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RESUMO 

Este estudo observacional, ecológico de series temporais tem por objetivo de 

verificar a relação entre internações de adultos por doenças cardiovasculares totais 

(DCVT) e poluição do ar estratificado por sexo, em residentes do município de São 

Paulo no período de 2000 a 2013, observando sua estrutura de defasagem. As 

analises foram estratificadas por faixa etária e sexo e incluíram internações por 

Doenças Cardiovasculares Totais (CID10: capítulo IX - I00-I99). Os dados de 

poluentes e meteorológicos foram fornecidos pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo. A relação entre poluentes do ar e 

fatores climáticos nas internações por Doenças Cardiovasculares Totais, foram 

analisadas por meio de um modelo de defasagem de distribuição polinomial tanto 

para a temperatura como para os poluentes do ar, com uma estrutura de defasagem 

de até 6 dias após a exposição. Foram utilizados modelos lineares generalizados de 

regressão de Poisson, controlando-se para sazonalidade de longa duração, dias da 

semana e feriados. A seguir foi calculado o aumento no número de internações para 

a diferença interquartil dos poluentes significativos no modelo de regressão, bem 

como para os fatores meteorológicos. Para todas as admissões hospitalares por 

Doenças Cardiovasculares Totais, foram observados efeitos agudos de curta 

duração. O O3 foi o único poluente que não teve relação a nenhum dos desfechos 

analisados e o NO2 foi o que teve o efeito maior, para um aumento de interquartil 

50,22 µg/m³ de NO2, revelou um aumento de 13,09% (IC95%: 4,74% - 21,45%), 

entre as internações totais de 30 a 44 anos. Estratificando a análise por faixa etária, 

encontrou-se um maior efeito para as internações de 45 a 60 anos. No que diz 

respeito ao sexo, entre a faixa etária 30 a 44, sobressaíram os homens, e para a 

faixa etária de 45 a 60 anos, as mulheres foram mais afetadas que os homens.  
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Descritores: Poluição do ar; Adultos; Doenças Cardiovasculares; Internação; 

Modelo Linear Generalizado. 
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ABSTRACT 

 

This observational, ecological time series study aims to verify the relationship 

between adult hospitalizations for total cardiovascular diseases (CVDD) and air 

pollution stratified by sex in residents of the city of São Paulo from 2000 to 2013, 

observing their Structure of lag. Analyzes were stratified by age group and sex and 

included hospitalizations for Total Cardiovascular Diseases (ICD10: Chapter IX - I00-

I99). The pollutant and meteorological data were provided by the Environmental 

Sanitation Technology Company of the State of São Paulo. The relationship between 

air pollutants and climatic factors in hospitalizations for Total Cardiovascular 

Diseases was analyzed by means of a polynomial distribution lag model for both 

temperature and air pollutants with a lag structure of up to 6 days after exhibition. 

Generalized linear models of Poisson regression were used, controlling for long-term 

seasonality, days of the week, and holidays. The following was calculated the 

increase in the number of hospitalizations for the interquartile difference of the 

pollutants significant in the regression model, as well as for the meteorological 

factors. For all hospital admissions for Total Cardiovascular Diseases, acute short-

term effects were observed. The O3 was the only pollutant that did not have any 

relation to any of the analyzed results and NO2 had the greater effect, for an 

increase of interquartile 50.22 μg / m 3 of NO2, an increase of 13.09% (IC95 %: 

4.74% - 21.45%), among the total admissions from 30 to 44 years. Stratifying the 

analysis by age group, a greater effect was found for hospitalizations from 45 to 60 

years. Regarding gender, between the age group 30 and 44, the men stood out, and 

for the 45-60 age group, the women were more affected than the men 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização, sobretudo após a década de 1950, levou a 

intensificação das ações migratórias, dos fluxos de bens e mercadorias e dos 

investimentos seletivos, acarretando no crescimento das metrópoles (SILVA, 2010).  

Esse processo foi o marco inicial para o aumento da poluição atmosférica, 

ocasionado em grande escala pela queima de carvão e lenha para as indústrias, 

bem como a queima de combustíveis fósseis (FONOFF, 2014). 

Os centros urbanos no Brasil tornaram-se mais populosos a partir da metade 

do século XX. O rápido crescimento das cidades com a concentração de indústrias, 

aliada a presença de veículos automotores, intensificou a variedade e a quantidade 

de poluentes liberados na atmosfera. A qualidade do ar passou a ser um grave 

problema de saúde pública em virtude do aumento desses poluentes, configurando-

se um alto risco à população (FONOFF, 2014).  

A poluição atmosférica é responsável por diversos efeitos na saúde humana, 

que se manifestam de várias formas e resultam em aumento da morbidade e/ou 

mortalidade por inúmeras doenças. É importante ressaltar, que os efeitos desses 

poluentes sofrem influência de outros fatores, como por exemplo, a ação dos ventos, 

umidade do ar, temperatura e tempo de permanência na atmosfera (FERNANDES et 

al., 2010). 

Os poluentes atmosféricos são divididos em duas grandes categorias: 

compostos voláteis e material particulado. Os compostos voláteis referem-se aos 

gases emitidos por diversas fontes ou produzidos na atmosfera a partir de 

substâncias eliminadas no ambiente. O material particulado (MP) é uma junção de 
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partículas de diversos tamanhos, que podem ser líquidas ou gasosas, suspensas no 

ar. Ele é constituído de metais pesados e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 

por isso é considerado o poluente ambiental mais danoso à saúde humana.  Os 

principais poluentes contidos na atmosfera são: dióxido de enxofre (SO2), ozônio 

(O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrogênio 

(NO2), metais pesados (Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Mn, Zn) e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (FERNANDES et al., 2010).  

Estudos epidemiológicos demonstraram que os elevados níveis de material 

particulado atmosférico estão associados positivamente com o maior número de 

casos de mortes diárias e crescente número de admissões hospitalares devido a 

problemas cardiovasculares e morbidade respiratória. Outros estudos mostraram 

também que existe uma relação entre o aumento das partículas de poluição do ar 

com a ocorrência de mortes por falência cardíaca, infarto do miocárdio e aumento de 

arritmias (ANSELME et al., 2007; ROUTLEDGE et al., 2005). 

A relação existente entre os efeitos à saúde e a poluição atmosférica foi 

determinada diante de episódios e estudos importantes de contaminação do ar 

sobre a ocorrência do excesso de milhares de mortes registradas em Londres, em 

1948 e 1952. No que se refere à Região Metropolitana de São Paulo, o crescimento 

desenfreado da Capital e dos municípios vizinhos, levou à instalação de indústrias 

de grande porte, sem a preocupação com o controle da emissão de poluentes 

atmosféricos (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, 2015). 

O município de Cubatão, pertencente ao Estado de São Paulo, é um dos 

polos industrial mais complexo e importante do país, constituído por uma série de 

indústrias do setor petroquímico, siderúrgico e de fertilizantes. Entre os anos de 
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1970 e 1980, este município ficou conhecido como sendo um dos mais poluídos do 

mundo em virtude das grandes emissões industriais, da topografia acidentada e de 

condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes (NARDOCCI et 

al., 2013). 

Segundo a CETESB (2015), poluente é qualquer substância presente no ar e 

que, devida a sua concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde, causando danos aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança. 

O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias poluentes 

presentes no ar.  É importante salientar que a concentração de poluentes está 

diretamente relacionada às condições meteorológicas. Alguns dos parâmetros que 

favorecem altos índices de poluição são: alta porcentagem de calmaria, ventos 

fracos e inversões térmicas a baixa altitude. Este fenômeno é particularmente 

comum no inverno paulista, o que torna o ar da cidade potencial risco à saúde da 

população.  

O interesse pelo assunto vem crescendo acentuadamente no mundo inteiro e 

merece a atenção não apenas dos profissionais de saúde, mas também dos 

gestores públicos, uma vez que a questão envolve políticas públicas direcionadas a 

promover a saúde, a prevenir as doenças e a proporcionar melhores condições de 

vida para população (FERNANDES et al., 2010). 

Considerando as colocações expostas acima, a hipótese desse estudo é de 

que a poluição do ar pode ser um importante fator causador das doenças 

cardiovasculares em todas as faixas etárias, incluindo os adultos. 
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1.1 POLUIÇÃO E SAÚDE 

Atualmente, a poluição do ar representa um dos maiores problemas de saúde 

pública, ocasionando esfinges à saúde dos animais, plantas e principalmente seres 

humanos. O avanço da tecnologia trouxe consigo um aumento de poluentes 

eliminados na atmosfera, prejudicando acentuadamente a qualidade de vida da 

nossa população (FRANKLIN et al., 2015; KINNEY, 2008; BRAUER et al., 2012; KIM 

et al., 2013; CASTRO et al., 2003, KIM et al., 2015). 

A sociedade vem discutindo formas de reduzir a emissão de poluentes e 

buscando soluções através de pesquisas, para enfrentar o problema da poluição do 

ar. Nessa vertente, estudos epidemiológicos vêm sendo desenvolvidos em 

diferentes capitais e cidades do mundo, com a finalidade de estabelecer padrões de 

qualidade do ar. Alguns destes estudos mostram que há um aumento da morbidade, 

principalmente em crianças e idosos, em ambientes com concentrações mínimas de 

poluentes (CASTRO et al., 2003; KIM et al., 2015).  

As fontes de emissões de poluentes na atmosfera são muitas e diversificadas. 

Além das emissões industriais e veiculares, presentes nos grandes centros urbanos, 

existem outras formas de emissão de poluentes que podem colocar em risco à 

saúde da população, inclusive em cidades de pequeno porte (BRAGA et al., 2007).  

Entre elas estão às queimadas de florestas, que promovem danos 

consideráveis à saúde das populações expostas, juntamente com a queima de 

biomassa que vem se destacando como importante agressor ambiental.  Outra fonte 

importante de poluição do ar que se sobressai, é a atividade de mineração, pois em 

alguns lugares, as minas ficam localizadas dentro do espaço de perímetro urbano, 

levando à exposição direta dos habitantes (BRAGA et al., 2007).  
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Desde a primeira metade do século XX, os efeitos nocivos da poluição do ar 

vêm sendo vivenciados no mundo.  Alguns episódios ocorridos envolvendo a alta 

concentração de poluentes chamaram a atenção para essa problemática (GOUVEIA 

et al., 2003).   

Em 1930, na região industrial do Vale do rio Meusa, Bélgica, um episódio de 

inversão térmica, ocasionou 63 mortes por problemas respiratórios, predominando 

crianças e idosos. Em 1948, na cidade de Donnora-Pensilvânia, Estados Unidos, 

morreram 17 pessoas e 6.000 apresentaram problemas respiratórios e forte irritação 

nos olhos, devido à presença de material particulado e dióxido de enxofre no ar 

advindo de fábricas de ácido sulfúrico e de beneficiamento de zinco (KIM et al., 

2015). 

No ano de 1952, a cidade de Londres ficou encoberta por partículas em 

suspensão de dióxido de enxofre, produzindo o que ficou conhecido como “Névoa 

Negra”, causando mais de 4.000 mortes. No mesmo ano, na cidade de Bauru, São 

Paulo, ocorreram 9 mortes e 150 pessoas foram acometidas por doenças 

respiratórias agudas, em virtude da emissão de grande quantidade de pó de 

sementes de mamona, lançados por uma indústria extrativa de óleos vegetais 

(OLIVEIRA, 2008). 

Hoje, a situação da qualidade do ar das cidades está longe de ser 

considerada ideal, visto que a continuidade da queima de combustíveis fósseis 

(carvão, petróleo e gás) como fonte de energia para atender as necessidades 

modernas, além de contaminar o ar dos grandes centros urbano-industriais, tem 

gerado sérios problemas ambientais como a acidificação do meio ambiente e o 

aquecimento global da atmosfera. Com a modernização da indústria, outros e 
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diversificados poluentes passaram a compor o ar das cidades, o que agrava ainda 

mais o problema da poluição e saúde (OLIVEIRA, 2008). 

O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias 

poluentes presentes no ar. Devido a uma variedade das substâncias que podem ser 

encontradas na atmosfera, e para facilitar a classificação de qualidade do ar, os 

poluentes foram divididos em duas categorias: primários e secundários. Estes são 

formados através da reação química dos poluentes primários e dos componentes 

encontrados na atmosfera, e são emitidos diretamente pelas fontes de emissão 

(CETESB, 2015). 

 

1.2 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

De acordo com a Resolução nº 3 de 28/06/1990 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (COMANA), poluente atmosférico é definido como qualquer forma de 

matéria ou energia com intensidade e em quantidade, tempo e concentração que 

possa tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, portanto danoso aos 

materiais, à fauna, e à flora.  

Os poluentes podem ser líquidos, gasosos ou sólidos e serem provenientes 

de fontes naturais ou da atividade humana. Eles ainda podem ser classificados de 

acordo com seu estado físico em material particulado, gases e vapores. De acordo 

com sua origem em primários e secundários e segundo a sua classe química em 

poluentes orgânicos e inorgânicos (ASSUNÇÃO, 1998; RESENDE, 2007; CETESB, 

2014). 
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A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de 

qualidade do ar, que determina por sua vez o surgimento de efeitos adversos da 

poluição do ar. Os principais grupos de poluentes que servem de indicadores de 

qualidade de ar, devido à frequência de ocorrência e os efeitos adversos que 

produzem, são os seguintes: material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), ozônio (O3) e óxido de nitrogênio (NO2) (CETESB, 

2015). 

