Hospitalar – AIH) e do
sistema privado (Comunicação de Internação Hospitalar – CIH). No entanto, como o
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sistema de registro de CIHs apresentava dados até maio de 2007, neste estudo foi
considerado o período de 2004 a 2006.
Para escolha dos diagnósticos foram selecionadas as categorias segundo o
CID10, cuja literatura aponta para evidências mais fortes de associação com a
poluição veicular. São elas:
Para crianças menores de 5 anos:
J20 a J22 – Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores.
J20: Bronquite aguda;
J21: Bronquiolite aguda;
J22: Infecções agudas não especificadas das vias aéreas inferiores.
J40 a J47 – Doenças crônicas das vias aéreas inferiores
J40: Bronquite não especificada como aguda ou crônica;
J41: Bronquite crônica simples e mucopurulenta;
J42: Bronquite crônica não especificada;
J43: Enfisema;
J44: Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas;
J45: Asma;
J46: estado de mal asmático;
J47: Bronquectasia.

Para idosos com 65 e mais, foram selecionados os CIDs J40 a J47: Doenças
crônicas das vias aéreas inferiores.
Os dados de internações foram georreferenciados pelo endereço de
residência do paciente. Este procedimento foi apreciado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa e está em acordo com os requisitos do CONEP. A Base de arruamento
municipal foi adquirida junto à empresa de mapeamento e geoinformação
Multispectral.
O georreferenciamento das internações consistiu da preparação das bases de
dados com o objetivo principal de organizar, verificar e corrigir os dados disponíveis
para analisá-los geograficamente nas etapas seguintes, e envolvendo as seguintes
etapas:
a)

Adequação e melhoria na consistência das bases de dados tabulares:

as bases de dados de AIH são padronizadas (formato e distribuição das variáveis)
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para qualificar seu ingresso no BDG. As internações que possuírem endereços
idênticos aos registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES são excluídos através de linkage entre as duas bases de dados. Este
procedimento é necessário pela constatação, na literatura especializada e em
trabalhos de campos realizados, de que no momento do cadastramento das
internações no sistema, em alguns casos, o serviço administrativo do hospital
registra o endereço do próprio estabelecimento quando desconhece o endereço do
paciente viabilizando, dessa forma, a continuação do cadastramento da internação
no banco de dados;
b)

Tratamento, através de algoritmo de verificação específico, da

qualidade do endereço e CEP preenchidos nas AIHs, CIHs por intermédio de linkage
com a base digital de logradouros. Este procedimento visa minimizar perdas na
geocodificação de endereços inconsistentes (erros de digitação);
c)

Tanto as internações registradas na AIH quanto as registradas na CIH

apresentavam diversos critérios de entrada de dados que tiveram que ser
compatibilizados para permitir a análise e a junção das informações.
Em primeiro lugar, as estruturas das bases são completamente diferentes.
Mesmo internamente à base de dados ocorrem mudanças de estrutura no decorrer
dos anos que deve ser vista para evitar perda de dados. Em segundo lugar, as datas
de internação e nascimento apresentavam formatos diversos quanto à localização
do dia, mês e ano. Em formato txt, ora estavam preenchidas no modelo europeu, ora
no americano, ora iniciando-se pelo ano do evento. Para corrigir esta diversidade de
classificações foi construído um software de correção de datas. Devido o tamanho
das bases e da necessidade de manter as informações de origem de cada uma
delas, o georreferenciamento foi feito separadamente para AIH e CIH.
Para estas atividades foi utilizado o software ARCGIS 9.3, da empresa ESRI,
por meio de licença adquirida com recursos do projeto FAPESP/PP-SUS
2006/61616-5.
A Tabela 1 mostra o quadro geral de todas as internações hospitalares no
município de São Paulo, no período de 2004-2006 bem como a quantidade
efetivamente georreferenciadas para todos os capítulos da CID10 e bases de dados.
A Tabela 2 abaixo mostra o número total de internações hospitalares no município de
São Paulo, o número de internações por causas respiratórias e número de
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internações das categorias de diagnósticos selecionadas para crianças menores de
5 anos e idosos com 65 anos ou mais.
Tabela 1: Número total de internações, número de internações geocodificadas e o percentual de
localização por categoria do CID-10 e tipo de base (AIH e CIH) do município de São Paulo, no
período de 2004-2006.

2004-2006
CID-10
SIGLAS
Cap. I
A00-B99
Cap. II
C00-D48
Cap. III
D50-D89
Cap. IV
E00-E90
Cap. V
F00-F99
Cap. VI
G00-G99
Cap. VII
H00-H59
Cap. VIII
H60-H95
Cap. IX
I00-I99
Cap. X
J00-J99
Cap. XI
K00-K93
Cap. XII
L00-L99
Cap. XIII
M00-M99
Cap. XIV
N00-N99
Cap. XV
O00-O99
Cap. XVI
P00-P96
Cap. XVII Q00-Q99
Cap. XVIII R00-R99
Cap. XIX
S00-T98
Cap. XX
V01-Y98
Cap. XXI
Z00-Z99
Total

BASE
AIH
60360
94612
10749
23563
69382
54111
25396
4877
160880
151068
125240
25969
33350
76562
344018
41815
19315
21359
139193
191
29997
1512007

CIH
20931
76836
4517
24216
5588
16548
19386
4367
102317
90285
85103
11300
37324
101328
120153
8746
7618
42408
55002
1598
15350
850921

GEOCODIFICADOS
AIH
CIH
53096
17313
82076
62401
9690
3848
21729
20440
58229
4679
44572
13936
22502
17369
4187
3707
147688
86162
138100
75627
113616
70795
23176
9485
28939
30801
70318
85367
322434
86119
38451
7026
17029
6314
19390
35397
123400
45309
174
1269
26985
12644
1365781 696008

(%)
AIH
87,97
86,75
90,15
92,22
83,93
82,37
88,60
85,85
91,80
91,42
90,72
89,24
86,77
91,84
93,73
91,96
88,16
90,78
88,65
91,10
89,96
90,33

CIH
82,71
81,21
85,19
84,41
83,73
84,22
89,60
84,89
84,21
83,76
83,19
83,94
82,52
84,25
71,67
80,33
82,88
83,47
82,38
79,41
82,37
81,79
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Tabela 2: Número total e percentual de casos de internação hospitalar georreferenciadas
por faixa etária de interesse no município de São Paulo, no período de 2004-2006
Período
2004-2006
< 5 anos
> 64 anos
Todas as Idades

3.2

Percentual de Internações Respiratórias por Faixa Etária
CIDs Selecionadas
Totais
Respiratórias
218248
81033
20449
(100%)
(37,0%)
(9,4%)
377983
43937
8527
(100%)
(11,6%)
(2,2%)
2062525
213727
_
(100%)
(10,4%)

