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RESUMO 

Introdução: A poluição ambiental e suas consequências sobre a saúde é hoje 

considerada um problema de saúde pública. Apesar da busca incessante por um 

ambiente com ar mais limpo, os níveis de poluição ainda se apresentam prejudiciais 

à saúde e estão relacionados com a morbidade e mortalidade humana. Objetivo: 

Avaliar a relação entre exposição à poluição do ar e internações no Sistema Único 

de Saúde (SUS) de idosos por doenças cardiovasculares totais (DCV) estratificado 

por sexo em residentes dos municípios de Cubatão e São Paulo entre 2000 a 2012. 

Métodos: Este é um estudo ecológico de series temporais. Foram obtidos dados 

horários sobre os níveis de PM10, CO, SO2, NO2 e O3, temperatura mínima e 

umidade média junto a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo - CETESB. As internações hospitalares no Sistema Único de 

Saúde (SUS) foram obtidas através do banco de dados do SUS (DATASUS). Foi 

realizada análise descritiva e análise de correlação de Pearson. Foram utilizados 

modelos polinomiais lineares generalizados de regressão de Poisson defasados de 

até 7 dias após exposição. Foi adotado o nível de significância p = 5%.  

Resultados: Em São Paulo foram observadas associações entre os poluentes PM10, 

SO2, NO2 e CO e as DCV, que elevaram o número das internações em 2,04% 

(IC95%: 1,42 – 2,66), 2,22 % (IC95%:  1,60 – 2,84), 2,55 % (IC95%:  1,96 – 3,14) e 

1,06% (IC95%:  0,50 – 1,62), respectivamente. Em Cubatão apenas o PM10  

apresentou efeito significativo para as internações por DCV com um aumento de 

6,01% (IC95%:  1,61 – 10,41). 

Conclusão: Os poluentes atmosféricos continuam sendo um dos fatores que 

contribuem para o aumento do número de internações hospitalares por doenças 

cardiovasculares. Faz-se necessário planejar e implantar ações que visem a 



melhoria de políticas de controle de poluentes visando um ambiente mais limpo e 

saudável. 

 

Palavras-chave: Poluição do ar, doenças cardiovasculares, tráfego veicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

Introduction: environmental pollution and its impact on health is now considered a 

public health problem. Despite the incessant search for an environment with cleaner 

air, pollution levels are still unhealthy and are related to the human morbidity and 

mortality.  

Objective: to evaluate the relationship between exposure to air pollution and 

hospitalizations in the Sistema Único de Saúde (SUS) of the elderly for 

cardiovascular diseases (CVD) totals in residents of the cities of Cubatão and São 

Paulo between 2000 to 2012, stratified by sex.  

Methods: This is an ecological study of temporal series. Schedules data were 

obtained on the levels of PM10, CO, SO2, NO2 and O3, minimum temperature and 

humidity average along the Environmental sanitation technology company in the 

State of São Paulo-CETESB. The hospitalizations in the Sistema Único de Saúde 

(SUS) were obtained from the database of the SUS (DATASUS). Descriptive analysis 

was performed and the Pearson correlation analysis. The association of air pollutants 

and cardiovascular admissions was assessed using a polynomial distributed lag 

model through 7 days after exposure. The log of cardiovascular admissions was 

regressed assuming a Poisson distribution in a generalized linear model adjusted for 

long time trend, weekdays, temperature and humidity. The percentage increases in 

the cardiovascular admissions were calculated based on the interquartile range of 

the air pollutants. It was adopted a significance level of 5%.  

Results: In the study period were admitted in the SUS 1,287,204 (19.7%) seniors, 

these 358970 (27.9%) with cardiovascular diseases in São Paulo. In Cubatão 13,998 

were admitted (14.4%) seniors, these 3,729 (26.6%) for cardiovascular diseases. In 

São Paulo associations were observed between the pollutants PM10, SO2, NO2 and 



CO and the CVD. For each increase of an interquartile range in level of PM10 (24.42 

μg/m3) increase hospitalizations in 2.04% (CI95%: 1.42%-2.66%), for SO2 (7.48 

μg/m3) the increase is 2.22% (CI95%: 1.60%-2.84%), for NO2 (51.89 μg/m3) is 

2.55% (CI95%: 1.96% – 3.14%) and CO (1.33 ppm) is 1.06% (CI95%: 0.50%-

1.62%). In Cubatão only the PM10 presented effect on hospitalization for CVD, 

where for each increase of an interquartile range in level of PM10 (39.40 μg/m3) 

increase the hospitalizations in 6.01% (CI95%: 1.61%-10.41%).  