A organização mundial da saúde (OMS) no ano de 2005, estabeleceu que os 

padrões de qualidade do ar (PQAr), possuem variância de acordo com o enfoque 

adotado, o que os fazem depender do nível de desenvolvimento e da capacidade 

nacional de gerenciar a qualidade do ar, a fim de balancear riscos à saúde, a 

viabilidade técnica, e os aspectos econômico, político e social. A partir dessas 

facetas, foram fixados os padrões nacionais da qualidade do ar, elencados na 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 03 de 

28/06/1990, o qual é apresentado no quadro 01.  

Quadro 01 – Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 
28/06/1990) 

Poluente  
Tempo de 

Amostragem  
Padrão 
Primário 
(μg/m³ 

Padrão 
Secundário 

(μg/m³) 

Método de Medição 

Partículas totais em  
suspensão* (PTS)  

24 horas  
240 150 amostrador de grandes 

volumes 
MGA2  80 60 

Partículas inaláveis (MP10)  

24 horas  
150 

  Separação inerdal/filtração 

MAA¹  50 50 

Fumaça* (FMC)  
24 horas  150 100 

Refletância 
MAA¹  60 40 

Dióxido de enxofre (SO2)  
24 horas  365 100 

Pararosanilina 
MAA¹  80 40 

Dióxido de nitrogênio (NO2)  
1 horas  320 190 

Quimiluminescência 
MAA¹  100 100 
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Monóxido de carbono (CO)  

1 horas  40000 40000 

infravermelho não 
dispersivo 

35 ppm 35 ppm 

8 horas  10000 10000 

9 ppm 9 ppm 

Ozônio (O3)  
8 horas  

160 160 Quimiluminescência 

Fonte: Relatório CETESB, 2014a.  

No ano de 1972, na Região Metropolitana de São Paulo, foi dado o passo 

inicial para o monitoramento da qualidade do ar, onde a partir da instalação de 14 

estações de medição diária dos níveis de dióxido de enxofre (SO2) e fumaça preta, 

foi possível realizar a avaliação das concentrações de poluentes no Estado de São 

Paulo, onde de certa forma, deu-se desenho à Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB, 2015). 

Aproximadamente 10 anos após o início do monitoramento, instalou-se novas 

estações para a avaliação de SO2, material particulado inalável (MP10), ozônio (O3), 

óxidos de nitrogênio (NO, NO2 e NOx), monóxido de carbono (CO) e 

hidrocarbonetos não-metânicos (NMHC), atrelado à avaliação dos parâmetros 

meteorológicos como a direção e velocidade do vento, temperatura e a umidade 

relativa do ar (CETESB, 2015). 

Ao se lançar um poluente na atmosfera a partir de suas fontes de emissão, é 

possível medir o grau de exposição dos que serão receptores, a fim de verificar a 

concentração desse poluente (CETESB, 2014). Levando em consideração a 

afirmação acima, foi estabelecido novos padrões de qualidade do ar para o Estado 

de São Paulo, a partir do Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013, tendo por base 

as diretrizes estabelecidas pela OMS, conforme mostra o quadro 02. 
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Quadro 02 – Padrões Estaduais de Qualidade do Ar (Decreto Estadual nº 59.113 de 
23/04/2013) 
 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
MI 1 (μg/m³) 

MI 2 
(μg/m³) 

MI 3 
(μg/m³) 

PF (μg/m³) 

Partículas inaláveis 
(MP10)  

24 horas  120 100 75 50 

MAA¹  40 35 30 20 

Partículas inaláveis finas 
(MP2,5)  

24 horas  60 50 37 25 

MAA¹  20 17 15 10 

Dióxido de enxofre (SO2)  24 horas  60 40 30 20 

MAA¹  40 30 20  - 

Dióxido de nitrogênio 
(NO2)  

1 horas  260 240 220 200 

MAA¹  60 50 45 40 

Ozônio (O3)  8 horas  140 130 120 100 

Monóxido de carbono 
(CO)  

8 horas  
-  - -  9ppm 

Fumaça* (FMC)  24 horas  120 100 75 50 

MAA¹  40 35 30 20 

Partículas totais em 
suspensão* (PTS)  

24 horas  -   -  - 240 

MGA
2 
  - -   - 80 

Chumbo** (Pb)  MAA¹   -  -  - 0,5 

Fonte: Relatório CETESB, 2014a. 

A partir do estabelecimento e uniformização dos estados de Atenção, Alerta e 

Emergência, concomitantemente associado aos níveis de concentração 

extrapolados, demandados pela previsão de condições meteorológicas antagônicas 

à dispersão dos poluentes, a Legislação Estadual (DE nº 59.113/2013) estabelece 

também critérios para episódios críticos de poluição do ar, que estão apresentados 

no Quadro 3.  

Quadro 03 – Critério para episódios críticos de poluição do ar (Decreto Estadual nº 
59.113 de 23/04/2013) 
 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

Partículas inaláveis finas (μg/m³) - 24h 125 210 250 

Partículas inaláveis (μg/m³) - 24h 250 420 500 

Dióxido de enxofre (μg/m³) - 24h 800 1.600 2.100 

Dióxido de nitrogênio (μg/m³) - 1h 1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono (ppm) - 8h 15 30 40 

Ozônio (μg/m³) - 8h 200 400 600 
Fonte: Relatório CETESB, 2014a. 
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1.2.1 Material Particulado 

O material particulado é um conjunto de poluentes constituídos de fumaças, 

poeiras e toda e qualquer tipo de substância sólida e líquida que se encontra 

suspensa no ar devido ao seu tamanho pequeno. Por ficarem dispersos no ar esses 

materiais são chamados de aerossóis. As principais fontes de emissão de 

particulado são os veículos automotores, queima de biomassa, processos 

industriais, ressuspensão de poeira do solo, etc. Além desses, as reações químicas 

de gases como óxidos de nitrogênio (NO2) e o dióxido de enxofre (SO2) 

transformam-se em partículas formando o material particulado na atmosfera 

(CETESB, 2015). 

De acordo com Resende (2007), o material particulado pode está associado a 

diversos outros termos, como por exemplo, partículas em suspensão, material 

particulado em suspensão, aerossol, partículas totais em suspensão, partículas 

inaláveis (PM10), partículas inaláveis finas (PM2,5), poeira, fumaça, fumos, névoas, 

entre outros. 

É importante ressaltar que o tamanho das partículas está diretamente 

relacionado ao seu potencial para causar problemas à saúde humana, de modo que 

quanto menores as partículas, maiores os danos provocados (CETESB, 2015). 

Sendo assim, as partículas cujo diâmetro aerodinâmico apresenta-se igual ou 

menor a 10 micrômetros (PM10) são as que provocam maior preocupação, uma vez 

que podem ficar reclusas na parte superior do sistema respiratório e dessa forma 

conseguem passar facilmente pelo nariz e garganta, atingindo assim os pulmões e 

podendo gerar uma série de doenças respiratórias e cardíacas. As partículas 

inaláveis finas (PM2,5) apresentam um diâmetro aerodinâmico menor que 2,5 
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micrômetros. E por causa do seu tamanho pequeno, penetram profundamente no 

sistema respiratório, podendo atingir os alvéolos pulmonares (RESENDE, 2007; 

CETESB, 2015). 

As partículas totais em suspensão são aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é 

menor ou igual a 50 micrômetros. Assim, parte destas partículas é inalável 

provocando problemas à saúde, e a outra parte pode afetar desfavoravelmente o 

ambiente, comprometendo a qualidade de vida da população. A fumaça está 

associada ao material particulado disperso na atmosfera resultante do processo de 

combustão, e está diretamente relacionada à fuligem presente no ambiente 

(CETESB, 2015).  

Dentre os danos provocados pelo material particulado estão a perda de 

visibilidade, perda da qualidade da água, poluição do solo, danos à flora, entre 

outros (RESENDE, 2007). 

 

1.2.2 Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre é resultado principalmente da queima de combustíveis 

que contém enxofre, como por exemplo, o óleo diesel, óleo combustível industrial e 

gasolina. Ele é um dos gases principais formadores da chuva ácida. Além disso, o 

SO2 pode reagir com outras substâncias presentes no ar formando partículas de 

sulfato que são responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera (CETESB, 

2015). 
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Segundo Resende (2007), o SO2 são gases que se dissolvem com facilidade 

na água e comuns em materiais brutos, como óleo cru, carvão, em minérios que 

contêm metais como o cobre, zinco, chumbo e ferro 

Por ser altamente solúvel, quando inalado é prontamente absorvido pelas vias 

aéreas superiores, liberando substâncias potencialmente irritantes como íons 

hidrogênio (H+), sulfito de hidrogênio (HSO3
-) e íons sulfito (SO3

--).  O que pode 

provocar uma diminuição da função pulmonar devido a uma exposição crônica 

(COMMITTEE OF THE ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH 

ASSEMBLY OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1996). 

 

1.2.3 Monóxido de Carbono (CO) 

O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro resultante da queima 

incompleta de combustíveis de origem orgânica, como combustíveis fósseis, 

biomassa, entre outros. Geralmente ele é encontrado nas cidades em maiores 

concentrações, emitido principalmente por veículos automotores. Portanto, em áreas 

de intensa circulação de veículos são encontradas altas concentrações de CO 

(CETESB, 2015). 

O CO quando disperso na atmosfera pode sofrer oxidação por radicais livres 

formando dióxido de carbono e pode reagir com outros poluentes produzindo o 

ozônio (O3) (CETESB, 2012). 

A via respiratória é a principal via de exposição e intoxicações agudas podem 

ser fatais. Quando inalado, o gás é absorvido rapidamente pelos pulmões e em 

circulação liga-se de maneira estável com a hemoglobina, formando 

carboxihemoglobina (COHb). Essa ligação por sua vez, impede o transporte do 

oxigênio, causando hipóxia tecidual. Por isso, a exposição ao composto está 
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também associada a prejuízos na acuidade visual, no aprendizado, na capacidade 

de trabalho e aumento na mortalidade por infarto cardíaco agudo entre idosos 

(CETESB, 2012). 

 Em baixas concentrações  o CO provoca efeitos leves, semelhantes aos da 

gripe, apresentando cefaleia e fadiga. Além disso, também pode provocar dores no 

peito em pessoas com doenças cardíacas, bem como, angina, problemas de visão  

e redução da função cerebral. Em elevadas concentrações provoca problemas de 

coordenação e visão, dores de cabeça, tonturas, confusão e náuseas. E em 

concentrações muito elevadas torna-se fatal. Contudo, os efeitos são variáveis para 

cada organismo, precisando ser considerado a idade, o estado de saúde e também 

o tempo de exposição e a concentração de gás inalado (EPA, 2013). 

 

1.2.4 Ozônio (O3) 

O ozônio é o principal produto da reação entre os óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis, na presença de luz solar. Por isso, é denominado de 

oxidante fotoquímico e é utilizado como parâmetro indicador da presença deste na 

atmosfera. Os oxidantes fotoquímicos formam a chamada névoa fotoquímica ou 

“smog fotoquímico”, assim denominado porque provoca uma diminuição da 

visibilidade na atmosfera (CETESB, 2015). 

Por ser um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente pelas 

fontes estacionárias ou móveis, a formação do ozônio é extremamente influenciada 

pelas condições meteorológicas, como por exemplo, variação da nebulosidade, 

quantidade de radiação solar incidente, altas temperaturas, transporte atmosférico 

de precursores, bem como o transporte do próprio ozônio de uma região para outra. 
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Além, é claro da presença de óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, 

que reagem entre si originando o O3 (CETESB, 2014). 

O O3 além de prejuízos à saúde pode ocasionar danos à vegetação. É 

importante ressaltar que o ozônio encontrado na faixa de ar próxima do solo é 

chamado de “mau ozônio”, pois é tóxico à respiração. Contudo, na estratosfera ele 

tem a função de proteger a Terra dos raios ultravioletas (CETESB, 2015). 

Em concentrações baixas, o O3 é um gás incolor, porém quando em 

concentrações elevadas no ar torna-se azulado. A concentração e a duração da 

exposição ao poluente determinam a sua toxicidade. É um gás tóxico que pode 

causar graves doenças e se inalado em grande quantidade pode ocasionar a morte 

(PIRANI, 2011). 

Logo após o contato com o gás pode ocasionar irritação no nariz e garganta e 

perda de visão, bem como causar cefaleia, dor no peito, tosse e garganta seca, além 

de um aumento do pulso e edema pulmonar (PIRANI, 2011).  

1.2.5 Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

O dióxido de nitrogênio é um composto de nitrogênio formado durante os 

processos de combustão que ocorrem entre o oxigênio e o nitrogênio. Entre os 

compostos de nitrogênio poluentes encontra-se à amônia, os óxidos de nitrogênio e 

o próprio nitrogênio (CETESB, 2015; RESENDE, 2007). 

Os principais responsáveis pela emissão do NO2 nas grandes cidades são os 

veículos. Sob a ação da luz solar, o óxido de nitrogênio (NO) se transforma em NO2 

e tem papel importante na formação de oxidantes químicos como o ozônio. O NO2 
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acarretar danos à saúde e ao meio ambiente dependendo das concentrações 

(CETESB, 2015). 

Dentre os danos ao meio ambiente ocasionados pelos compostos de 

nitrogênio destacam-se danos à qualidade da água, aquecimento global, formação 

de produtos tóxicos na atmosfera, diminuição da visibilidade, entre outros 

(RESENDE, 2007). 