Volume de Tráfego

O número de carros, motos, ônibus e caminhões foram medidos em 681
pontos da cidade. As medidas foram realizadas de segunda às sextas feiras, nos
horários de pico da manhã (7-10 h) ou da tarde (17h – 20h). O número de veículos
foi contado em intervalos de 15 minutos e transformado em volume horário. O valor
médio do volume de veículos calculado para cada tipo de via (trânsito rápido,
arterial1, arterial2, arterial3, coletora1, coletora 2 e local) foi atribuído para as demais
vias sem informações medidas. Todas as informações foram inseridas em uma base
de ruas georreferenciada.
A medição do volume do tráfego foi realizada por técnicos do Serviço de
Vigilância Ambiental do município de São Paulo, alunos e técnicos da Faculdade de
Saúde Pública. Esta atividade, bem como a consolidação e preparação da base de
dados fizeram parte das atividades do projeto de pesquisa FAPESP PPP-SUS 2006/61616-5 (Cardoso, 2010).
3.3

Construção da Unidade Espacial de Análise

Diante das discussões da literatura sobre agrupamento e segregação de
informações espaciais e os desafios do equiparamento das unidades de análises, foi
criada uma grade vetorial para aplicação de uma técnica de contagem amostral em
padrões espaciais denominada “Quadrats”.(Krainski et al 2005, Lima et al 2006)
A utilização de uma grade vetorial para a definição de unidades de análise foi
empregada como plano de compartimentação do espaço uniformizante das
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informações por área (500X500) gerando polígonos de grade vetorial de 2500m² que
foram as unidades territoriais da análise.
Foi utilizado o software ET Geowizards 9.9 para o ArcGIS 9.3 para construção
da grade.
A grade tem um plano de informação de projeção como referência, neste caso
foi utilizada a malha censitária do município, (IBGE, 2000) em sistema de
coordenada UTM, datum SAD 69 - fuso 23. Desta forma, foram adotadas as
coordenadas oficiais para o posicionamento global da grade criada.
Posteriormente, a grade foi delimitada pela ferramenta “clip” sobre o limite
municipal da base da malha de setores. Sendo então, a grade da análise composta
por polígonos inteiros, e recortados.
O cálculo de alocação de informações do setor foi feito proporcionalmente à
área da quadricula, buscando evitar os desvios do efeito de borda comum em
cálculos por área. Os cálculos foram realizados com a base de dados justaposta
com a grade vetorial e sua informação dos identificadores das quadriculas.
Os dados foram combinados através de um processo de intersecção e
cálculos no bloco de segmentos interseptados e, por fim, divididos pela área da
unidade de análise.
As taxas de internações (TI) em cada área i foram calculadas por:
𝑇𝐼𝑖 =

𝐸𝑖
𝑃𝑖

Sendo Ei o número de internações (eventos) da área i e P i é a população na
área i, para cada grupo etário considerado. Foi calculada a taxa de internações por
doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos (TIRC) e a taxa de
internações por doenças respiratórias em idosos com mais de 64 anos (TIRI).

A densidade de trafego foi calculada por:

𝐷𝑇 =

∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 𝐿𝑖
𝐴

Onde Vi é o número de veículos (veículos x m/hora/m2) e Li é o comprimento
do i-ésimo segmento de rua (metros) e A é a área do quadrat (500mx500m). Foram
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calculados a densidade de tráfego total (DVT), a densidade de tráfego de veículos
leves, movidos à gasolina e etanol (DVG) (carros + motos) e de veículos à diesel
(ônibus + caminhões)(DVD). A Figura 1 mostra o volume de veículos médio por hora
na malha viária da cidade de São Paulo.

Figura 1: Volume de Veículos médio por hora.

3.4

Análise espacial

Segundo Gatrell e Balley (1996), os métodos de análise espacial podem ser
divididos em três grupos: visualização, análise exploratória de dados e modelagem.
Visualização é o mapeamento de eventos de saúde ou de variáveis ambientais, e
incluem métodos simples de representação espacial até sobreposições complexas
de mapas. A análise exploratória é utilizada para sumarizar e descrever padrões de
distribuição geográfica e temporal de eventos e as técnicas empregadas são
histogramas, boxplots, análise de clusters. A modelagem de dados espaciais é
utilizada para testar hipóteses ou estimar relações entre variáveis como, por
exemplo, a incidência de doenças respiratórias e variáveis ambientais ou sociais.
(Medronho, 2009).
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3.5

Análise exploratória dos dados

3.5.1 Análise descritiva

A estatística descritiva apresenta-nos a informação de mediana, média,
quartis e desvios padrão das variáveis podendo conhecer melhor as características
dos dados, bem como os histogramas, em que podemos definir classes de
agrupamentos, e por meio da frequência perceber as classes de valor onde se
concentram os dados e a ausência ou não de um padrão de normalidade. Os
valores de correlação entre as variáveis independentes nos auxiliam na escolha das
variáveis mais adequadas para controle, buscando evitar os fatores de confusão e
servem de registro para se perceber o quanto da dependência linear se altera
considerando a dependência espacial.

3.5.2 Análise de clusters de áreas

Para análise de clusters, foi inicialmente empregado o modelo discreto de
Poisson para o cálculo do risco esperado para o município, a partir do número de
internações por doenças respiratórias em cada subgrupo (crianças e idosos) e sua
respectiva população.
Posteriormente por meio de varreduras com variação de janelas, foi
identificada a ocorrência de valores de risco maiores do que o valor esperado com
proximidade geográfica (cluster). A significância estatística foi testada para 999
interações com p<0,05.
Estas análises foram realizadas com o uso do Software SaTScan™ v8.0.
(Kulldorff, 2009)

3.5.3 Autocorrelação espacial

Para estudo da dependência espacial entre a taxa de internação por
respiratórias em cada subgrupo e a densidade de tráfego total foram empregados o
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índice de Moran (I) e o Local Indicator for Spatial Autocorrelation (LISA) (Câmara,
2001).
O índice de Moran (I) mede a autocorrelação espacial a partir do produto dos
desvios em relação à média e é calculado por:

𝐼=

𝑛 ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑧𝑖 − 𝑧̅ )(𝑧𝑗 − ̅𝑧)
𝑆0 ∑𝑖 (𝑧𝑖 − 𝑧̅ ) 2

onde: 𝑆0 = ∑ 𝑖 ≠ 𝑗 𝑤𝑖𝑗

n = nº de áreas;
zi = valor da variável considerada na área “i”;
z = valor médio da variável na região de estudo;
wij = elementos da matriz de vizinhança;
zj = valor da variável considerada na área “j”;
O I de Moran avalia a autocorrelação espacial das variáveis “z” de interesse
para o estudo em diferentes áreas i e j, (zi, zj), ponderada pela proximidade
geográfica medida por wij (Matriz de Vizinhança), onde o numerador evidencia a
média dos produtos dos desvios das áreas i e j em relação à média global, e o
denominador é uma medida de variabilidade dos desvios. Os valores de I de Moran
correspondem ao declive da reta de regressão e, à semelhança de um coeficiente
de correlação linear, normalmente variam entre 1 e -1, ou seja:
• O I é positivo quando existe dependência espacial, com os valores das
áreas vizinhas evidenciando similaridade entre si. Sendo o valor 1 atribuído a uma
autocorrelação positiva perfeita;
• O I é negativo quando existe dependência espacial, mas os valores das
áreas vizinhas são dissemelhantes. Sendo o valor -1 atribuído a uma autocorrelação
negativa perfeita;
Foi testado o uso de uma matriz de vizinhança desde primeira até terceira
ordem com qualquer contiguidade (modo “queen”) (Anselin L, 2005). Para análise
dos resultados, foram comparados os valores de I de Moran e a significância dos
testes.
Foi realizada a suavização das taxas, o qual considera as informações
médias das células vizinhas, ou seja, se a taxa bruta de uma determinada área
apresenta valores muito discrepantes em relação à média da vizinhança, ela será
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suavizada pela média da região vizinha. Se o valor das taxas em uma célula
apresenta pequena variação em relação à média da região vizinha, o seu valor será
pouco alterado após com a suavização. Esta suavização visa reduzir a influência de
flutuações aleatórias. O valor da taxa na área i é recalculado da seguinte forma:

̂ 𝒊 =

𝒋𝒊
𝑬𝒊 + ∑𝒋=𝟏
𝑬𝒊
𝒋𝒊
𝑷𝒊 + ∑𝒋=𝟏
𝑷𝒊

̂ 𝒊 é o valor da taxa de internação da área i suavizado;
Ei é número de eventos na área i ( casos de internação);
Ej é número de eventos nas j áreas vizinhas da área i;
Pi é a população na área i;
Pj é a população nas j áreas vizinhas da área i;
As matrizes de vizinhança, análises LISA e I’Moran foram realizadas
utilizando o software OpenGeoDa 1.2.0. (Anselin, 2012)

3.6

Regressão espacial

A análise de regressão procura encontrar um bom ajuste entre os valores
preditos pelo modelo e os valores observados da variável dependente para descobrir
quais das variáveis explicativas contribuem de forma significativa para o
relacionamento (linear).
No caso de dados em que está presente a dependência espacial, as
correlações podem somente se manifestar se levada em conta alguma tendência
espacial. A análise de regressão em dados espaciais incorpora, na modelagem, a
dependência espacial entre os dados, melhorando o poder preditivo do modelo.
Os modelos mais difundidos de regressão espacial são: modelo espacial
auto-regressivo misto (Spatial Auto Regressive= SAR ou

Spatial Lag Model) e

modelo do erro espacial (Conditional Auto Regressive= CAR ou Spatial Error Model).
(Anselin, 2003; Câmara et al., 2002 e Fotheringham et al., 2000)
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O modelo LAG adequa-se melhor a este trabalho, como será visto mais
adiante. Esse modelo considera a adição de um novo termo na forma de uma
relação espacial para a variável dependente, e é formalmente apresentado pela
equação:
𝑌 = 𝜌𝑊𝑌 + 𝛽𝑋 + 𝜀
sendo:
Y = variável dependente;
X = variável independente;
ρ= coeficiente espacial autoregressivo;
W = matriz de vizinhança espacial ou matriz de ponderação espacial;
β= coeficiente de regressão;
ε= erros aleatórios com média zero e variância σ2 ;
.
A hipótese nula para a não existência de autocorrelação é que ρ= 0.
Para a regressão espacial foi utilizado o Pacote R “R Core Team (2012).
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4.

RESULTADOS

A qualidade do preenchimento dos endereços nas bases de dados de AIHs e
CIHs foi determinante para o não georreferenciamento da totalidade dos casos.
Ainda assim, o georreferenciamento de 91,42% das AIHs e 83,76% das CIHs pode
ser considerado satisfatório.
No período de 2004-2006, as internações por doenças respiratórias
representaram 10% do total de internações no município de São Paulo. No entanto,
para crianças menores de 5 anos responderam por 37% de todas as internações
neste grupo etário. Para idosos, as causas respiratórias totais representaram 11,6%
do total de internações.
Neste estudo foram consideradas como variáveis dependentes as taxas de
internação por doenças respiratórias para os grupos vulneráveis considerados:
crianças menores de 5 anos e adultos com 65 anos ou mais. Como variáveis
independentes foram consideradas a densidade veicular total, densidade veicular
diesel e densidade veicular à gasolina, como variáveis de controle foram utilizados o
IDH e também foi calculado um índice de aglomeração por domicílio que
considerada a proporção de domicílios onde residem 6 ou mais pessoas. No
entanto, este último mostrou-se fortemente correlacionado ao IDH-M, e por esta
razão, não foram considerados simultaneamente nas análises.
Na cidade de São Paulo, o tráfego mais intenso está concentrado na região
central da cidade, área chamada de Centro Expandido. Esse panorama decorre do
modelo de desenvolvimento e de ocupação urbana da cidade nas últimas décadas,
o qual concentrou a infraestrutura e os serviços públicos no centro, enquanto que a
população de trabalhadores e operários ocupavam regiões periféricas, com piores
condições da infraestrutura urbana. (Nardocci et.al, 2013)
Por outro lado, a região central possui atualmente uma população maior de
idosos, contrapondo-se com a distribuição espacial da população infantil que é maior
nas regiões periféricas, onde se localiza uma população mais jovem e, de menor
status socioeconômico, que apresenta, em geral, um número maior de crianças por
família. A diferença neste padrão espacial de ocupação entre os dois grupos etários
estudados fica evidenciado na Figura 2.
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Figura 2: [A] População de crianças com idade < 5 anos e [B] População de adultos com
idade superior a 64 anos.

A concentração de vias e de tráfego na região central da cidade pode ser
observada nas figuras abaixo. A Figura 3[A] mostra a densidade de tráfego total
(DVT) calculada por célula da grade para o município e na Figura 3[B] são
apresentadas, em destaque, as células com valor de densidade de tráfego acima do
percentil 90th, ou seja, a região onde a exposição ao tráfego é mais elevada.
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Figura 3: [A] Densidade de tráfego total (DVT) em veículos por metro por hora, em quartis e
[B] densidade de tráfego total acima e abaixo do percentil 90th, por célula de 500x 500m.

A Figura 4 [A] mostra os valores da aglomeração por domicílio (AGLO-D),
representado pela proporção de residências com mais de seis moradores, calculado
a partir das informações da base de setor censitário do IBGE. A Figura 4 [B] mostra
os valores de IDH-M calculados por célula da grade, a partir da base de IDH-M por
setor censitário obtida de Cardoso (2010). Pode ser observado, que na região
central da cidade de São Paulo, onde a exposição à poluição relacionada ao tráfego
é maior, concentram-se os maiores valores de IDH-M e os menores valores de
AGLO-D.
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Figura 4: [A] Proporção de domicílios com 6 ou mais moradores (AGLO-D) [B] Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH-M), por unidade de grade no município de São
Paulo.