Conclusion: The air pollutants continue to be one of the factors that contribute to the 

increase in the number of hospitalizations for cardiovascular diseases.  

 

 

Key-words: Air pollution, cardiovascular disease, vehicular traffic 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A poluição do ar é caracterizada pela presença de substancias como 

gases, poeira, fumaça ou odores que estando com sua quantidade fora dos padrões 

estabelecidos, torna-se prejudicial à saúde (ENVIRONMENT PROTECTION 

AUTHORITY (EPA) VICTORIA, 2012). 

De acordo com a lei n° 997, de 31 de maio de 1976, poluição ambiental 

caracteriza-se pela presença de qualquer matéria ou energia com intensidade e 

quantidade em desacordo com o padrão estabelecido, que tornem o ar, água ou solo 

impróprio ou nocivo à saúde; inconvenientes ao bem estar público, danosos à fauna 

e à flora e prejudiciais à segurança da comunidade (CETESB, 2012). 

A poluição ambiental e suas consequências sobre a saúde é considerada um 

problema de saúde pública (ANOOP et al, 2013) e seus efeitos nocivos sobre a 

saúde vêm sendo estudados a mais de 50 anos (BARBOSA, 2009). 

Apesar da busca incessante por um ambiente com um ar mais limpo, 

especialmente em países com alto índice de desenvolvimento, os níveis de poluição 

ainda se apresentam prejudiciais à saúde e estão relacionados com a morbidade e 

mortalidade humana (POPE et al, 2009), afetando principalmente o sistema 

respiratório (COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 

2000) e cardiovascular (BHASKARAN et al, 2009).  Desde 1990 estudos 

epidemiológicos apresentam associações entre internações hospitalares e os níveis 

de poluição do ar (PENG et al, 2008; DOMINICI et al, 2006). 



22 

 

A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que a poluição do ar é 

responsável por mais de um milhão de mortes prematuras a cada ano em todo o 

mundo (GLOBAL HEALTH OBSERVATORY - WHO, 2008). 

A poluição do ar pode originar-se de duas fontes principais naturais como a 

queima da biomassa e erupções vulcânicas, que são fontes antigas de 

contaminação do ar (CANÇADO et al, 2006). Após a revolução industrial surgem 

novas fontes de poluentes atmosféricos como as indústrias e os veículos 

automotores, sendo este a principal fonte atual dos grandes centros urbanos 

(SALDIVA, et al., 2002; HEI, 2010). 

No início do século XX, três episódios marcantes que ocorreram no Vale de 

Meuse, Bélgica, em 1930 (FIRKET, 1931 apud MISSAGIA, 2012); em Donora, PA, 

EUA, em 1948 (SCHRENK et al., 1949 apud SANTOS 2007) e em Londres, 

Inglaterra, em 1952 (LOGAN, 1953 apud MISSAGIA, 2012), chamaram a atenção de 

pesquisadores sobre a relação entre os altos níveis de poluentes no ar e a morbi-

mortalidade, cardio-respiratória. A partir de então, o interesse pelo assunto vem 

crescendo largamente (HABERMANN et al, 2011).  

Desde então pesquisadores procuram estudar a relação entre os poluentes 

que são liberados a partir da queima de combustíveis fósseis e seus danos à saúde 

dos seres vivos (MARTINS 2004). Fundamentados nos fatos ocorridos, vários países 

estabeleceram limites máximos de poluentes no ar, que podem causar danos à 

saúde da população exposta, visando o controle das emissões e da qualidade do ar 

(CANSADO et al, 2006; BARBOSA, 2009 ).  

O crescimento urbano,  econômico e tecnológico, expansão industrial,   

aumento da frota veicular, aumento desordenado da população e o uso intenso de 
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energia e de combustíveis fósseis são alguns dos fatores que estabelecem uma 

relação entre a qualidade do ar e a saúde dos seres humanos (Placeres et al., 

2006).  

 

 

1.1. Poluentes atmosféricos 
 

1.1.1. Óxido de Nitrogênio (NOx) e Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
 

Os óxidos de nitrogênio (NOX) são emitidos durante a combustão e as 

principais fontes produtoras nas grandes cidades são os veículos automotores 

(CETESB 2013). Este poluente contribue para a formação da chuva ácida. 

(EUROPEAN UNION EMISSION INVENTORY REPORT 1990–2011 UNDER THE 

UNECE CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION 

(LRTAP)). Após a liberação do NOX, ele se transforma em NO2 quando submetido à 

ação de luz solar e é importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o 

ozônio (O3) (CETESB 2013). 