E os prejuízos à saúde associado ao NO2 encontram-se os problemas 

respiratórios, como dificuldade de respirar, tosse seca, asma, cansaço, doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), inflamação das vias aéreas e redução da 

função pulmonar, além de sintomas mais brandos como ardor nos olhos, nariz e 

garganta (CETESB, 2015). 

Sobre a qualidade do ar na cidade de São Paulo, são emitidos anualmente 

1,46 milhões de monóxido de carbono, 354 mil toneladas de hidrocarbonetos, 317 

mil toneladas de óxido de nitrogênio, 28 mil toneladas de material particulado e 12 

mil toneladas de óxido de enxofre (CETESB, 2015). Dessa forma, o quadro 1 aborda 

de forma resumida as fontes, as características dos principais poluentes do ar, e os 

pricipais efeitos desses poluentes na saúde humana e no meio ambiente.  
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Quadro 4. Fontes e principais efeitos dos principais poluentes na atmosfera. 
 

Fontes e principais efeitos dos principais poluentes na atmosfera 

Poluente Principais Fontes 
Antropogênicas 

Principais 
Fontes 

Naturais 

Efeitos 
 sobre a Saúde 

Efeitos 
Gerais ao 

Meio 
Ambiente 

 
 

Partículas 
Totais em 

Suspensão 
(PTS) 

 
Processos 
industriais, 

veículos 
automotores 

(exaustão), poeira 
de rua 

ressuspensa, 
queima de 
biomassa. 

 

 
Pólen, 

aerossol 
marinho e 

solo. 

 
Desconforto na 

respiração, doenças 
respiratórias, 

agravamento de 
doenças respiratórias 
e cardiovasculares já 
existentes. Pessoas 
com asma, doenças 
crônicas de coração 
e pulmão são mais 
sensíveis ao SO2. 

Irritação ocular. 

 
Pode levar a 
formação de 
chuva ácida, 

causar 
corrosão aos 
materiais e 

danos à 
vegetação. 

 
 

Partículas 
Inaláveis 
(PM10) 

 
Processos de 

combustão 
(indústrias e 

veículos 
automotores), 

aerossol 
secundário 
(formado na 
atmosfera). 

 

 
Pólen, 

aerossol 
marinho e 

solo. 

 
Aumento da 
sensibilidade à asma 
e à bronquite. 

 
Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 

danos a 
vegetação. 

 
 
 

Dióxido de 
Enxofre 
(SO2) 

 
Combustão de 
combustíveis 

fósseis (carvão), 
queima de óleo 

combustível, 
refinaria de 

petróleo, veículos 
a diesel. 

 
Vulcões, 

emissões de 
reações 

biológicas. 

 
Desconforto na 

respiração, doenças 
respiratórias, 

agravamento de 
doenças respiratórias 
e cardiovasculares já 
existentes. Pessoas 
com asma, doenças 
crônicas de coração 
e pulmão são mais 
sensíveis ao SO2. 

Irritação ocular. 
 

 
Pode levar a 
formação de 
chuva ácida, 

causar 
corrosão aos 
materiais e 

danos à 
vegetação. 
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Óxidos de 
Nitrogênio 

(NOx) 

 
Processos de 

combustão 
envolvendo 

veículos 
automotores, 

industrias, usinas 
termoelétricas 

(óleo, gás, carvão) 
e incineração. 

 
Processos 

biológicos no 
solo e 

relâmpagos. 

 
Aumento da 

sensibilidade à asma 
e à bronquite. 

 
Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 

danos a 
vegetação. 

 
 
Monóxido 
de Carbono 
(CO) 

 
Combustão 
incompleta em 
geral, 
principalmente em 
veículos 
automotores. 
  

 
Queimadas 
e reações 
fotoquímicas
.  

 
Desconforto na 
respiração, doenças 
respiratórias, 
agravamento de 
doenças respiratórias 
e cardiovasculares já 
existentes. Pessoas 
com asma, doenças 
crônicas de coração 
e pulmão são mais 
sensíveis ao SO2. 
Irritação ocular.  
 

 
Pode levar a 
formação de 
chuva ácida, 
causar 
corrosão aos 
materiais e 
danos à 
vegetação.  

 
Ozônio (O3) 

 
Não é emitido 
diretamente à 
atmosfera, sendo 
produzido 
fotoquimicamente 
pela radiação 
solar sobre os 
NOx e compostos 
orgânicos voláteis 
(VOCs). 
  

   
- 

 
Aumento da 
sensibilidade à asma 
e à bronquite.  

 
Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 
danos a 
vegetação.  

Fonte: Adequado de: http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/poluentes.asp 

 

1.3 POLUIÇÃO DO AR E AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

A poluição atmosférica é a que causa maiores impactos à saúde, dentre os 

poluentes ambientais.  Uma vez que sua presença é ubíqua e atinge grande número 

de pessoas (HABERMANN; GOUVEIA, 2012).  

http://www.fepam.rs.gov.br/qualidade/poluentes.asp
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Estudos observacionais e experimentais, nos últimos dez anos, têm mostrado 

fortes evidências a respeito dos efeitos da poluição do ar na morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares (cardíacas, arteriais e cerebrovasculares), 

principalmente os causados pelo material particulado (CANÇADO et al., 2006; 

BROK et al., 2004; DOCKERY, 2001). 

  Têm sido relatados nessas investigações, tanto os efeitos agudos, que podem 

ser a doença isquêmica do miocárdio e cerebral e o aumento de internações e de 

mortes por arritmia, como os efeitos crônicos, desencadeados pela longa exposição 

ao poluente, que podem ser representados pelo aumento da mortalidade por 

doenças cerebrovasculares e cardíacas (CANÇADO et al., 2006; BROK et al., 2004; 

DOCKERY, 2001).  

Recentemente, um estudo estimou o impacto da mortalidade mundial devido 

à exposição ao ozônio (O3) e material particulado ≤ 2,5 μg/m³ (MP2,5) de fontes 

antrópicas, ou seja, tudo o que resulta da ação humana. E o O3 foi associado com 

um número de 0,7 milhões de mortes por causas respiratórias por ano, enquanto 

que o MP2,5 foi associado a 3,5 milhões de mortes por causas cardiorrespiratórias 

ao ano. E é importante ressaltar que as crianças e os idosos são os indivíduos mais 

vulneráveis a sofrerem com problemas cardiorrespiratórios em virtude da poluição 

atmosférica (HABERMANN; GOUVEIA, 2012; ANENBERG et al., 2010).   

Em um estudo realizado por Martins (2004) na cidade de São Paulo, foi 

notado um aumento do risco de doenças isquêmicas do coração de 3% na faixa 

etária entre 45 e 64 anos para aumentos de 25μg/m3 de PM10, ou seja, as 

variações de material particulado (PM10) interferem no perfil de morbidade por 

doenças cardiovasculares.  
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Dentre os poluentes, o PM10 apresenta relação mais frequente e consistente 

com as doenças do aparelho respiratório e cardiovascular. Porém, foi encontrada 

associação significativa entre exposição ao ozônio e internações por doenças 

respiratórias em crianças, e cardiovasculares em maiores de 39 anos residentes no 

município em Cubatão, estado de São Paulo (FREITAS et al., 2016). 

O impacto dos poluentes do ar tem características específicas nas doenças 

cardiovasculares. Predominantemente, atingem adultos e idosos, porém em 

magnitude inferior quando comparado às doenças respiratórias (BRAGA et al., 

2007). 

Ainda de acordo com um estudo desenvolvido por Braga e colaboradores 

(2007) na cidade de Itabira, Minas Gerais, a poluição do ar está associada a 

aumentos nos atendimentos de pronto-socorro por doenças respiratórias entre 

crianças e adolescentes e por doenças cardiovasculares entre adultos, e isso deve a 

aumentos de 10μg/m3 no PM10.  O que permite constatar que muitos desses 

estudos demonstram que os aumentos da morbimortalidade cardiorespiratória está 

associada com o aumento de poluentes encontrados no ar, em especial nos níveis 

ambientais de PM2,5 e PM10. 

As doenças cardiovasculares apresentaram associações estatisticamente 

significantes com os poluentes, tanto nas hospitalizações quanto para a mortalidade 

e nos dias atuais têm sido as mais importantes causas de morbimortalidade, 

principalmente entre aqueles maiores de 65 anos (GOUVEIA et al., 2003).  

Dentre as doenças isquêmicas do coração, destaca-se o infarto do miocárdio, 

que apresenta aumento de até 7% nas internações associadas a incrementos no 

PM10 (GOUVEIA et al., 2003). 
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As partículas com diâmetro menor que 10 μm (PM10) estão associadas mais 

consistentemente tanto com os efeitos agudos como crônicos das doenças 

cardiovasculares.  E as partículas cujo possuem diâmetros inferiores a 2,5 μm ou a 

0,1 μm, finas e ultrafinas, respectivamente, são as que mais facilmente atingem os 

bronquíolos e os alvéolos pulmonares podendo inclusive ultrapassar as membranas 

alveolares e atingir diretamente a circulação sistêmica (NOGUEIRA, 2009). 

E justamente essas partículas têm sido mais relacionadas com risco 

cardiovascular acrescido (infarto do miocárdio, AVC, arritmias, morte súbita, 

insuficiência cardíaca e elevação tensional) (NOGUEIRA, 2009).  

De acordo com uma investigação realizada por Hart e colaboradores (2015), 

exposições em longo prazo ao material particulado (PM) aumentam o risco de 

doenças cardiovasculares, morbidade e mortalidade. Contudo existem algumas 

variáveis que podem modificar esse risco, como idade, região e sexo. O estudo 

mostra que existe riscos elevados de aparecimento de doenças cardiovasculares 

entre os indivíduos com diabetes com exposições de longo prazo para o PM, 

especialmente mulheres idosas, embora não haja evidências consistentes na 

literatura de que os indivíduos com diabetes são particularmente vulneráveis aos 

efeitos cardiovasculares da exposição aguda a poluição do ar. 

Segundo uma pesquisa desenvolvida por Zhang e colaboradores (2015), a 

poluição do ar está associada as doenças cardiovasculares e respiratórias admitidas 

na emergência de um hospital de Pequim/China, onde os resultados demonstraram 

que características como idade, sexo e condições meteorológicas podem modificar 

os efeitos da poluição para saúde. A influência dos poluentes atmosféricos foi mais 

grave nos indíviduos com idade ≥ 65 anos do que em outras faixas etárias. As 



43 
 

mulheres parecem estar  mais vulneráveis a poluição quando comparadas aos 

homens. E a ocorrência de emergências cardíacas e/ou respiratórias acontecem 

mais no período de estação fria e não na quente. Esses resultados nos fornece uma 

nova visão sobre as características que podem modificar o surgimento de problemas 

de saúde associados a poluentes atmosféricos.  

Os mecanismos biológicos pelos quais a poluição do ar está inserida na 

patogenia das doenças cardiovasculares são diversos. Destacando-se a libertação 

para a circulação sistêmica de mediadores pró-oxidativos e pró-inflamatórios 

produzidos a nível pulmonar, mecanismos nervosos reflexos também com origem 

pulmonar e que condicionariam disfunção autonômica, e a rápida passagem das 

partículas ultrafinas para a circulação sistêmica sem inflamação local pulmonar com 

efeito cardíaco e vascular direto (NOGUEIRA, 2009). 

Os mecanismos de ação do PM10 apontam para o desencadeamento de 

estresse oxidativo e processo inflamatório sistêmico que podem estar relacionados 

ao remodelamento anatômico e fisiológico do pulmão e com o processo de 

aterosclerose, processos desencadeantes tanto de problemas respiratórios quanto 

cardiovasculares (FREITAS et al., 2016).  

Os mecanismos subjacentes para doença cardiovascular causada pelo PM 

incluem diretamente insultos por partículas ultrafinas (UFPs), gerando circulações e 

uma localização remota para o coração. A translocação dessas partículas para o 

fluxo de sangue apresenta efeitos nocivos sobre o sistema cardiovascular. Uma vez 

depositadas no endotélio vascular, podem agravar o estresse oxidativo local e a 

inflamação, resultando na instabilidade da placa aterosclerótica e finalmente podem 

levar à formação de trombos. Indiretamente, o PM pode causar lesão através da 
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indução de inflamação sistêmica e estresse oxidativo em circulação, provocando 

assim danos cardiovasculares (YIXING, 2016).  

Os poluentes atmosféricos aumentam o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, uma vez que a poluição do ar pode estar associada ao estresse 

oxidativo no epitélio respiratório. Isso ocorre quando acontece o contato direto do 

poluente com as células epiteliais alveolares não revestidas por fluido epitelial, como 

os macrófagos (HABERMANN; GOUVEIA, 2012; BROK et al., 2004).  

Assim sendo, o estresse oxidativo induz a apoptose dessas células e 

desencadeia um processo inflamatório. Esse por sua vez, induz efeitos no sistema 

cardiovascular, como progressão da arteroesclerose, hipercoagulação sanguínea e 

aumento da ruptura das plaquetas, originando complicações cardiovasculares 

ateroscleróticas e isquêmicas agudas. Além disso, a poluição também afeta o 

sistema autonômico desencadeando arritmias cardíacas (HABERMANN; GOUVEIA, 

2012).  

 A poluição do ar também está relacionada a diversos fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares, como o aumento da viscosidade sanguínea, de 

marcadores inflamatórios (proteína C reativa, fibrinogênio), a redução da 

variabilidade da frequência cardíaca (um indicador de risco para arritmia e morte 

súbita), ao aumento da pressão arterial e a vasoconstricção (CANÇADO et al., 2006; 

POPE et al., 2004). 