As Figuras 5[A] e [B] mostram, respectivamente, a variação das taxas de
internações hospitalares por causas respiratórias por 10.000 habitantes em crianças
menores de cinco anos e em idosos com sessenta e cinco anos ou mais.
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Figura 5: Taxas de internação por doenças respiratórias x 10.000 habitantes para [A] crianças
menores de 5 anos e [B] adultos com idade superior a 64 anos no município de São Paulo, no
período de 2004-2006.

Pode ser observado na Figura 5[A] que para crianças menores que cinco
anos, há uma concentração de valores elevados das taxas de internação por
doenças respiratórias na região central e nas áreas de maior densidade de tráfego.
No entanto, no caso de idosos (Figura 5[B]), a distribuição espacial dos valores de
taxas mais elevados é disperso, e mais presente nas regiões periféricas do que na
área central.

A Tabela 3 mostra um resumo dos parâmetros descritivos das principais
variáveis consideradas, podendo ser obervado, que para todas as variáveis, a
distribuição dos valores não é simétrica, como mostrado nas Figuras 6 e 7.
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Tabela 3: Parâmetros descritivos das variáveis principais consideradas no estudo.
Média

Mediana

Desvio
Padrão

Mínimo

Perc. 25%

Perc.75%

Máximo

DVT (v/m/h)

11,32

6,74

15,09

0

2,24

12,79

163,03

DVG (v/m/h)

9,37

5,25

13,06

0

1,71

10,45

142,48

DVD (v/m/h)

1,96

1,38

2,12

0

0,47

2,54

20,65

IDH-M

0,72

0,71

0,07

0,02

0,67

0,76

0,93

AGLO-D

0,12

0,11

0,05

0

0,08

0,15

0,43

1303,52

778,79

1530,07

9,72

498,82

1340,73

15830,00

TIRC

0,02

0,01

0,06

0

0,02

0,03

1,58

TIRI

0,017

0,004

0,069

0

0

0,015

1,447

RENDA_R (R$)

Os histogramas das taxas de internação para crianças e idosos e da
densidade de tráfego total e por veículos movidos a diesel são mostrados nas
Figuras 6 e 7, respectivamente.

Figura 6: Histograma das taxas de internação por doenças respiratórias [A] em crianças
menores de 5 anos e [B] em idosos (idade >64 anos).

Tanto para crianças como para os idosos há um grande número de células
com baixos valores de taxa de internação.
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Figura 7: Histograma dos valores de densidade de tráfego nas células [A] densidade de
tráfego total (DVT) e [B] densidade de tráfego de veículos movidos à diesel ( DVD).

As correlações entre as variáveis utilizadas no estudo podem ser observadas
nas Figuras 8 [A] e a [B] mostram, respectivamente, os gráficos de correlação entre
as variáveis principais para doenças respiratórias em crianças e idosos. A proporção
de residências com mais de seis moradores (AGLO-D) está correlacionada
inversamente com o IDH-M, ou seja, o AGLO-D é maior onde o IDH-M é menor.
Desta forma, optou-se pelo uso apenas do IDH-M, como variável de controle nos
modelos da regressão espacial.
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Figura 8: Painel de correlação linear entre a variável
desfecho e as variáveis independentes utilizadas.
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4.1

Análise de clusters

Por meio de varreduras com variação de janelas, buscou-se identificar a
ocorrência dos aglomerados espaciais, testando sua significância estatística por
meio de teste global que considera o risco esperado para o município, ordenando-os
em relação a sua significância. O Modelo discreto de Poisson foi aplicado para o
cálculo das taxas esperadas para cada unidade espacial, levando em conta o
número de casos e a população de cada célula.
A Figura 9 [A] mostra os aglomerados para doenças respiratórias em crianças
menores de 5 anos e [B] em adultos com 65 anos ou mais.

Figura 9: Clusters identificados de casos de internação por causas respiratórias [A]
crianças [B] Idosos.

Como pode ser observada nas Figuras, foi verificada a existência de
aglomerados que revelaram a dependência espacial pela formação de “clusters”
com altas taxas de internação. No caso de crianças, observa-se o aglomerado
primário que abrange a região central e as zonas oeste e sul do município de São
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Paulo. No caso de idosos, há a ocorrência de pequenos aglomerados, fora da região
central da cidade.

4.2

Autocorrelação Espacial

A Figura 10 mostra os índices de auto-correlação espacial local (LISA) para
internação por causas respiratórias em crianças e em idosos, associados aos
valores de DVT, em ambos a suavização de taxas teve como parâmetro a matriz de
vizinha por contiguidade até a 3ª ordem. Para crianças, o valor de correlação foi de
0.5046, enquanto no caso dos idosos a distribuição o valor de correlação foi
negativo e mais baixo (-0.0312) ao nível de significância p < 0,05.

Figura 10: Índice de Moran da taxa de Internação por doenças respiratória em [A]
crianças menores de 5 anos [B] idosos (>64 anos) e a densidade de tráfego total (DVT)

Nos mapas de Moran abaixo, as áreas ALTO-ALTO referem-se a valores de
alta taxa de internação com alta densidade de tráfego; o ALTO-BAIXO refere-se a
alta taxa de internação e baixa densidade de tráfego; BAIXO-ALTO são áreas com
baixa taxa de internação, mas alta densidade de tráfego e finalmente, BAIXO-BAIXO
são locais com baixa taxa de internação e baixa densidade de tráfego.
Os mapas de Moran local foram obtidos com a mesma ponderação da matriz
de vizinhança de 3ª ordem.
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A auto-correlação suavizada entre TIRC e DVT é mostrada na Figura 11 [A] e
auto-correlação suavizada entre TIRI e DVT na Figura 11 [B].

Figura 11: Mapa de Moran da taxa de internação por causas respiratórias em [A]
crianças [B] Idosos e a densidade de tráfego total (DVT).

Para doenças respiratórias em crianças, o mapa de LISA mostra valores de
ALTO-ALTO na região central da cidade e nas proximidades das vias de alto tráfego,
e é circundada pela área ALTO-BAIXO.
Para os idosos, a área ALTO-ALTO encontra-se também na região central da
cidade, embora apresente um padrão espacial diferente, com poucas células e mais
esparsas. No entanto, o restante da região central mostra área com BAIXO-ALTO e
a área ALTO-BAIXO localizou-se nas regiões periféricas.

4.3

Regressão Espacial

Para análise de regressão foi considerada como a variável dependente as
taxas de internação e como variável independente a densidade de tráfego e como
variável de controle, o IDH-M.
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A tabela 4 mostra os resultados da análise de regressão sem a consideração
da dependência espacial. A Tabela 5 mostra os resultados do teste de dependência
espacial, para três diferentes matrizes de vizinhança: de primeira, segunda e terceira
ordem.
Tabela 4: Regressão Linear da taxa de internação por doenças respiratórias em crianças menores de
5 anos e a densidade de tráfego (DVT) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M).