O NO2 está associado com efeitos adversos à saúde gerando sintomas como: 

dificuldade de respirar, tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta, 

asma, DPOC, inflamação das vias aéreas e redução da função pulmonar (CETESB 

– RELATÓRIO DE QUALIDADE DO AR 2013., EUROPEAN UNION EMISSION 

INVENTORY REPORT 1990–2011 UNDER THE UNECE CONVENTION ON LONG-

RANGE TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION (LRTAP)).  

O NOX pode ser considerado um indicador de emissão de poluentes 

automotivo, pois se encontra presente em veículos movidos à gasolina, álcool e 
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diesel (SALDIVA et al.,1994). Durante o outono e o inverno, seus níveis apresentam-

se um pouco mais altos. A emissão de NO2 também deriva em menor escala das 

indústrias e usinas termoelétricas, podendo ser encontrado também dentro de 

residências devido ao uso do fogão a gás ou querosene (QUADROS, et al., 2010). 

 

1.1.2. Dióxido de Enxofre (SO2)  
 

O SO2 é resultado da queima de combustíveis fósseis que contém compostos 

à base de enxofre (CETESB; EUROPEAN UNION EMISSION INVENTORY 

REPORT 1990–2011 UNDER THE UNECE CONVENTION ON LONG-RANGE 

TRANSBOUNDARY AIR POLLUTION (LRTAP)) como gasolina, óleo diesel, carvão 

e óleo combustível industrial. Sua principal fonte são os veículos automotores e as 

usina termoelétricas. É altamente solúvel em água a 30°C e é um dos principais 

formadores da chuva ácida e da redução da visibilidade na atmosfera. Se 

permanecer no ar por muito tempo o SO
2
 e seus derivados são transportados para 

regiões distantes, fazendo com que este poluente atue numa área maior. O SO2 ao 

reagir com outras substâncias que se encontram no ar e forma partículas de sulfato. 

Quando está presente na atmosfera o SO2 pode ser oxidado e formar o ácido 

sulfúrico (H
2
SO

4
), essa reação vai depender de quanto tempo o SO2 permaneceu no 

ar, da luz, temperatura, umidade e da absorção do gás na superfície das partículas. 

(COMMITTEE OF THE ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH 

ASSEMBLY OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1996, CETESB 2013, 

QUADROS, et al., 2010).  
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  Quando inalado, o SO2 por ser altamente solúvel, é prontamente absorvido 

pelas vias aéreas superiores, liberando substâncias potencialmente irritantes como 

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

--).  A eliminação 

dessas substâncias é feita basicamente de duas maneiras: pela expiração, através 

das narinas e pela urina eliminando uma parte de SO
2
 inalado na forma de sulfato e 

éster sulfato (COMMITTEE OF THE ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL 

HEALTH ASSEMBLY OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1996). Por se 

tratar de um irritante respiratório afeta a musculatura lisa ou as fibras nervosas 

aferentes, assim a exposição crônica pode levar a uma diminuição da função 

pulmonar (USEPA, 1994; CARMO E PRADO, 1999) e aumentar os sintomas e 

doenças respiratórias, afetando especialmente os asmáticos. (COMMITTEE OF THE 

ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH ASSEMBLY OF THE 

AMERICAN THORACIC SOCIETY, 1996). 

 
 

1.1.3. Monóxido de Carbono (CO) 

 

 O monóxido de carbono é um gás tóxico,  inodoro e incolor (QUADROS, et 

al., 2010) Não é possível ver ou sentir sua emissão. As fontes de CO são diversas, 

como: aquecedores a gás ou querosene, chaminés, fornos, fogões a gás e a lenha, 

geradores, equipamentos a base de gasolina, lareiras, automóveis e fumaça de 

tabaco (EPA, 2013).  