A indução do estresse oxidativo tem função central em qualquer dos 

mecanismos biológicos citados anteriormente, uma vez que a indução do estresse é 

condicionante para o desenvolvimento de uma disfunção endotelial, vasoconstricção 

arterial com consequente elevação tensional, alterações do sistema de coagulação, 
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apoptose das células endoteliais, aumento da frequência cardíaca e diminuição da 

sua variabilidade (NOGUEIRA, 2009). 

Dessa forma, os mecanismos biológicos que estão associados a poluição do 

ar e as doenças cardíacas envolvem efeitos diretos dos poluentes no sistema 

circulatório, ou indiretos, estes sendo mediados pelo estresse oxidativo pulmonar e 

um processo inflamatório (BROOK et al., 2004).  

O processo desencadeante das doenças cardiovasculares causadas pela 

poluição atmosférica ocorre através da inalação dos poluentes por meio das vias 

aéreas superiores. E nesse processo, os nervos olfatório e trigêmeo (pares 

cranianos) estimulam o Sistema Nervoso Central. Quando os poluentes penetram na 

traqueia e brônquios, os nervos sensoriais estimulam os gânglios cervicais 

(CHIARELLI, 2009).  

Seguidamente, os poluentes chegam aos pulmões e aos alvéolos, o que 

provoca uma inflamação local. Esta por sua vez provoca um aumento da 

permeabilidade das paredes dos vasos, o que resulta na passagem dos poluentes 

para a corrente sanguínea. Após atingir a circulação, três eventos podem ocorrer 

simultaneamente, são eles, o estímulo ao sistema nervoso central e o possível 

estímulo ao sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático); a disfunção 

endotelial (NO); e a inflamação sistêmica. Essa reação em cadeia gera uma série de 

efeitos cardiovasculares (FREITAS, 2013).  

O estimulo ao sistema nervoso central e autonômico gera uma disfunção que 

gera uma variabilidade da frequência cardíaca (hiperatividade e/ou diminuição da 

atividade parassimpática), uma vez elevada a frequência cardíaca pode provocar 
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uma arritmia, e esta pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva ou 

diretamente à morte súbita (NOGUEIRA, 2009; CHIARELLI, 2009). 

A disfunção endotelial com respectiva diminuição da produção ou inibição do 

óxido nítrico (NO) e aumento de endotelina 1, angiotensina II e tromboxano A2, 

provoca alterações que contribuirão para o desenvolvimento ou progressão da 

aterosclerose, instabilização das placas de ateroma e  favorecimento da isquemia e 

estados pró-trombóticos. Esse processo gera a elevação da pressão arterial, que por 

ser a precursora da doença coronariana, infarto agudo do miocárdio e isquemias 

miocárdicas, pode provocar quadros de insuficiência cardíaca congestiva ou arritmia 

e consequentemente a morte súbita (NOGUEIRA, 2009; CHIARELLI, 2009; BROOK 

et al., 2010). 

Já a inflamação sistêmica tem como marcador e mediador, a elevação da 

proteína C reativa. E o processo inflamatório tem como destino o coração e 

desencadeia uma insuficiência cardíaca congestiva ou arritmia com posterior morte 

súbita. Este evento pode ser visualizado no fluxograma da Figura 1 (FREITAS, 

2013).  

Os principais efeitos cardiovasculares são agudos, e apresentam-se como 

isquemia miocárdica, alterações do ritmo cardíaco, instabilização das placas de 

ateroma, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, arritmias e inclusive a 

morte súbita. E os efeitos crônicos, oriundos de uma longa exposição ao poluente 

manifestam-se com um desenvolvimento e progressão de e progressão da 

aterosclerose e, eventualmente, de hipertensão e de todas as suas consequências 

(FERNANDES et al., 2010; NOGUEIRA, 2009).  
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Figura  1- Inalação de partículas ultra – finas Fonte: CHIARELLI, 2009  
 

Existem fatores desencadeantes desse processo, um estudo realizado por 

Ward-Caviness e colaboradores (2016), apontou que poluição do ar associada ao 

tráfego de veículos está relacionada com o surgimento de doenças 

cardiovasculares, incluindo a doença arterial periférica, que afeta aproximadamente 

4,6% da população e dentre suas  possíveis complicações aparecem a isquemia, 

infecção, gangrena e amputação do membro periférico, configurando-se um preditor 

de mortalidade. O estudo ainda mostra que a exposição residencial a poluição do ar 

relacionados ao tráfego está associada com aumento de células angiogênicas 
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circulantes células, doença arterial periférica, trombose venosa profunda, doenças 

cononarianas e mortalidade.  

Com base no fluxograma apresentado, a situação é clara e os efeitos e 

consequências da poluição do ar à saúde humana são perigosos e preocupantes. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário a criação e implantação de programas, bem 

como o desenvolvimento de ações entre os diversos setores que gerenciam as 

políticas públicas, para uma melhoria da qualidade do ar nos grandes centros 

urbanos, visando uma melhor qualidade de vida da população e uma diminuição das 

doenças cardiovasculares causadas pelos poluentes atmosféricos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL: 

Verificar a relação entre internações de adultos por doenças cardiovasculares totais 

(DCVT) e poluição do ar estratificado por sexo em residentes do município de São 

Paulo no período de 2000 a 2013, observando sua estrutura de defasagem. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar a correlação entre os poluentes do ar e as variáveis climáticas. 

 Avaliar os efeitos dos poluentes do ar sobre as doenças cardiovasculares totais 

(DCVT) em adultos do sexo feminino, por faixa etária, observando sua estrutura 

de defasagem. 

 Avaliar os efeitos dos poluentes do ar sobre as doenças cardiovasculares totais 

(DCVT) em adultos do sexo masculino, por faixa etária, observando sua estrutura 

de defasagem. 
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3.    CASUÍSTICA E MÉTODO  

 

3.1  TIPO DE ESTUDO 

A presente pesquisa trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, 

que segundo Rothman; Greenland; Lash (1998); Medronho (2009) são estudos 

desenvolvidos com uma determinada população, ou com um grupo determinado de 

pessoas que pertencem a uma área geográfica definida, como por exemplo, um 

país, um estado, uma cidade, um município, configurando-se assim como a unidade 

de análise. Para o seu desenvolvimento, são utilizados dados secundários, o que os 

fazem ser mais rápidos e menos onerosos. 

Os estudos de epidemiologia ambiental, desde meados dos anos 90 no 

século passado, vêm analisando os efeitos da poluição do ar sobre a saúde nos 

grandes centros, tendo como menção a cidade de São Paulo, utilizando como 

instrumento de pesquisa os dados de morbidade (internações hospitalares) e de 

mortalidade, os quais são recolhidos metodicamente pelo programa criado na 

década de 80, cujo realiza a análise de Dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), e pelo Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade 

(PRO-AIM), criado pela Prefeitura de São Paulo em 1989 para fornecer as 

informações qualificadas de mortalidade, de forma descentralizada e ágil, baseadas 

no território, onde a partir desses dados, são formuladas diversas ações de governo 

na área da saúde (SÃO PAULO, 2015). 

Segundo os preceitos afirmados por Rothman; Greenland; Lash (1998); 

Medronho (2009) os estudos ecológicos são empregados pela epidemiologia 

ambiental, como forma de avaliar como os fatores social e ambiental envolvem a 
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saúde de grupos populacionais, concluindo assim que o emprego de medidas 

coletadas de forma individual, não vislumbram adequadamente os processos que 

ocorrem no nível coletivo. Dados mostram que anteriormente, os estudos ecológicos 

eram utilizados apenas para se levantar suposições, sendo analisados através de 

modelos de correlação, porém com o advindo de novas e avançadas técnicas 

estatísticas de análise, estes estudos passaram a ser mais utilizados, mediante a 

sua importância atualmente (ROTHMAN; GREENLAND; LASH, 1998).   

Uma dessas técnicas estatísticas de análise utilizadas são os modelos de 

regressão, os quais possibilitaram o agrupamento de variáveis de confusão da 

relação entre poluição do ar e várias patologias. (SCHWARTZ, 1994).  

Parafraseando Rothman, Greenland e Lash (2008) e Medronho (2009), os estudos 

mais apropriados para se estudar os efeitos agudos da poluição atmosférica que 

ocorrem horas ou dias após a exposição, são os estudos ecológicos de série 

temporal. 

Braga (1998) aponta em seus estudos que a utilização de modelos de 

regressão de Poisson para as análises estatísticas dos estudos ecológicos de série 

temporais, foi outro progresso significativo, onde os modelos lineares generalizados 

acrescem a exatidão das hipóteses, possibilitando a avaliação da eficácia de 

intercessões no grupo populacional, através das presunções causais. 

 

3.2 DADOS DE MORBIDADE 

As unidades hospitalares participantes do SUS, sejam elas públicas ou 

particulares conveniadas, enviam as informações pertinentes a todos os 

procedimentos realizados durante o período de internação das internações 
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efetuadas através da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), para os gestores 

municipais (se em gestão plena) ou estaduais (para os demais).  

Estas informações são processadas no DATASUS, gerando os créditos 

referentes aos serviços prestados e formando uma valiosa base de dados, contendo 

dados de grande parte das internações hospitalares realizadas no Brasil. O banco 

de dados do DATASUS contém informações como: número do cadastro geral do 

contribuinte (CGC) do hospital; município em que está localizado o hospital; local de 

moradia; idade do paciente; gênero; causa da internação (identificado através do 

Código Internacional de Doenças - CID); período de internação; valor dos 

procedimentos; data da alta; além de outras informações utilizadas como fonte de 

dados de internações hospitalares (MARTINS et al., 2006). 

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados as seguintes 

informações: data de internação, idade (anos), gênero, município de residência e 

diagnóstico principal (CID); incluindo os pacientes internados nos hospitais 

conveniados ao SUS, entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2013, na 

cidade de São Paulo; por doenças cardiovasculares totais (DCVT) (CID10: capítulo 

IX - I00-I99). 

 

3.3 DADOS SOBRE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

Foram obtidos, para o mesmo período, dados horários sobre os níveis de 

PM10, CO, SO2, NO2, O3, junto à Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Esse grupo de poluentes é adotado 

universalmente, servindo como indicadores de qualidade do ar, tendo sido 
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escolhidos em razão da frequência de ocorrência e de seus efeitos adversos, onde a 

coleta de dados compreende um período de 24 horas, iniciando à primeira hora do 

dia (CETESB, 2015). 

 

3.4 DADOS SOBRE FATORES METEOROLÓGICOS 

Foram obtidas junto a CETESB as informações sobre temperatura mínima 

(0C) e umidade relativa do ar do período do estudo. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

3.5.1 Variáveis dependentes  

As variáveis dependentes conhecidas também como variáveis respostas são 

as variáveis que apresentam os desfechos de interesse. Neste estudo, a variável 

resposta, ou seja, doença de interesse foi estratificada por gênero e descrita a 

seguir: 

 DCVT3044 – Número diário de internações por todas as doenças cardiovasculares 

para a faixa etária de 30 a 44 anos. 

 DCVTF3044 – Número diário de internações por todas as doenças 

cardiovasculares para a faixa etária de 30 a 44 anos para o gênero feminino. 

 DCVTM3044 – Número diário de internações por todas as doenças 

cardiovasculares para a faixa etária 30 a 44 anos para o gênero masculino. 

 DCVT4560 – Número diário de internações por todas as doenças cardiovasculares 

para a faixa etária de 45 a 60 anos. 
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 DCVTF4560 – Número diário de internações por todas as doenças 

cardiovasculares para a faixa etária de 45 a 60 anos para o gênero feminino. 

 DCVTM4560 – Número diário de internações por todas as doenças 

cardiovasculares para a faixa etária 45 a 60 anos para o gênero masculino. 

 

3.5.2 Variáveis Independentes 

Foram consideradas como variáveis independentes de interesse os níveis 

médios diários de cada poluente atmosférico. 

 

3.5.3 Variáveis de controle 

Foram consideradas como variáveis de controle a temperatura mínima (ºC) e 

umidade relativa do ar média (%). 

/Os estudos de epidemiologia ambiental têm mostrado a presença de 

variações sazonais na ocorrência de eventos de interesse nas variáveis 

independentes. Para isso, foram pré-definidas duas variáveis para controle da 

sazonalidade: 

 Número de dias transcorridos: cada dia do período de estudo será numerado 

cronologicamente, de 1 a 5113. Esta variável será utilizada para controle das 

alterações de longa frequência, como aquelas decorrentes da influência das 

estações do ano. 

 Dias da semana: os dias da semana serão numerados (1 - Domingo, 2 - 

Segunda-feira, 3 - Terça-feira, 4 - Quarta-feira, 5 - Quinta-feira, 6 - Sexta-feira, 
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7 - Sábado) e esta variável será utilizada para controle das variações 

semanais que ocorrem tanto nas internações hospitalares  quanto nas 

concentrações dos poluentes. Durante os finais de semana há uma queda 

nas internações hospitalares que é inerente ao funcionamento dos hospitais e 

que independe na sua totalidade, do comportamento dos poluentes 

(MARTINS et al., 2006). 

   

3.7.4 Análise Descritiva 

 

Foram realizadas as análises descritivas de todas as variáveis do estudo, 

através de seus valores de tendência central e de dispersão. 