Residuals:
Min
0.04549

1Q
0.01995

Median
0.01107
Coefficients:

3Q
0.00489

Max
1.54756

Estimate
Std. Error
t value
Pr(>|t|)
(Intercept)
1.865e-02
8.913e-03
-2.093
0.03641 *
DVT
1.541e-04
5.767e-05
2.673
0.00755 **
IDH-M
5.736e-02
1.255e-02
4.571
4.99e-06 ***
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.05639 on 4778 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.008635, Adjusted R-squared: 0.00822
F-statistic: 20.81 on 2 and 4778 DF, p-value: 1.005e-09

Tabela 5: Quadro comparativo da dependência espacial entre matrizes de vizinhança para crianças.

Neighbour list object:
Number of regions:
Number of nonzero links:
Percent. nonzero weights:
Average number of links:

1a
2a
4781
4781
35956
104672
0.1573019
0.4579236
7.520602
21.89333
Global Moran's I for regression residuals
Moran I statistic std. deviate
7.1432
5.788
p-value
4.559e-13
3.562e-09
alternative hypothesis
greater
greater
sample estimates:
Observed Moran's I
5.369826e-02
2.547370e-02
Expectation
-4.619755e-04
-4.280124e-04
Variance
5.748754e-05
2.002650e-05

3a
4781
203420
0.8899306
42.54758
5.4373
2.705e-08
greater
1.722274e-02
-4.100160e-04
1.051666e-05

Lagrange multiplier diagnostics for spatial dependence
LMerr / p-value / [df=1]
RLMerr / p-value / [df=1]
LMlag / p-value / [df=1]
RLMlag / p-value / [df=1]
SARMA / p-value / [df=2]

50.0045/1.534e-12
3.7592/ 0.05252
51.9133/ 5.801e-13
5.668/ 0.01728
55.6725/0.01728

32.1022/1.463e-08
1.9497/0.1626
34.3009/4.722e-09
4.1484/0.04167
36.2506/1.344e-08

27.7186/1.403e-07
2.1612/0.1415
30.954/2.642e-08
5.3966/0.02018
33.1152/6.443e-08
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Os resultados amostram que os melhores resultados foram obtidos para o
modelo da defasagem espacial (LAG) com matriz de vizinhança até a 3ª ordem. Os
resultados da análise de regressão com este modelo, para crianças menores de 5
anos, são apresentados na Tabela 6. Os resultados da análise com vizinhança de 1ª
e 2ª ordem estão anexos ao trabalho.
Tabela 6: Regressão Espacial pelo modelo de Lagrange para crianças menores de 5 anos e matriz
de vizinhança de 3ª ordem.

CRIANÇAS / LAG - 3V
Residuals:
Min
-0.0500839

1Q
Median
3Q
-0.0194919
-0.0103451
0.0048311
Coefficients: (asymptotic standard errors)

Max
1.5429566

Estimate
Std. Error
z value
Pr(>|z|)
(Intercept)
-1.3358e-02
8.9081e-03
-1.4996
0.133721
DVT
1.3228e-04
5.7553e-05
2.2985
0.021535
IDH-M
4.0992e-02
1.2799e-02
3.2029
0.001361
Rho: 0.27523, LR test value: 24.991, p-value: 5.7604e-07
Asymptotic standard error: 0.052445
z-value: 5.248, p-value: 1.5376e-07
Wald statistic: 27.542, p-value: 1.5376e-07
Log likelihood: 6977.572 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0031546, (sigma: 0.056166)
Number of observations: 4781
Number of parameters estimated: 5
AIC: -13945, (AIC for lm: -13922)
LM test for residual autocorrelation
test value: 1.8095, p-value: 0.17857
Para adultos com idade acima de 64 anos, foi adotado o mesmo
procedimento e os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 7, 8 e 9.
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Tabela 7: Regressão Linear da taxa de internação por doenças respiratórias em idosos com idade
superior a 64 anos e a densidade de tráfego (DVT) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M).

Residuals:
Min
-0.04501

1Q
-0.01895

Median
-0.01053
Coefficients:

3Q
-0.00001

Max
1.42687

Estimate
Std. Error
t value
Pr(>|t|)
(Intercept)
4.860e-02
1.121e-02
4.336
1.48e-05 ***
DVT
-9.956e-05
7.056e-05
-1.411
0.15831
IDH-M
-4.236e-02
1.574e-02
-2.690
0.00717 **
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.0699 on 4775 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.002797, Adjusted R-squared: 0.002379
F-statistic: 6.695 on 2 and 4775 DF, p-value: 0.001248
Tabela 8: Comparativo da dependência espacial entre matrizes de vizinhança para Idosos.

Neighbour list object:
1
2
Number of regions:
4778
4778
Number of nonzero
35904
104442
links:
Percent. nonzero
0.1572717
0.4574914
weights:
Average number of
7.514441
21.85894
links:
Global Moran's I for regression residuals
Moran I statistic std. deviate
4.6101
4.7963
p-value
2.012e-06
8.082e-07
alternative hypothesis
greater
greater
sample estimates:
Observed Moran's I
3.451940e-02
2.105128e-02
Expectation
-4.626414e-04
-4.262815e-04
Variance
5.757994e-05
2.005222e-05

3
4778
202952
0.8889985
42.47635
5.6486
8.087e-09
greater
1.790236e-02
-4.074627e-04
1.050708e-05

Lagrange multiplier diagnostics for spatial dependence
LMerr / p-value / [df=1]
RLMerr / p-value / [df=1]
LMlag / p-value / [df=1]
RLMlag / p-value / [df=1]
SARMA / p-value / [df=2]

20.6314/5.568e-06
2.0586/0.1514
21.1053/ 4.347e-06
2.5324/ 0.1115
23.1638/9.333e-06

21.8963/2.878e-06
5.0286/0.02493
23.349/1.351e-06
6.4813/0.01090
28.3776/6.885e-07

29.979/4.367e-08
6.0185/0.01416
32.7586/1.043e-08
8.798/0.003016
38.7771/3.799e-09
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Tabela 9: Regressão Espacial pelo modelo de Lagrange para idosos (>64 anos) e matriz de
vizinhança de 3ª ordem.