 

3.7.5 Análise de Correlação 

 

Com o objetivo de se verificar a correlação linear entre os poluentes do ar e 

entre estes e as variáveis meteorológicas, foi utilizado à análise de correlação 

através do Coeficiente de Correlação de Peerson.  

 

3.7.6 Análise de Regressão 

Foram utilizados modelos polinomiais lineares generalizados de regressão de 

Poisson (MLG) (MCCULLAGH AND NELDER, 1989). 
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Utilizamos o alisador natural cubic spline para ajustar a dependência 

específica de cada variável resposta na sazonalidade de longa duração. O número 

de pontos de inflexão ou os graus de liberdade do alisador foram escolhidos para 

minimizar a soma da autocorrelação dos resíduos e o critério de informação de 

Akaike (AKAIKE, 1973). 

 

3.7.7 Modelo de Defasagem Distribuída 

Foi utilizado modelos com defasagem distribuída devido as exposições 

ambientais poderem causar efeitos deletérios, no caso internações por doenças 

cardiovasculares, no dia da exposição, no dia seguinte, ou até vários dias após a 

exposição. Resumindo temos que as internações que ocorrem em um determinado 

dia podem ser resultado da exposição a poluição do ar que ocorreu no mesmo dia 

mais as exposições que ocorreram em cada um dos dias precedentes. Para dados 

com distribuição normal, suprimindo-se as co-variáveis, um modelo de defasagem 

distribuída pode assumir a seguinte forma: 

Log[E(Yt)] = α + β0Xt + ... + βqXt-q + εt 

em que Xt-q  é a exposição ambiental de interesse, por exemplo, poluentes do ar; q 

são os dias antes do evento estimado, por exemplo, internações hospitalares.  

O efeito total da exposição ambiental é a soma dos efeitos estimados dos q 

dias subseqüentes. Portanto, pode ser escrita como β0 +... + βq.  Entretanto, a alta 

correlação entre dados de dias consecutivos torna instável estimativas individuais 

para cada βq.  
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Para solucionar este problema, foi imposto um fator de restrição que faz com 

que os βqs variem suavemente como uma função polinomial dos dias do período de 

defasagem analisado. Este modelo de defasagem com distribuição polinomial tem q 

dias e d graus de liberdade (grau do polinômio) e pode ser mais ou menos restritivo 

em função do grau do polinômio utilizado. Como o ponto central de interesse deste 

estudo é estimar os efeitos dos poluentes do ar sobre as internações hospitalares 

por doenças cardiovasculares e explorar a estrutura de defasagem entre a 

exposição a esses fatores e o desfecho analisado, foi utilizado modelos de 

defasagem com distribuição polinomial para os poluentes (MARTINS, 2004). 

Foram estimados os efeitos das exposições aos poluentes em uma estrutura 

de defasagem de 7 dias (dia da exposição e até 6 dias após a exposição) utilizando-

se polinômios de terceiro grau que permitem estimativas flexíveis e mais estáveis do 

que os modelos sem restrição. (ZANOBETTI et al., 2002; MARTINS et al., 2006). 

Os resultados foram apresentados como o acréscimo no número de 

internações hospitalares por doenças cardiovasculares e seus respectivos intervalos 

de confiança de 95%, para cada dia do período de defasagem analisado, devido a 

aumentos de um interquartil na concentração dos poluentes. A variação interquartil 

pode ser definida como a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil dos valores 

de uma determinada variável. A estimativa de aumento percentual e do respectivo 

intervalo de confiança de 95% pode ser representada por:      

Aumento(%) = (e(βq *VIQ) - 1) * 100 

em que VIQ é a variação interquartil, e 

IC 95% = (e((βq *VIQ)±(1,96*EPq*VIQ)) - 1) * 100 
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em que EPq é o erro padrão de cada βq. Adotar-se-á o nível de significância  = 5% 

em todas as análises. 

 

3.6 PACOTES ESTATÍSTICOS  

Os bancos de dados foram preparados utilizando-se o programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS) windows versão 23.0. A analise descritiva e de 

correlação foram feitas com o mesmo programa, já a análise de regressão utilizamos 

o programa S-PLUS for windows versão 4.0. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS  
 

Por se tratar de uma pesquisa com banco de dados secundário, com dados 

disponibilizados na rede e de acesso público, através da CETESB e das AIH no 

DATASUS, além da impossibilidade de se identificar o sujeito objeto da análise, não 

foi necessário a aprovação por parte do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS INTERNAÇÕES  

 

Foram internados no SUS em São Paulo, no período de 2000 a 2013, 

1430.029 indivíduos por doenças cardiovasculares totais (DCVT), sendo que 

726.201 (50,8%) eram do sexo masculino, e 703.821 (49,2%) do sexo feminino. Do 

total de internações por DCVT, 442.809 (31.0%) tinham entre 30 a 44 anos, sendo 

193.101 (43,6%) do sexo masculino e 249.706 (56,4%) do sexo feminino. Na faixa 

etária de 45 a 60 anos, tinham 987.022 (69,0%), sendo 533.001 (54,0%) do sexo 

masculino e 454.115 (46,0%) do sexo feminino.  

A tabela 1 apresenta a análise descritiva das internações por DCVT por faixa 

etária e sexo para o período do estudo. Observa-se uma média maior de internações 

para a faixa etária de 45 a 60 anos. Os internamentos dos usuários entre 30 a 44 

anos prevaleceram o sexo feminino. Já na faixa etária de 45 a 60 há a 

predominância de internações por DCVT no sexo masculino. 

Tabela 01 – Análise descritiva das internações por Doenças Cardiovasculares Totais 
para a faixa etária de 30 a 44, 45 a 60 anos, para o total, feminino e masculino, São 
Paulo, 2000 à 2013. 
  30 a 44 45 a 60 

  Total Feminino Masculino Total Feminino Masculino 

Média 17,96 9,39 8,57 47,63 20,58 27,05 

Mediana 18,00 9,00 8,00 47,00 20,00 27,00 

Dp 8,41 4,85 4,93 18,27 9,44 11,43 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 260,00 115,00 145,00 421,00 324,00 347,00 

            Percentil 25 12,00 6,00 6,00 35,00 14,00 20,00 

50 18,00 9,00 8,00 47,00 20,00 27,00 

75 23,00 12,00 11,00 59,00 26,00 33,00 

Onde: dp: Desvio padrão 
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4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS POLUENTES  

 

De acordo com a Tabela 2 e com as Figuras 02 a 08 observa-se a análise 

descritiva para os poluentes do ar e para as variáveis climáticas.  

Tabela 02 - Análise descritiva para os poluentes do ar e variáveis climáticas 
para o município de São Paulo, 2000 à 2013. 

                                          São Paulo 

  Média±dp Mínimo-Máximo             

O3 
3) 79,31 ± 39,87 8,80 - 282,03 

CO (ppm) 1,52 ± 1,10 0,09 - 12,09 

NO2 
3) 79,11 ± 41,35 18,88 - 390,78 

SO2 
3) 8,85 ± 6,28 0,10- 51,86 

PM10 
3) 36,47 ± 19,55 8,26 - 168,98 

Temperatura Mínima (C°)  16,30 ± 3,34 -0,20 - 23,86 

Umidade Média (%) 78, 48± 10,54 35,74 - 99,58 

Onde: dp: Desvio padrão 

 

Na Figura 02 abaixo, observa-se que o O3 no período do estudo, ultrapassou 

o limite diário de qualidade do ar (160 μg/m3) 243 vezes. Salienta-se, que com a 

alteração no limite diário de O3 para 140 μg/m3 imposta pelo Decreto 59.113/13, o 

limite diário foi ultrapassado 25 vezes apenas no ano de 2013. 
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Figura 02 - Série de tempo para o O3 (μg/m3) no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 
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Na Figura 03, observa-se a série de tempo realizada para o CO que só 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar 9 (ppm) cinco vezes no ano de 2003. 

O Decreto 59.113/13 não alterou os limites diários de CO.
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Figura 03 - Série de tempo para o CO (ppm) no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

C
O

 (
p

p
m

) 

 

Data 



67 
 

Na Figura 04, tem-se a série de tempo realizada para o NO2. No período 

estudado, ultrapassou-se o limite diário de qualidade do ar (320g/m3) duas vezes, 

tendo sido registrados em 2003. Em 2013, o Decreto 59.113/13 impôs um valor diário 

máximo de 260 μg/m3. No ano de 2013, o NO2 não ultrapassou o limite de qualidade 

do ar.  

Para o nível anual, o NO2 ultrapassou seu padrão de qualidade (100g/m3) em 

1.567 vezes onde corresponde 31% do período do estudo. Com o novo limite de 60 

μg/m3 imposto pelo Decreto 59.113/13 a partir de 2013, o valor ultrapassou, só naquele 

ano, 176 vezes. 
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Figura 04 - Série de tempo para o NO2 (μg/m3) no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 
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Na Figura 05 observa-se que a série de tempo realizada para o SO2 não 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (365g/m3) em nenhum momento do 

estudo. Em 2013, o Decreto 59.113/13 impôs um valor diário máximo de 60 μg/m3. 

Mesmo com o novo limite, não foram observados valores acima deste. Para o nível 

anual, de 80 μg/m3 e em 2013 de 40 μg/m3, também não foram registrados valores 

acima do limite. 
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Figura 05 - Série de tempo para o SO2 (μg/m3) no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 

 

Data 

S
O

2
 (
μ

g
/m

3
) 

 



71 
 

Na Figura 06, observa-se a série de tempo realizada para o PM10 que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (150g/m3) apenas uma vez no ano de 

2001. Mesmo com o novo limite de 120 μg/m3 imposto pelo Decreto 59.113/13, não 

existiram registros acima da referência. 

Para o nível anual, o PM10 ultrapassou seu padrão de qualidade do ar (50g/m3) 

1.334 vezes, correspondendo a 26% do período do estudo. Com o novo limite de 40 

μg/m3 imposto pelo Decreto 59.113/13 a partir de 2013, o PM10 ultrapassou, só naquele 

ano, 90 vezes seu limite de qualidade do ar. 
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Figura 06 - Série de tempo para o PM10 (μg/m3) no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 
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Na Figura 07, observa-se a série de tempo realizada para a temperatura mínima, 

onde se verifica que o município de São Paulo não apresentou temperaturas 

extremamente baixas, registrando em apenas um dia do ano 2000 a temperatura de (-

0,20°C). 
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Figura 07 - Análise de série de tempo para a temperatura mínima no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 
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Na Figura 08, observa-se a série de tempo realizada para a umidade média no 

município de São Paulo. A variação da umidade teve uma mudança a partir de 2008, 

onde se observa períodos menos úmidos. 
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Figura 08 - Análise de série de tempo para a umidade média no município de São Paulo para os anos de 2000 a 2013 
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4.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO  

 

Na Tabela 03, observa-se que os poluentes estão diretamente correlacionados 

entre si e inversamente correlacionados com a umidade media e a temperatura 

mínima, exceto o O3 que apresenta uma correlação direta com a temperatura mínima, 

e a temperatura mínima que apresenta uma correlação direta com a unidade média. 

Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Pearson para os poluentes e variáveis 

climáticas para o município de São Paulo 

       

 

 

O3 

(μg/m3) 

CO 

(ppm) 

NO2 

(μg/m3) 

SO2 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Umidade 

Média (%) 

O3 (μg/m
3) 1,000 

     

 

CO (ppm) 0,112** 1,000 

    

 

NO2 (μg/m
3) 0,407** 0,671** 1,000 

   

 

SO2 (μg/m
3) 0,189** 0,623** 0,611** 1,000 

  

 

PM10 (μg/m
3) 0,413** 0,699** 0,721** 0,655** 1,000 

 

 

Temperatura mínima (ºC) 0,194** -0,253** -0,177** -0,321** -0,243** 1,000  

Umidade média (%) -0,364** -0,141** -0,263** -0,205** -0,453** 0,013 1,000 

*p<0,05. **p<0,001 

 

 

4.4 ESTIMATIVAS DE EFEITO E DEFASAGEM 

 

As estimativas de efeito e defasagem para as internações por Doenças 

Cardiovasculares Totais estão expressas em figuras, revelando os aumentos 

percentuais, para o dia e até seis dias após a exposição, para o desfecho em função do 

aumento de um interquartil na concentração dos poluentes. 
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4.4.1 DCVT (3044 – Feminino e Masculino) 

 

A Figura 09 apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

Ozônio (O3) nas internações por Doenças Cardiovasculares Total, feminino e 

masculino, onde para o aumento de um interquartil de O3 de 52,45µg/m³ não foi 

evidenciado efeito.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

Figura 09 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 
Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos de 30 a 44 
anos de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de O3 

(52,45µg/cm³) 
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Na Figura 10, apresentam-se as estimativas de efeito e estrutura de defasagem 

para o PM10, nas internações por Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e 

masculino para adultos entre 30 a 44 anos de idade. 

Para as internações totais e femininas, observa-se que não houve efeito agudo 

significante no dia da exposição e nem nos dias após a exposição. 

As internações para o sexo masculino revelaram efeito agudo. Para o aumento 

de um interquartil de PM10 de 24,29µg/m³, no dia da exposição, ocorreu um acréscimo 

de 1,71% (IC95%: 0,01% – 3,40%) nas internações por DCVT no sexo masculino. 
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Figura 10 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 
Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 30 a 44 
anos de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de PM10 

(24,28µg/m³). 
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A estrutura de defasagem das estimativas diárias nas internações por Doenças 

Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos de 30 a 44 anos de idade, 

devido ao aumento de um interquartil de 7,63µg/m³ na concentração de SO2, é 

expresso na Figura 11, a qual revelou efeito agudo nas internações totais, feminino e 

masculino apenas no dia da exposição. 

As internações por DCVT observa-se um acréscimo de 2,12% (IC 95%: 0,86% 

– 3,39%) nas internações totais. As internações para o sexo feminino e masculino 

ocorreu um acréscimo de 3,09% (IC 95%: 1,45% – 4,74%) e 1,80% (IC 95%: 0,04% – 

3,57%) respectivamente. 
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Figura 11 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 
Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos de 30 a 44 
anos de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de SO2 

(7,63 µg/m³) 
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A Figura 12 apresenta a estrutura de defasagem das estimativas diárias de 

aumento percentual com seus respectivos intervalos de confiança de 95% nas 

internações por Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos 

entre 30 a 44 anos de idade, devido ao aumento de um interquartil, nas concentrações 

de Dióxido de Nitrogênio (NO2). 

Entre as internações totais, verifica-se efeito agudo, para o aumento de um 

interquartil de NO2 representado por 50,22 µg/m³, revelando aumento de 13,09% 

(IC95%: 4,74% - 21,45%) nas internações para o dia da exposição. 

Foi encontrado efeito agudo para internações do gênero feminino, no dia da 

exposição, que representa um acréscimo de 1,58% (IC95%: 0,10% - 3,06%) nas 

internações para cada aumento de um interquartil de NO2 o que corresponde à 

50,22µg/m³.  Para o gênero masculino, também foi observado um efeito agudo apenas 

no dia da exposição, com um aumento de 1,87% (IC95%: 0,30% - 3,45%) nas 

internações. 
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Figura 12 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 
Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 30 a 44 
anos de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de NO2 

(50,22µg/m³) 
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Os aumentos percentuais nas internações de adulto entre 30 a 44 anos de 

idade por Doenças Cardiovasculares Totais, Feminino e Masculino, devido ao aumento 

de um interquartil na concentração de Monóxido de Carbono (CO) estão apresentados 

na Figura 13. 

Esta revela que para cada aumento de um interquartil (1,28ppm) na 

concentração de CO, não foram observados aumentos nas internações relacionados à 

exposição, não evidenciando o efeito. nas internações por Doenças Cardiovasculares 

Total, feminino e masculino 
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Figura 13 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 
Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 30 a 44 
anos de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de CO 
(1,28ppm) 
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4.4.2 DCVT (4560 – Feminino e Masculino) 

 

A Figura 14 apresenta a estrutura de defasagem das estimativas diárias de 

aumento percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por 

Doenças Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60 anos 

de idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de Ozônio 

(52,45µg/m³). Não foram observados aumentos nas internações relacionados à 

exposição ao O3. 
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Figura 14- Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual 
e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por Doenças 
Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60 anos de 
idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de O3 (52,45µg/m³) 
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A Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e 

respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por Doenças 

Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, entre adultos de 45 a 60 anos de idade, 

devido ao aumento de um interquartil na concentração de PM10 encontra-se expressa 

na Figura 15. 

As internações totais revelaram efeito agudo, para o dia da exposição com 

aumento de 2,50% (IC95%: 1,68% – 3,32%), nas internações por DCVT para cada 

aumento de um interquartil no nível de PM10 (24,29µg/m³).  

Nas internações por DCVT do sexo feminino, o aumento de um interquartil de 

PM10 (24,29µg/m³) representou elevação de 2,84% (IC95%: 1,65% - 4,03%), no dia da 

exposição, demonstrando um efeito agudo. Nas internações do sexo masculino, foi 

observado um efeito significativo no dia da exposição a uma elevação de 2,31% 

(IC95%: 1,30% - 3,32%).  
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Figura 15- Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual 
e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por Doenças 
Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60 anos de 
idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de PM10 

(24,28µg/m³) 
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A Figura 16 apresenta as estimativas diárias de aumento percentual para 

internações por Doenças Cardiovasculares Totais devido ao aumento de um interquartil 

na concentração de Dióxido de Enxofre (7,63µg/m³). 
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Para internações por DCV totais e no gênero masculino, observa-se efeito 

agudo apenas no dia da exposição, com aumento nas internações de 2,92% (IC95%: 

2,05% - 3,78%) e 3,27% (IC95%: 2,20% - 4,33%), respectivamente, para cada 

elevação de um interquartil de SO2.  

O aumento de um interquartil no nível de SO2 (7,63µg/m³) esteve relacionado 

com um aumento de 3,17% (IC95%: 1,93% - 4,42%) nas internações por DCVT no 

sexo feminino no dia da exposição; e 1,13% (IC95%: 0,47% - 1,80%) no primeiro dia 

após a exposição.  
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Figura 16- Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual 
e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por Doenças 
Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60anos de 
idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de SO2 (7,63µg/m³) 
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As estimativas percentuais das internações por Doenças Cardiovasculares 

Totais entre adultos de 45 a 60 anos devido ao aumento de um interquartil no nível de 

Dióxido de Nitrogênio (50,22 µg/m³) estão expressas na Figura 17. 

 Para cada aumento de um interquartil no nível de NO2, observou-se um efeito 

agudo no dia da exposição em 2,68% (IC 95%: 1,91% - 3,45%); 3,11% (IC 95%: 2,01% 

- 4,21%), e 2,62% (IC95%: 1,69% - 3,57%) respectivamente, de aumento nas 

internações por DCVT totais, feminino e masculino.  
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Figura 17- Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual 
e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações por Doenças 
Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60 anos de 
idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de NO2 (50,22µg/m³) 
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Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e 

respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações Doenças Cardiovasculares 

Totais, feminino e masculino, entre adultos de 45 a 60 anos de idade, devido ao 

aumento de um interquartil na concentração de CO (1,28ppm) estão apresentados na 

Figura 18. 

Para internações totais, feminino e masculino, houve efeito agudo apenas no dia 

da exposição com aumento nas internações de 1,03% (IC95%: 0,30% - 1,76%), 1,32% 

(IC95%: 0,26% - 2,37%) e 1,02% (IC95%: 0,13% - 1,92%) respectivamente, para cada 

elevação de um interquartil no nível de CO.  
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Figura 18 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento 
percentual e respectivo intervalo de confiança de 95% nas internações Doenças 
Cardiovasculares Totais, feminino e masculino, em adultos entre 45 a 60 anos de 
idade, devido ao aumento de um interquartil na concentração de CO (1,28ppm) 
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5. DISCUSSÃO 

Constatou-se uma relação entre exposição aos poluentes do ar (O3, SO2, NO2, 

PM10, CO) e aumentos no numero de internações hospitalares por DCVT, em adultos 

de 30 a 44 e 45 a 60 anos. Os adultos na faixa etária de 45 a 60 anos foram os mais 

afetados, apresentando uma média maior de internações pela variação diária dos 

poluentes.  

Estudos comprovam que mais de 90% da população residente na zona urbana 

das grandes cidades encontra-se exposta aos elevados níveis de poluição, uma vez 

que em quase todas elas é detectado um excesso nos níveis de qualidade do ar, o qual 

é largamente influenciado pela queima de carvão e de outros produtos da combustão, 

principalmente o material particulado, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, 

dióxido de enxofre e o ozônio, através da emissão por parte dos veículos motorizados, 

o que vem a acarretar inúmeras patologias, internações e óbitos (COSSELMAN et al., 

2015). 

Dentre as patologias desenvolvidas, encontram-se as doenças cardiovasculares, 

as quais são consideradas como a principal causa de mortes em todo o mundo. Dados 

do WHO (2015) mostram que só no ano de 2012, estima-se que 17.5 milhões de 

pessoas morreram pela doença, representando 31% do total de mortes globais, sendo 

estimado que 7.4 milhões morreram devido a doença cardíaca coronária e 6.7 milhões 

devido o derrame.   

Mediante esse alto índice de mortes, pôde-se constatar que as doenças 

cardiovasculares tem sido a causa mais comum de internações no SUS, e esse 

número vem crescendo anualmente, onde os dados desse estudo mostram que entre 
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2000 até 2013, na cidade de São Paulo tiveram 1430.029 indivíduos por doenças 

cardiovasculares totais (DCVT) (DATASUS, 2014).  

O presente estudo utilizou o Modelo Linear Generalizado de distribuição 

polinominal para avaliar a defasagem entre a exposição aos poluentes e os efeitos à 

saúde nos adultos, onde foi perceptível um efeito agudo com relação às internações 

por Doenças Cardiovasculares Totais em várias faixas etárias do estudo, sendo 

verificados em alguns grupos distintos (masculino, feminino e total), possibilitou uma 

análise mais correta da distribuição dos efeitos da poluição ao longo do período do 

estudo, por grupo etário e por sexo.  

Foram realizados os ajustes adequados nos modelos utilizados pelas variáveis 

como temperatura, umidade e dias da semana minimizando dessa forma a 

possibilidade de viés sistemático nas estimativas. 

O assunto tratado neste estudo é de total relevância, visto que foram 

trabalhadas com todas as Doenças Cardiovasculares Totais (DCVT) em adultos, sendo 

esse o diferencial, uma vez que os demais, abordavam as diversas patologias do 

sistema cardiovascular em avulso. 

 

5.1 RESUMO DOS RESULTADOS 

 O presente estudo mostrou que os poluentes estão diretamente correlacionados 

entre si e inversamente correlacionados com a umidade media e a temperatura 

mínima, exceto o O3 que apresenta uma correlação direta com a temperatura mínima, 

e a temperatura mínima que apresenta uma correlação direta com a unidade média. 
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Os resultados demonstram uma relação entre os poluentes SO2, NO2, PM10 e as 

internações por Doenças Cardiovasculares Totais em adultos na faixa etária de 30 a 44 

anos, não evidenciando efeito para o O3 e o CO. Já a faixa etária de 45 a 60 anos 

demonstrou uma relação entre os poluentes SO2, NO2, PM10, CO e as internações por 

Doenças Cardiovasculares Totais em adultos, estando apenas o O3 sem evidenciar 

efeito. 

A avaliação dos resultados para as faixas etárias e sexo apontaram efeitos 

diversos. Para a faixa etária de 30 a 44 anos, independente do sexo, o O3 e o CO não 

apresentou efeito. O sexo masculino, feminino e total apresentou efeito apenas no dia 

da exposição para o SO2 e NO2. Com relação ao PM10 apresentou efeito apenas para 

as internações do sexo masculino. Para a faixa etária de 45 a 60 anos, independente 

do sexo, o O3 não apresentou efeito. O sexo masculino, feminino e total apresentou 

efeito apenas no dia da exposição para o PM10 e CO. Com relação ao SO2 apresentou 

efeito no dia da exposição para o sexo total, masculino e feminino, tendo esse ultimo 

apresentado efeito também no primeiro dia após a exposição. 

 

5.2 EFEITOS DOS POLUENTES – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Uma grande variedade de estudos, que vão desde a epidemiologia até 

experiências moleculares e toxicológicas proporcionam evidências persuasivas de que 

os níveis atuais de poluentes contribuem para a morbidade e mortalidade 

cardiovascular, onde o aumento da emissão dos diversos poluentes na atmosfera, 

atrelado ao crescente número das diversas doenças relacionadas ao sistema 

cardiovascular na sociedade, pode desencadear a mortalidade relacionada com as 

DCVT e eventos não fatais, incluindo a Isquemia Miocárdica, o Infarto Agudo do 
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Miocárdio, a Insuficiência Cardíaca, Arritmias e Acidentes Vasculares Cerebrais, 

contribuindo assim, para a relação entre a exposição aos fatores ambientais e as 

hospitalizações por DCVT, o qual autentica os resultados deste e de estudos 

anteriores, afetando assim a saúde de toda a população (BROOK et al., 2010). 

 Estudos mostram que as populações suscetíveis ao acometimento de DCVT 

incluem os idosos; indivíduos com diabetes; pacientes com doença preexistente, 

doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca; indivíduos com baixa escolaridade ou 

baixo status socioeconômico, fumantes atuais e anteriores (POPE et al., 2004). 

 Recentemente estão sendo realizados estudos sobre os potenciais 

mecanismos da poluição do ar na indução de doenças cardiovasculares, relacionando-

as com o aumento da viscosidade do plasma; alterações das características do 

sangue;  e anormalidade da função autonômica do coração, incluindo o aumento da 

freqüência cardíaca, a diminuição da variabilidade do coração e o aumento de arritmías 

cardíacas. Esses achados fornecem caminhos possíveis, no qual a poluição do ar, 

afeta o sistema cardiovascular, em diferentes categorias, das quais destacam-se, o 

sexo e a idade (ZHANG  et al., 2015) 

 Finalmente, o sexo também pode ser um modificador frente às estimativas de 

risco, visto que uma série de tempo de multicidade realizado na Ásia,  identificou que 

as mulheres, encontravam-se em evidência de suscetibilidade, frente à exposições de 

PM10. (MILLER et al., 2007; PUETT et al., 2008). De acordo com a análise sobre a 

associação entre a poluição atmosférica e internação de emergência na cidade de 

Pequim,  verificou-se que a influência de poluentes do ar foi maior em mulheres que em 

homens, mas as razões não são claras e necessitam de uma maior investigação 

(ZHANG  et al., 2015). 
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 Vale salientar que muitos estudos apontam efeitos mais evidentes em 

mulheres do que em homens, comprovando que a categorização por gêneros 

apresenta uma significância epidemiológica a qual vem crescendo, contudo, ainda não 

existem estudos com explicação biológica para o devido fato, o que o faz ser 

necessário que o tema seja mais abordado e pesquisado (NASCIMENTO et al., 2016). 