IDOSOS / LAG - 3V
Residuals:
Min
0.05858693

1Q
Median
3Q
0.00024140
0.01683152
0.01012318
Coefficients: (asymptotic standard errors)

Max
1.42428727

Estimate
Std. Error
z value
Pr(>|z|)
(Intercept)
3.5199e-02
1.1398e-02
3.0882
0.002014
DVT -7.4741e-05
7.0345e-05
-1.0625
0.288009
IDH-M -3.0105e-02
1.5798e-02
-1.9056
0.056699
Rho: 0.24888, LR test value: 22.883, p-value: 1.7214e-06
Asymptotic standard error: 0.053986
z-value: 4.6101, p-value: 4.0246e-06
Wald statistic: 21.253, p-value: 4.0246e-06
Log likelihood: 5946.031 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0048512, (sigma: 0.069651)
Number of observations: 4778
Number of parameters estimated: 5
AIC: -11882, (AIC for lm: -11861)
LM test for residual autocorrelation
test value: 30.228, p-value: 3.8419e-08
Os resultados da análise de regressão espacial mostraram associação
positiva entre a taxa de internações por doenças respiratórias e a densidade de
tráfego e IDH-M para crianças. Para a densidade de tráfego, o incremento foi de 1,3
internações por 10.000 crianças.
Para os idosos, a associação entre a taxa de internação por causas
respiratórias e a densidade de tráfego e IDH-M foi negativa, ou seja, o risco de
internação é maior onde a densidade de tráfego e o IDH-M são menores.
Deve ser enfatizado que as internações são desfechos graves e que,
portanto, representam apenas uma fração do número de agravos que podem estar
efetivamente associados à poluição veicular.
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5.

DISCUSSÃO

Este estudo encontrou associação espacial significativa entre o risco de
internação por doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos e a densidade
de tráfego no município de São Paulo. Para idosos, com idade superior a 64 anos,
não foram evidenciados padrões espaciais conclusivos desta relação.
As análises de cluster e de autocorrelação espacial reforçaram as evidências
de padrões espaciais diferenciados para crianças e idosos. Entre as crianças, foi
observada a existência de aglomerado primário abrangendo a região central e as
zonas oeste e sul do município de São Paulo. No caso de idosos, há a ocorrência de
pequenos aglomerados nas regiões periféricas. A análise de autocorrelação (I de
Moran) também evidenciou maior associação entre internações por doenças
respiratórias e densidade veicular para crianças do que para idosos.
A distribuição das taxas brutas, em pequenas unidades de área, evidenciou a
presença de maiores valores de taxas de internação por doenças respiratórias em
crianças menores que cinco anos na região central da cidade onde a densidade de
tráfego é maior (Figura 5[A]). Para idosos, foi encontrada uma distribuição espacial
das taxas elevadas mais dispersa, e mais presente nas regiões periféricas do que na
área central.
Os resultados da análise de regressão espacial mostrou associação positiva,
com coeficiente de 1,3 (Erro Padrão de 5,75) para internações por doenças
respiratórias a cada 10.000 crianças e a densidade de tráfego, quando controlado
pelo IDH-M, reforçando os resultados obtidos nos métodos exploratórios. No caso de
idosos, o coeficiente de regressão entre a taxa de internação por causas
respiratórias e a densidade de tráfego, controlado pelo IDH-M, foi negativo, ou seja,
o risco de internação é maior, embora não significativo, onde a densidade de tráfego
e o IDH-M são menores na cidade de São Paulo.
A comparação dos resultados obtidos no presente trabalho com outros
referidos na literatura, relacionados ao aparelho respiratório, é uma tarefa difícil. Os
estudos que levam em conta a poluição veicular como indicador de exposição
utilizam desfechos mais específicos e restritos, como exacerbação da asma ou
asma, Doença Pulmonar Obstrutiva crônica (DPOC), diminuição da capacidade
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ventilatória, sintomas respiratórios etc (HEI, 2010). Por outro lado, a avaliação da
exposição aos poluentes de origem veicular é outro fator que dificulta a comparação
dos resultados, pois as metodologias empregadas são muito diferentes entre si. O
uso de dados secundários de internações hospitalares restringe a padronização do
diagnóstico, uma vez que está posto nas bases de dados, por profissionais e locais
diversos, com critérios não uniformes. Com relação às crianças, destaca-se ainda a
dificuldade de diagnóstico dos problemas respiratórios, em especial a asma. Não
existe um conjunto de critérios único e universalmente aceito para identificar asma,
observa-se a existência de vários fenótipos distintos da doença o que quase
inviabiliza o uso de definição única em estudos epidemiológicos (HEI, 2010). Neste
trabalho buscou-se ampliar os diagnósticos a serem considerados nas análises,
selecionando aqueles que de alguma forma estão relacionados ao broncoespasmo e
chiado, como uma aproximação das doenças que provocam reatividade brôquica em
crianças. Foram selecionadas as CID10 J20 a J22 e J40 a J47.
Os resultados das análises em crianças concordam com as conclusões de
vários outros estudos encontrados na literatura. Forte associação entre asma e
outros sintomas respiratórias como doenças obstrutivas crônicas das vias aéreas
inferiores, em especial, exacerbação de asma em crianças tem sido observada em
outros estudos (HEI, 2010).
Burr et al (2004) em Helsinki, verificou que a congestão nasal, irritação dos
olhos, nariz, rinite e rinoconjuntivite ocorrem mais entre crianças que vivem no centro
do que em áreas suburbanas, e atribui estes achados à exposição pessoal a NO2,
por proximidade das vias de tráfego intenso. O autor também avalia que tais
sintomas foram reduzidos após intervenções de diminuição do trafego na cidade.
Zmirou et al, 2004, conclui que os primeiros dois anos de vida, são um
período crítico para o desenvolvimento da asma e ainda que há evidencias não
conclusivas de que a interação gene-ambiente torna as crianças mais suscetíveis,
caso sejam expostas a partir desta idade. Argumenta que indicadores das
concentrações de poluentes do ar mostraram uma diminuição drástica na segunda
metade do Século XX nos países desenvolvidos, no que se refere aos poluentes de
origem industrial, mas que o aumento de frota e dos deslocamentos motorizados
estão contribuindo para o recente aumento na prevalência da asma mundial.
35