 Muitos estudos sugerem que a resposta à exposição aos poluentes do ar 

difere para homens e mulheres, porém a explicação ainda permanece pouco 

esclarecida, haja vista que muitas modificações consistem na interação do padrão de 

exposição, com a resposta biológica. Salienta-se que muitas modificações são 

observadas como um resultado de diferenças biológicas ligadas ao sexo (por exemplo, 

hormônios e tamanho corporal) ou diferenças de gêneros em padrões de atividades, 

ligadas na quantificação da exposição (CLOUGHERTY, 2011; NASCIMENTO et al., 

2016). 

 Laurenti; Buchalla e Caratin (2000) afirmam que é notória a existência de 

estudos que apontam a relação significativa entre o ser feminino e as doenças 

cardiovasculares, porém entre muitas mulheres ainda há uma falsa percepção de que a 

doença cardiovascular não seria particularmente perigosa para as mesmas, persistindo 

o mito de que as mesmas seriam fundamentalmente doenças de homens. 

 Fisiologicamente falando, as mulheres possuem mais predisposição ao 

acometimento de doenças cardiovasculares, uma vez que possuem artérias coronárias 

menores que os homens, o que as fazem ser mais seriamente afetadas; possuem mais 

probabilidade de erosão da placa com posterior formação de um trombo. No que diz 

respeito a carga hormonal, a mulher entre as faixas etárias de 30 a 44 anos, possuem 

uma carga hormonal protetora para as doenças cardiovasculares, concomitantemente, 

as que se encontram na faixa etária de 45 a 60 anos, encontram-se no período de pré-
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menopausa, portanto possuem uma perca da carga hormonal que é considerada como 

protetora, o que as fazem mais sucptiveis ao acometimentos das DCVT. Outro ponto 

que faz-se importante diz respeito ao efeito da menopausa sobre os fatores de risco 

para o acometimento das doenças cardiovasculares, dentre eles:  a piora dos níveis 

lipídicos, o aumento dos níveis de colesterol total, a diminuição dos níveis de colesterol 

de lipoproteína de alta densidade, o aumento da prevalência da hipertensão, a 

síndrome metabólica, os triglicéridos, a diabetes mellitus, a obesidade (índice de massa 

corporal ≥ 30) e a obesidade abdominal (circunferência da cintura> 35 polegadas) 

(BELASSI et al., 2007). 

Martins (2004) analisou os efeitos dos poluentes nos casos de ICC, na cidade de 

São Paulo, e constatou que os homens, independente da faixa etária, parecem ser 

mais afetados do que as mulheres. Porém o estudo de Pamplona (2016), não 

evidenciou um padrão claro de diferença por sexo, tendo em vista que nas internações 

por ICC 30 a 45 observou-se um efeito só nos homens, e quando as internações por 

ICC 45 a 60 e idosos, evidenciou um maior agravo nas mulheres. 

Freitas et al., (2016),  apontam que foram realizados estudos nas cidades 

americanas e de outras localidades, através da realização de estudos de séries 

temporais, os quais foram encontradas relação estatisticamente significativa entre o O3, 

e a mortalidade geral, incluindo as doenças cardiovasculares. Porém em recentes 

publicações, avaliando os efeitos do PM10, PM2,5, CO, NO2, SO2 e O3 no infarto agudo 

do miocárdio, não foi encontrada relação significativa entre os níveis do último poluente 

(MUSTAFIĆ et al., 2012).  

Um estudo realizado por Nardocci e colaboradores (2013), no município de 

Cubatão, observou que para cada aumento no interquartil de 52,1 μg/m3 de O3 houve 
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efeito estatisticamente significativo de 2,85 % (IC95%:0,77 – 4,98%) nas internações 

por doenças cardiovasculares em adultos maiores de 39 anos. No presente estudo, 

apesar de ter sido realizado em São Paulo, uma cidade que se iguala, em termos de 

emissão de poluentes, não foi observado efeito significativo para esse poluente, fato 

esse que corroborou com a pesquisa de Oliveira (2014). 

Um ponto relevante é que a presente pesquisa corroborou com o estudo de 

Pamplona (2016), o qual foi realizado com internações por ICC em adultos e idosos, 

onde a respeito do O3, também não foi evidenciado efeito agudo nos adultos, para as 

faixas etárias 3044 e 4560, confirmando os estudos realizados em Los Angeles (LINN 

et al., 2000), Denver (KOKEN et al., 2003), Pittsburg (WELLENIUS et al., 2005), 

Baltimore (SYMONS et al., 2006). 

Martins (2004) realizou um estudo em São Paulo, o qual apresentou relação 

para o O3 na faixa etária de 45-64 anos com defasagem no primeiro dia da exposição e 

no dia seguinte, diferente do estudo atual que não apresentou relação para a faixa 

etária em questão. 

Os estudos disponíveis sugerem que as reduções da emissão do PM10, 

diminuam a mortalidade cardiovascular em um período, tão curto como alguns anos, 

visto que existem muitos mecanismos biológicos potenciais em que o poluente venha a 

exarcebar as doenças cardiovasculares existentes, assim como os eventos 

cardiovasculares a curto prazo, acelerando as DCVT crônicas (a longo prazo) (BROOK 

et al., 2010). 

Os resultados deste estudo para PM10 e DCVT na faixa etária de 30 a 44, não 

apresentaram efeito agudo no dia da exposição e nem nos dias após a exposição, 

entre as internações totais e femininas. Porém, para o sexo masculino, revelou-se 
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efeito agudo, onde para o aumento de um interquartil de PM10 de 24,29µg/m³ no dia da 

exposição, houve um acréscimo de 1,71% (IC95%: 0,01% – 3,40%). 

No estudo realizado por Nardocci e colaboradores (2013) em Cubatão, 

observou-se que para cada aumento no interquartil de 10 μg/m3  de PM10 houve efeito 

estatisticamente significativo de 2,29% (IC95%: 0,86 – 3,73%) nas internações por 

doenças cardiovasculares em adultos com 40 anos ou mais. Apesar de uma menor 

concentração do poluente, é observado que o valor foi superior ao encontrado no 

presente estudo.  

Pamplona (2016), mostra que para o PM10 e ICC na faixa etária de 30 a 44, não 

apresentou efeito entre as internações totais e femininas, porém para o sexo 

masculino, revelou-se efeito agudo, onde para o aumento de um interquartil de PM10 de 

24,28µg/cm³ no dia da exposição, foi observado um acréscimo de 5,93% (IC 95%: 

0,17-11,69), corroborando assim com a atual pesquisa. 

Vodonos et al., (2016) realizou um estudo no hospital  Soroka University Medical 

Centro, em Israel, nos anos de 2001 à 2010, no qual apontou que as concentrações 

elevadas de poluição atmosférica do PM10, encontravam-se associadas à morte e 

hospitalizações pelas morbidades cardiovasculares (DCVT), onde  o modelo de 

regressão logística mostrou uma associação para cada aumento de um interquartil no 

nível de PM10 (10 μg/m3 de /m³). A concentração de PM10 durante dias de tempestade 

sem poeira foi de 1,01% (IC95%: 1,00%-1,02%), comparada com com 1,00% (IC95%: 

0,99-1,00%) durante os dias de tempestade de poeira, no dia da exposição. 

Considerando os resultados deste estudo para 45 a 60 anos, as internações 

totais, feminino e masculino, revelaram efeito agudo, para o dia da exposição com 

aumento de 2,50% (IC95%: 1,68% – 3,32%), 2,84% (IC95%: 1,65% - 4,03%) e 2,31% 
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(IC95%: 1,30% - 3,32%) nas internações por DCVT para cada aumento de um 

interquartil no nível de PM10 (24,29µg/m³).  

Essa relação foi mostrada no estudo de Pamplona (2016), porém com resultados 

bem mais expressivos, onde para aumento de um interquartil de PM10 de 24,28µg/cm³, 

se constatou efeito agudo no dia da exposição e no primeiro dia seguinte para as 

internações totais, seguindo um percentual de 4,42% (IC95%: 2,22-6,63); 2,03% 

(IC95%: 0,93-3,14) e para o sexo masculino, houve efeito agudo para internações em 

4,31% (IC95%: 1,45-7,18) no dia da exposição. Com relação ao sexo feminino, 

seguindo um percentual de 4,90% (IC95%: 1,47-8,33), 3,91% (IC95%: 2,19-5,62) e 

2,17% (IC95%: 0,11-4,24), evidenciou-se efeito no dia da exposição e nos dois dias 

seguintes a exposição. 

É notória a relação entre a exposição ao poluente PM10 e a internação de todas 

as faixas etárias, incluindo os idosos, pois estudos de Oliveira (2014) com as DCVT 

mostram que para o aumento de um interquartil de 39,40μg/m3 de PM10, o efeito foi de 

6,01% (IC95%: 1,61 – 10,41%). Em consonância, o estudo de Martins (2004), com as 

internações por ICC total e do sexo masculino, aponta um efeito agudo para o dia da 

exposição, com um aumento interquartil de 3,91% (IC95%: 2,90-4,92%), e 4,93% 

(IC95%: 3,58-6,28%) respectivamente,  e diferentimente para o sexo feminino que não 

houve efeito, assim como em um estudo realizado por Evo e colaboradores (2011), no 

município de Santo André, mostrando que a relação entre internações por ICC e PM10 

é diretamente proporcional, onde para cada aumento de um interquartil (24,6µg/m3) de 

PM10 houve um acréscimo de 3,8% (IC95% = 0,4-7,2%) no número de internações de 

idosos por ICC.  
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Para o poluente SO2 e as internações por DCVT, feminino e masculino, em 

adultos de 30 a 44 anos de idade, devido ao aumento de um interquartil de 7,63µg/m³ 

encontrou-se um efeito agudo apenas no dia da exposição, onde ocorreu um acréscimo 

de 2,12% (IC 95%: 0,86% – 3,39%), 3,09% (IC 95%: 1,45% – 4,74%) e 1,80% (IC 95%: 

0,04% – 3,57%) respectivamente. 

Nascimento et al., (2016), mostrou que aumentos da ordem de 2 μg/m3 nas 

concentrações do SO2, ajustado por concentrações de outros poluentes, implicam 

aumento significativo no risco para o sexo feminino (RR = 1,10), o que por sua vez 

contribuiu para o risco significativo, não estratificando-se o sexo, ou seja, para o sexo 

total  (RR = 1,06), visto que não foi observada efeito significativo para o sexo masculino 

e a sua exposição ao citado poluente. 

Considerando o estudo de Pamplona (2016), devido ao aumento de um 

interquartil de 7,63µg/cm³ na concentração de dióxido de enxofre, revelou efeito agudo 

só nos casos de ICC total, onde se observa um acréscimo de 5,33% (IC95%: 0,90- 

9,75). Já Nardocci et al., (2013), realizou um trabalho no município de Cubatão, no qual 

o SO2 mostrou relação com as doenças cardiovasculares em maiores de 39 anos de 

3,51% (IC95%: 1,24 – 5,83%).  

Em um estudo na cidade de São Paulo, realizado por Cendon e colaboradores 

(2006), mostrou um destaque significativo para o SO2, pois de todos os poluentes, foi o 

que apresentou uma associação mais positiva sobre as internações por infarto do 

miocárdio, apresentando um aumento de 13,0% (IC 95%: 6,0-19,0) nas internações em 

unidades de terapia intensivas, e de 8,0% (IC 95%: 2,0-13,0) nas internações em 

enfermarias. 
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 Sunyer et al., (2003) em um trabalho realizado em sete cidades europeias, 

mostrou uma associação entre a exposição ao SO2 e internações por DCVT, onde as 

concentrações desse poluente eram entre 5 e 21 μg/m3, e um aumento de 10 μg/m3, 

nessas concentrações, implicou em aumentos significativos entre 0,7% e 1,2% no 

número de internações, mais especialmente as doenças isquêmicas do coração. 

Estudos de Atkinson e colaboradores (2013) mostraram o efeito significativo da 

exposição ao SO2 isoladamente e ajustado por sexo, idade, tabagismo, IMC e 

comorbidades como diabetes e hipertensão arterial nas internações por IAM, acidente 

vascular cerebral, arritmias e falência cardíaca (NASCIMENTO et al., 2016). 

Os resultados deste estudo para o Dióxido de Enxofre (7,63µg/m³) e a DCV 

totais e no gênero masculino, na faixa etária de 45 a 60, apresentaram um efeito agudo 

apenas no dia da exposição, com aumento nas internações de 2,92% (IC95%: 2,05% - 

3,78%) e 3,27% (IC95%: 2,20% - 4,33%). Porém para o sexo feminino, observou-se um 

aumento de 3,17% (IC95%: 1,93% - 4,42%) no dia da exposição; e 1,13% (IC95%: 

0,47% - 1,80%) no primeiro dia após a exposição. 

O resultado do estudo de Pamplona (2016), apontam uma diferença significativa, 

visto que as internações totais apresentaram um efeito agudo no dia da exposição e no 

primeiro dia após a exposição com aumento percentual de 5,14% (IC95%: 2,84-7,45) e 

1,80% (IC95%: 0,60-3,00) e masculino  com aumento percentual 6,99% (IC95%: 4,04-

9,38) nas internações por ICC. No estudo de Martins (2004), observa-se uma 

associação positiva entre o SO2 e ICC em adultos 45 a 60, no Município de São Paulo, 

apontando assim, um efeito agudo para um aumento interquartil na concentração de 

5,06% (IC95%: 3,71-6,41%) para internações totais e 8,08% (IC95%: 6,28-9,88%) para 

o masculino, onde mesmo com a elevação na exposição, corroborou-se com os 

resultados desta pesquisa. 
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Diversas pesquisas tem mostrado que quanto maior a faixa etária, maiores são 

as chances de internações pelas diversas patologias cardiovasculares. Um estudo 

realizado em São Paulo por Oliveira (2014), mostra a relação do SO2  e a internação de 

idosos por DCVT, feminino e masculino, apresentando um efeito estatisticamente 

significativo no dia da exposição, onde para o aumento de um interquartil (7,48μg/m3) 

de SO2, observou-se um aumento de 2,22% (IC95%: 1,60-2,84); 3,68% (IC95%: 2,02-

5,35) e 5,62 % (IC95%: 4,17-7,07), respectivamente. 

Os resultados do SO2 e as internações totais também foi verificada em Morris et 

al., (1995); Burnett et al., (1999); Morris, Naumova (1998); Wong et al., (1999); 

Wellenius et al., (2005); Koken et al., ( 2003) 

No que concerne à relação entre o NO2 e as internações por DCVT, feminino e 

masculino, em adultos entre 30 a 44 anos, verificou-se efeito agudo para o dia da 

exposição, onde para o aumento de um interquartil de NO2 representado por 50,22 

µg/m³, revelou um acréscimo de 13,09% (IC95%: 4,74% - 21,45%); 1,58% (IC95%: 

0,10% - 3,06%), e 1,87% (IC95%: 0,30% - 3,45%) respectivamente. 

Diferente desse estudo, os resultados de Pamplona (2016), em um estudo da 

ICC, verificou um efeito agudo, para aumento de um interquartil de NO2 representado 

por 50,22 µg/cm³, apenas para as internações totais e masculinas, revelando aumento 

de 4,50% (IC95%: 0,54-8,46) e 6,21% (IC95%: 0,94-11,47) para o dia da exposição 

respectivamente, não evidenciando efeito para o gênero feminino. 

As estimativas percentuais das internações por DCVT, feminino e masculino 

entre adultos de 45 a 60 anos devido ao aumento de um interquartil no nível de Dióxido 

de Nitrogênio (50,22 µg/m³), mostraram um efeito agudo apenas no dia da exposição 
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em 2,68% (IC 95%: 1,91% - 3,45%); 3,11% (IC 95%: 2,01% - 4,21%), e 2,62% (IC95%: 

1,69% - 3,57%) respectivamente, diferente de outros estudos. 

Martins (2004) observou um efeito agudo e estatisticamente significativo para o 

masculino, no primeiro dia e um dia após a exposição, com um aumento de 5,97% 

(IC95%: 4,76-7,18) e 6,03% (IC95%: 4,39-7,66). Para o feminino, observou-se efeito 

apenas no primeiro dia, com um aumento de 3,97% (IC95%: 2,17-5,78). Estudos de 

Pamplona (2016), constatou um efeito agudo no dia da exposição e no dia seguinte, 

para as internações totais e feminina em um aumento de 5,13% (IC95%: 3,08-7,18); 

1,32% (IC95%: 0,24-2,40) e 4,66% (IC95%: 1,44-7,89); 2,55% (IC95%: 0,86-4,24) 

respectivamente. Já o masculino, constatou-se efeito agudo no dia da exposição, com 

elevação em 6,14% (IC95%: 3,49-8,78).  

Os resultados não sugerem que os aumentos das internações por DCVT, 

masculino e feminino em adultos de 30 a 44 anos, estejam relacionados com os níveis 

de CO, visto que não foram observados aumentos nas internações relacionados à 

exposição, não evidenciando o efeito. 

Diferentemente, estudos de Pamplona (2016), constataram um efeito agudo e 

estatisticamente significativo para adultos entre 30 a 44 anos e o ICC, cujos resultados 

mostram que devido ao aumento de um interquartil no nível de Monóxido de Carbono 

(50,22 µg/m³), verifica-se um efeito agudo para as internações totais e do sexo 

masculino no dia da exposição, sendo 6,41% (IC95%: 2,66-10,16) e 7,78% (IC95%: 

2,77-12,79) respectivamente. 

No estudo realizado na cidade de São José dos Campos, por Nascimento e 

colaboradores (2016), mostrou uma exposição significativa para o CO e as internações 

por IAM, assim como os resultados encontrados por Gouveia e colaboradores (2006) 
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quando as concentrações foram 3240 ppb atingindo um máximo de 12600 ppb, valores 

muito acima dos observados em São José dos Campos que foram 883 ppb de média e 

máximo de 3400 ppb. Os riscos observados em São Paulo, segundo um aumento de 

1000 ppb nas concentrações do CO foram da ordem de RR = 1,016 e a defasagem 

mais significante foi a média móvel de 2 dias após a exposição. 

Os resultados sugerem que os aumentos das internações por DCVT em 

adultos, estão relacionados com os níveis de CO, visto que nas internações totais, 

feminino e masculino, houveram efeito agudo apenas no dia da exposição com 

aumento nas internações de 1,03% (IC95%: 0,30% - 1,76%), 1,32% (IC95%: 0,26% - 

2,37%) e 1,02% (IC95%: 0,13% - 1,92%) respectivamente. 

Para Pamplona (2016), houve um efeito agudo no dia da exposição, para as 

internações totais e masculinas, na faixa etária de 45 a 60 anos, com o aumento de um 

interquartil na concentração de CO (1,28ppm), acrescendo o percentual de 2,77% 

(IC95%: 0,85-4,70) e 3,31% (IC95%: 0,82-5,80). Já o sexo feminino apresentou um 

efeito agudo, no dia da exposição e no primeiro dia após a exposição para com 

aumento percentual de 3,63% (IC95%: 0,64-6,63) e 2,17% (IC95%: 0,68-3,66), 

apresentando assim, valores diferentes e maiores do que a presente pesquisa. 

Em um estudo realizado em Chicago, o efeito do CO em hospitalizações por 

insuficiência cardíaca apresentou-se dependente da temperatura, tendo um efeito 

aumentado, ao passo que ocorria a diminuição da temperatura.  A concentração de 

monóxido de carbono registrada no dia da admissão exibiu, entre os poluentes, a 

associação mais forte e mais consistente com as taxas de hospitalização, ajustando, 

simultaneamente, para temperatura, ponto de orvalho e outros poluentes do ar para 
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uma mudança de 1000 ppb a 3000 ppb, apresentando um aumento  interquartil e risco 

relativo de 1,06% (IC 95%: 1,02-1,10%) (BURNETT et al., 1997). 

Outra divergência foi com o estudo de Martins (2004), o qual para o ICC 

apresentou um aumento interquartil apenas nas internações totais e masculino, com 

uma concentração de CO 1,83% (IC95%: 0,68-2,98%) e 2,91% (IC95%: 1,37-4,44%), 

assim como os achados de Koken et al., (2003), cujo apresentou uma asociação 

significativa do CO e a hospitalização por insuficiência cardíaca congestiva.  

O aumento dos mais diversos meios de transportes tem intensificado o tráfego 

nos grandes centros urbanos, o que vem a interferir na vida de todos os seres 

humanos em vários sentidos, agindo positivamente no que diz respeito à facilidade e 

disponibilidade para a constante locomoção, como também negativamente, causando 

além de congestionamentos no dia-a-dia, a degradação ambiental, devido à poluição 

do ar e sonora provocada pelos veículos automotores, atrelada à promoção de sérios 

danos à saúde humana.  

Com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica e a emissão 

de ruído por fontes móveis, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) criou 

os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores: PROCONVE 

(automóveis, caminhões, ônibus e máquinas rodoviárias e agrícolas) e PROMOT 

(motocicletas e similares) fixando prazos, limites máximos de emissão e estabelecendo 

exigências tecnológicas. Vários setores contribuíram para a implantação desses 

serviços, dentre eles: a CETESB, Associação Nacional dos fabricantes de veículos 

automotores (ANFAVEA), Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO), a Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA), a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o Conselho Nacional do 

http://www.cetesb.sp.gov.br/
http://www.anfavea.com.br/
http://www.abraciclo.com.br/
http://www.anp.gov.br/
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Petróleo (CNP), o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), a PETROBRAS, a Fundação 

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), o Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN), e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) (BRASIL, 1990). 

Diante disso, o Ministério da Saúde estruturou a partir de 2001, a Vigilância em 

Saúde de Populações Expostas à Poluição Atmosférica, instituindo o programa Vigiar, 

com o objetivo de desenvolver ações de vigilância para essas populações, de forma a 

recomendar e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção 

integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), através da 

identificação e priorização dos municípios de risco de exposição humana a poluentes 

atmosféricos; a definição de áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para 

a saúde e a identificação dos efeitos agudos e crônicos da exposição a poluentes 

atmosféricos para a caracterização da situação de saúde. 

Mediante todos os órgãos acima citados, assim como os seus respectivos 

serviços, estabelecem o direito da população de viver em um ambiente ecologicamente 

equilibrado, caracterizando como crime toda ação lesiva ao meio ambiente, porém 

mediante todos os achados desse estudo, atrelado a corroboração de várias pesquisas 

sobre a temática, se faz necessário à elaboração e a colocação na prática das 

respectivas leis, construindo assim programas e políticas, regulamentando-os enquanto 

dispositivos constitucionais. 

 

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.petrobras.com.br/
http://www.denatran.gov.br/
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5.3 LIMITAÇÃO 

A presente pesquisa, assim como qualquer outra, apresenta algumas limitações, 

destacando-se o desenho para a qual foi realizada, e ao utilizar dados secundários, 

tendo em vista, que o sistema de informações das AIH, não representa a totalidade de 

hospitalizações do Brasil, uma vez que se refere apenas aos serviços pagos pelo 

Sistema Único de Saúde, estando sua cobertura variável entre os estados da 

federação, o que faz com que não sejam contabilizadas as internações em hospitais 

particulares, cujas poderiam acrescer mais a amostra, aumentando assim, uma 

possível exposição dos poluentes e as internações por DCVT, feminino e masculino. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Através da realização do presente estudo, foi possível confirmar uma relação 

estatisticamente significativa entre a exposição à poluição do ar e as internações 

hospitalares pelas Doenças Cardiovasculares Totais em adultos, estratificando por 

sexo, na cidade de São Paulo, de janeiro de 2000 a dezembro de 2013, onde os 

poluentes atmosféricos continuam sendo um dos fatores que contribuem para o 

aumento do número de hospitalizações. 

Os dados mostraram que os poluentes estão diretamente correlacionados entre 

si e inversamente correlacionados com a umidade media e a temperatura mínima, 

exceto o O3 que apresenta uma correlação direta com a temperatura mínima, e a 

temperatura mínima que apresenta uma correlação direta com a unidade média. 

Para os adultos na faixa etária de 30 a 44 anos, observou-se uma relação entre 

os poluentes e o sexo masculino, feminino e total, apresentando efeito apenas no dia 

da exposição para o SO2 e NO2. Com relação ao PM10 apresentou efeito apenas para 

as internações do sexo masculino. E as internações por Doenças Cardiovasculares 

Totais, não evidenciando efeito para o O3 e o CO, independente do sexo.  

Já a faixa etária de 45 a 60 anos demonstrou uma relação entre os poluentes 

SO2, NO2, PM10, CO e as internações por Doenças Cardiovasculares Totais em 

adultos, estando apenas o O3 sem evidenciar efeito, independentemente do sexo. O 

sexo masculino, feminino e total apresentou efeito apenas no dia da exposição para o 

PM10 e CO. Com relação ao SO2 apresentou efeito no dia da exposição para o sexo 

total, masculino e feminino, tendo esse ultimo apresentado efeito também no primeiro 

dia após a exposição. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de o setor saúde dispor de mecanismos legais para o controle da 

poluição atmosférica, no que concerne à imposição de padrões, sejam eles nacionais 

ou estaduais de qualidade de ar, ainda é comprovado um alto índice de emissão de 

poluentes, e com eles os imensuráveis problemas de saúde para a população, dentre 

os quais se faz elevar o número de internações hospitalares em todos os seguimentos 

da sociedade. 

Embora mensurando os efeitos agudos da poluição do ar, os estudos de séries 

temporais, podem ser empregados para a conscientização da população no geral, 

como também dos que fazem a gestão acontecer, implementando a adoção de 

políticas públicas que apontem para a melhoria do ambiente, e o mais importante, os 

mesmos não devem ficar apenas na teoria, no papel, ou em uma biblioteca, mas, 

sobretudo e principalmente deve ser posto em prática. 

A área ambiental de São Paulo pode e deve utilizar esse estudo, para avançar 

nos artifícios, visando o controle da qualidade do ar da cidade, tendo em vista que o 

mesmo comprova a relação intrínseca entre a emissão dos poluentes e a vida dos 

adultos, gerando um estímulo à continuidade e diversificação de abordagens que visem 

relacionar as condições ambientais adversas a seus impactos na saúde, cuja não só 

desejável, mas sim, necessária para a estruturação tanto da Saúde Ambiental no Brasil 

como de todo o mundo, no qual não só estaria ajudando aos cofres públicos, como 

também, contribuindo para a diminuição das internações, culminando assim no 

aumento da sobrevida da população. 
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