Brauer et al (2007) avaliou o desenvolvimento de sintomas asmáticos,
alérgicos e infecções respiratórias durante os primeiros quatro anos de vida em um
estudo de coorte de nascimento (n~ 4.000). Relacionou concentrações de poluentes
exteriores oriundos do trânsito a endereços do registro de nascimento em um
modelo de regressão de uso do solo. Encontrou correlação por meio de regressão
logística para dados do questionário sobre o diagnóstico médico de asma, bronquite,
gripe e eczema e auto-referência a chiado, tosse noturna seca, infecções de orelha,
garganta e erupções cutâneas. Odds Ratio ajustado por faixa de poluição interquartil
mostrou um incremento para chiado (1,2, IC95%:1,0-1,4), diagnóstico médico de
asma (1,3, IC95%: 1,0-1,7), infecções de garganta, ouvido e nariz (1,2, IC95%:1,01,3) e resfriados e gripes graves (1,2, IC95%:1,0-1,4) e fuligem.
Jerret et al. (2008) estudou uma coorte prospectiva de 217 crianças entre 1018 anos de idade no sul da Califórnia para investigar associações entre poluição e
saúde. A incidência de asma foi avaliada por meio de questionários durante 8 anos
de seguimento. Monitores de NO2 foram instalados na parte externa das residências
durante 2 semanas no verão e 2 semanas no outono-inverno e foi utilizado como
marcador da poluição do ar relacionado com o tráfego. Modelos multiníveis de Cox
foram usados para testar a associação entre asma e poluição relacionada ao tráfego
e encontrou associação positiva com uma Razão de Risco de 1,29 (IC(5%: 1,071,56) entre os intervalos interquartis de 6,2 ppb na concentração anual de NO2 na
comunidade. Usando intervalos interquartis para todas as medidas de 28,9 ppb
anuais de NO2 nas residências, a Razão de Risco aumentou para 3,25 (IC95%:1,357,85), evidenciando a contribuição do tráfego com a ocorrência de asma.
Kim et al (2008) realizou estudo transversal sobre asma e outros sintomas
respiratórios em crianças (n= 1.080) considerando distâncias entre as residências e
as vias de alto tráfego em São Francisco, Califórnia, região altamente urbanizada,
onde a qualidade do ar é caracterizada como boa devido influência das brisas
costeiras. Informações de saúde e fatores residenciais foram obtidas pro meio de
questionário aplicado aos pais. A exposição foi avaliada a partir de várias medidas
de distância do local de residência às vias de alto tráfego e também foram medidos
as concentrações de NOx e NO2 para um subconjunto de famílias para validar os
dados de distância. Usando análise de regressão logística multivariada, foi encontra
associação entre asma e a proximidade com o tráfego.
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Lee et al (2011) aponta maiores efeitos pulmonares em crianças e mais
fortemente em meninos do que meninas que frequentam escolas onde há
concentração de poluentes provenientes do trafego em Taiwan.
Para os idosos (65 anos e mais), nossa opção foi trabalhar apenas com as
Doenças Crônicas das Vias Áérias Inferiores, onde estão incluídas as DPOC (CID10:
J40-J47), mais comuns nesta faixa etária. Segundo o HEI (2010) o papel da poluição
veicular no desencadeamento de problemas respiratórios em adultos é mais
complexo, tem sido menos estudado e apresenta resultados controversos, o que
levou o Instituto a considerar que são inadequados e insuficientes para inferir
associação causal. Nossos achados apontam para a não existência de associação
entre este grupo de doenças em idosos e a poluição veicular.
O georreferenciamento por endereço de residência do paciente envolveu
perdas no número de eventos, atingindo a eficiência de 91% para AIHs e de 84%
para CIHs. A perda deveu-se principalmente, a problemas de preenchimento dos
dados, e mesmo a menor eficiência, em CIHs, pode ser considerada adequada para
este tipo de estudo, dado ao grande volume de informações trabalhadas.
Além da exposição à poluição relacionada ao tráfego, diferenças nas
condições

socioeconômicas

e,

portanto,

acesso

aos

serviços

de

saúde,

determinadas condições de habitação etc. também podem explicar as diferenças
observadas nos padrões espaciais das taxas de internação de crianças e adultos.
Neste caso, o uso de dados de internações como variável dependente também deve
ser considerado. Afinal, as internações são eventos que representam desfechos de
maior gravidade e, por isso, podem ser mais influenciadas pela situação
socioeconômica e pelo acesso aos serviços de saúde. No caso de idosos, a
proporção de idosos residentes na área central e mais poluída do município é maior,
majoritariamente pertencentes às classes socioeconômicas mais enriquecidas e,
portanto, tem mais acesso aos serviços e melhores recursos para o enfrentamento
de crises sem a necessidade de internações, o que pode não ser o caso em relação
aos idosos residentes na periferia da cidade.
Quanto às crianças, embora aquelas residentes na região central tenham
melhor IDH-M em relação às residentes na periferia, em geral, residem nas regiões
mais degradadas e mais poluídas.
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A diferença nos métodos de avaliação da exposição aos poluentes de origem
veicular é outro fator que dificulta a comparação dos resultados dos estudos
epidemiológicos sobre a poluição do tráfego e agravos à saúde da população. A
exposição é raramente constante; os agentes são diversos e complexos; a
exposição também envolve aspectos comportamentais complexos e variáveis, sem
contar que as pessoas respondem de formas diferentes às exposições. (Brauer,
2010)
Estudos da variação da exposição em pequenas áreas e sua associação com
doenças respiratórias, em sua maioria, utilizam modelos de regressão do uso do
solo (Land use Regression Models) e ou modelos que simulam a emissão e
dispersão dos poluentes de origem veicular. Karr et al (2009) investigou a exposição
ao tráfego e o risco de hospitalização por bronquiolite em crianças em uma região
com baixa poluição do ar. Análise de regressão logística identificou uma Odds Ratio
de 1,06 (IC95%:0,92-1,17) para crianças vivendo até 50 metros de distância das vias
de alto tráfego.
Não foram encontrados estudos da associação entre densidade de tráfego e
internações por doenças respiratórias em pequenas unidades espaciais que tenham
empregado métodos de análise espacial que possam ser diretamente comparados
aos resultados obtidos no presente estudo.
A cidade de São Paulo desenvolveu-se do centro para a periferia. A
infraestrutura urbana de melhor qualidade bem como a população de alto status
socioeconômico se concentrou na região central, enquanto as áreas periféricas eram
ocupadas por população com piores condições socioeconômicas e, portanto,
apresentando maior déficit de bens e serviços públicos. Esta configuração mantevese ao longo do tempo e favoreceu a concentração do tráfego na região central da
cidade. (Nardocci et al, 2013)
A população de idosos está concentrada na região central, enquanto que a
população de crianças é maior nas regiões periféricas (Figura 2). No entanto, na
região central, há uma importante diferença socioeconômica entre estes dois grupos
etários. Enquanto os idosos residentes nesta área são das classes de maior renda e
condições socioeconômicas, as crianças pertencem às classes que ocupam regiões
mais degradadas, em geral, o entorno de vias de alto tráfego, de viadutos e
elevados. (Nardocci et al, 2013)
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Deve-se considerar finalmente que resultados sem significância não podem
ser tomados como indicadores da falta de associação entre a exposição à poluição
de origem veicular e desfechos de saúde na população, em virtude das limitações
metodológicas existentes nestes estudos e a própria dinâmica de crescimento da
cidade, que necessita ser melhor investigada e interpretada.
Também

deve

ser

considerado

que

a

conversão

das

variáveis

socioeconômicas e de população da base de setor censitário do IBGE para células
de 500mx500m também pode ter introduzido suavizações e vieses. Outros métodos
avançados de inferência Bayesiana para o mapeamento dos riscos bem como o uso
de unidades espaciais com tamanhos variados podem ser empregados em estudos
futuros para aprofundar as análises realizadas neste trabalho.
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6.

CONCLUSÃO

Os resultados do presente estudo ecológico reforçam a hipótese de forte
associação entre desfechos respiratórios em crianças menores de 5 anos e a
exposição à poluição de origem veicular no município de São Paulo. Para idosos, o
estudo aponta para uma maior influência das condições socioeconômicas nas
internações por doenças respiratórias.
O uso da densidade de tráfego em pequenas unidades espaciais como proxy
da exposição à poluição relacionada ao tráfego, foi importante para evidenciar
gradientes intraurbanos de exposição e de taxas de internações.
Os métodos de análise espacial empregados evidenciaram resultados
importantes e diferenças significativas nos padrões entre os grupos etários: crianças
e idosos. Estes resultados são relevantes para subsidiar políticas públicas de
transporte que visem a redução da poluição na cidade de São Paulo, bem como
para fornecer subsídios aos serviços de vigilância ambiental em saúde relacionados
à poluição do ar.
A poluição relacionada ao tráfego configura-se como importante fator de risco
à saúde de crianças na cidade de São Paulo e medidas de redução das exposições
bem como de redução dos fatores de vulnerabilidade devem ser priorizadas.
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8.

ANEXOS

Tabela A1: Regressão Espacial Lagrange - TIRC - matriz de vizinhança 1ª ordem.

CRIANÇAS / LAG - 1V
Residuals:
Min
-0.0800818

1Q
Median
3Q
-0.0186020
-0.0104217
0.0047576
Coefficients: (asymptotic standard errors)
Estimate

(Intercept)
DVT
IDH-M

Max
1.5434223

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

1.5600e-02

8.8559e-03

-1.7615

0.0781525

1.3131e-04

5.7269e-05

2.2928

0.0218569

4.7456e-02

1.2535e-02

3.7857

0.0001532

Rho: 0.17805, LR test value: 47.471, p-value: 5.5825e-12
Asymptotic standard error: 0.025328
z-value: 7.0299, p-value: 2.0675e-12
Wald statistic: 49.419, p-value: 2.0675e-12
Log likelihood: 6988.812 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0031323, (sigma: 0.055967)
Number of observations: 4781
Number of parameters estimated: 5
AIC: -13968, (AIC for lm: -13922)
LM test for residual autocorrelation
test value: 13.711, p-value: 0.00021317
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Tabela A2: Regressão Espacial Lagrange - TIRC - matriz de vizinhança 2ª ordem.

CRIANÇAS / LAG - 2V
Residuals:
Min
-0.0580377

1Q
Median
3Q
-0.0191446
-0.0105166
0.0048288
Coefficients: (asymptotic standard errors)
Estimate

(Intercept)
DVT
IDH-M

Max
1.5465057

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

-1.4800e-02

8.8943e-03

-1.6639

0.0961242

1.3294e-04

5.7478e-05

2.3128

0.0207312

4.4884e-02

1.2684e-02

3.5387

0.0004021

Rho: 0.2198, LR test value: 28.477, p-value: 9.4814e-08
Asymptotic standard error: 0.040446
z-value: 5.4345, p-value: 5.4958e-08
Wald statistic: 29.534, p-value: 5.4958e-08
Log likelihood: 6979.315 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0031512, (sigma: 0.056135)
Number of observations: 4781
Number of parameters estimated: 5
AIC: -13949, (AIC for lm: -13922)
LM test for residual autocorrelation
test value: 8.5581, p-value: 0.0034399
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Tabela A3: Regressão Espacial Lagrange – TIRI - matriz de vizinhança 1ª ordem.

IDOSOS / LAG - 1V
Residuals:
Min
-0.06356949

1Q
Median
3Q
-0.01766104
-0.01026061
0.00012829
Coefficients: (asymptotic standard errors)
Estimate

(Intercept)
DVT
IDH-M

Max
1.42918326

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

4.2831e-02

1.1237e-02

3.8117

0.0001380

-9.0095e-05

7.0335e-05

-1.2809

0.2002155

-3.7265e-02

1.5726e-02

-2.3696

0.0178076

Rho: 0.1169, LR test value: 19.703, p-value: 9.048e-06
Asymptotic standard error: 0.026176
z-value: 4.466, p-value: 7.9694e-06
Wald statistic: 19.945, p-value: 7.9694e-06
Log likelihood: 5944.44 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0048535, (sigma: 0.069667)
Number of observations: 4778
Number of parameters estimated: 5
AIC: -11879, (AIC for lm: -11861)
LM test for residual autocorrelation
test value: 6.0922, p-value: 0.013578
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Tabela A4: Regressão Espacial Lagrange - TIRI - matriz de vizinhança 2ª ordem.

IDOSOS / LAG - 2V
Residuals:
Min
-0.06356949

1Q
Median
3Q
-0.01766104
-0.01026061
0.00012829
Coefficients: (asymptotic standard errors)
Estimate

(Intercept)
DVT
IDH-M

Max
1.42918326

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

4.2831e-02

1.1237e-02

3.8117

0.0001380

-9.0095e-05

7.0335e-05

-1.2809

0.2002155

-3.7265e-02

1.5726e-02

-2.3696

0.0178076

Rho: 0.1169, LR test value: 19.703, p-value: 9.048e-06
Asymptotic standard error: 0.026176
z-value: 4.466, p-value: 7.9694e-06
Wald statistic: 19.945, p-value: 7.9694e-06
Log likelihood: 5944.44 for lag model
ML residual variance (sigma squared): 0.0048535, (sigma: 0.069667)
Number of observations: 4778
Number of parameters estimated: 5
AIC: -11879, (AIC for lm: -11861)
LM test for residual autocorrelation
test value: 6.0922, p-value: 0.013578
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Tabela A5: Frequência de diagnósticos por grupo de diagnóstico e etário estudados.

J20 a
J22
J40 a
J47

Casos Crianças
Grupo Diagnóstico
Outras infecções agudas
das vias aeras inferiores
Doenças crônicas das vias
aéreas inferiores

Quantidade
7443

Casos Idosos
Grupo Diagnóstico
J40 a
Doenças crônicas das
J47
vias aéreas inferiores

Quantidade
8527

13006

Tabela A6: Detalhamento das frequências dos diagnósticos nos casos estudados.
Casos Crianças
Grupo Diagnóstico

Quantidade

J20 Bronquite aguda

731

J21 Bronquiolite aguda

6712

Infecções agudas não esJ22 pecificadas das vias aéreas
inferiores

-

J40

Bronquite não especificada
como aguda ou crônica

147

J41

Bronquite crônica simples
e mucopurulenta

J42
J43
J44
J45
J46
J47

Bronquite crônica não especificada
Enfisema
Outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas
Asma
estado de mal asmático
Bronquectasia
Total

Casos Idosos
Grupo Diagnóstico
Bronquite não especifiJ40 cada como aguda ou
crônica
Bronquite crônica simJ41
ples e mucopurulenta
J42

Bronquite crônica não
especificada

Quantidade
422
33
50

J43 Enfisema

138

-

Outras doenças pulmoJ44 nares obstrutivas crônicas

6735

-

J45 Asma

956

-

J46 estado de mal asmático

193

-

J47 Bronquectasia

11374
1485
20449

Total

-

8527
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