Em baixos níveis de exposição o CO provoca efeitos leves parecidos com os 

da gripe, com sintomas de dores de cabeça e fadiga também pode causar dor no 

peito em pessoas com doenças cardíacas, angina, problemas de visão  e reduzir a 
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função cerebral. Em elevadas concentrações provoca problemas de visão e 

coordenação; dores de cabeça, tonturas, confusão e náuseas. Torna-se fatal em 

concentrações muito elevadas. Os efeitos variam para cada pessoa dependendo da 

idade, da saúde e também do tempo de exposição e da concentração de CO 

inalado.  Os efeitos agudos ocorrem devidos a ligação de 80 a 90 %  desse poluente 

ao átomo de ferro da fração heme da Hemoglobina (Hb) presente no eritrócito 

formando o complexo Carboxi-hemoglobina (COHb) (EPA, 2013) reduzindo o 

transporte do oxigênio para as células do corpo (AGENCIA PORTUGUESA DO 

AMBIENTE 2009). Esse gás é um dos mais significativos em toxicidade atuando 

diretamente no sistema respiratório. (PERES, 2005). Alguns sintomas de 

envenenamento por monóxido de carbono são dor de cabeça, mialgia, tonturas ou 

danos neuropsicológicos, confusão, perda de consciência ou morte. (AMITAI, 1998) 

Não se deve usar geradores dentro de ambientes fechados, pois a emissão 

de CO pode chegar rapidamente a níveis fatais e permanecer lá por horas mesmo 

depois de o gerador ter sido desligado (EPA, 2013). 

A exposição prolongada mesmo que à baixas concentrações de CO,  podem 

resultar em problemas neurológicos e danos à saúde de bebês durante a gestação 

(DIX-COOPER et al., 2012). O CO também pode reagir com outros poluentes e 

produzir O3 (CETESB, 2013). 

Segundo dados da União Europeia, as emissões de CO2 provenientes do 

transporte rodoviário aumentaram 21% entre 1990 e 2011, sendo este responsável 

por 23% das emissões totais do CO2 na União Europeia. Em 2007 a UE adotou uma 

estratégia global a fim de reduzir a emissão de CO2 de carros e vans novos, 

buscando garantir o cumprimento das metas de emissão de gases de efeito estufa. 
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O regulamento estabelece que seja atingida a meta de 130g de CO2/km até o ano de 

2015 e de 95g de CO2/km até 2020. Os fabricantes dos veículos devem fornecer 

todas as informações necessárias para evitar que as metas de emissão sejam 

calculadas com dados incorretos (MONITORING CO2 EMISSIONS FROM NEW 

PASSENGER CARS IN THE EU). 

 

1.1.4. Material Particulado (MP) 

 

O MP que também é conhecido pelo termo "aerodispersóide", (QUADROS, et 

al., 2010). A origem do MP pode ser primária ou secundaria. O MP é uma complexa 

mistura de partículas sólida ou líquida em suspensão no ar e possui diferentes 

tamanhos e compostos químicos como: núcleo de carbono elementar ou orgânico, 

compostos orgânicos (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) compostos 

inorgânicos (nitratos e sulfatos, sais solúveis e metais de transição sob a forma de 

óxidos,) e material biológico (vírus, bactérias, pólen, esporos de fungos e restos 

animais). Este é o poluente mais estudado, pois dependendo da fonte emissora e do 

local onde é produzido, ele varia em formato, numero, área de superfície, tamanho e 

composição química, e estes dois últimos são os principais responsáveis pelos 

efeitos deletérios do MP sobre a saúde humana (AGENCIA PORTUGUESA DO 

AMBIENTE 2009., WHO, 2005). Alguns componentes da mistura PM são mais 

tóxicos do que os outros, por isso exige esforços prioritários para o seu controle 

(HEI, 2013). O MP pode ser classificado das seguintes formas: 
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1.1.4.1 Partículas Totais em Suspensão (PTS) 

São partículas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 µm. Partes 

dessas partículas são inaláveis e causam danos à saúde, outra parte interfere nas 

condições no ambiente desfavorecendo a vida da população e prejudicando as 

atividades da comunidade.  (CETESB, 2013) 

 

1.1.4.2 Partículas inaláveis (MP10) 

São partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 10 µm. Essas 

partículas transportam gases adsorvidos em sua superfície e dependendo do seu 

tamanho (entre 0 e 10  µm), podem ficar retidas na parte superior do sistema 

respiratório ou adentrar mais profundamente e chegar aos alvéolos pulmonares 

(CETESB, 2013., CANÇADO, 2006). 

O PM10 pode ser um irritante respiratório, gerando um processo inflamatório 

sistêmico agravando as condições crônicas e promovendo o aparecimento de 

episódios agudos em subgrupos vulneráveis, aumentando os eventos de morbidade 

e mortalidade (BROOK, 2010).   

 

1.1.4.3 Partículas Inaláveis Finas (MP2,5) 

São partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 2,5 µm. Devido ao seu 

pequenino tamanho, adentra profundamente no sistema respiratório, atingindo os 

alvéolos pulmonares e passando para a corrente sanguínea (CETESB, 2013). 
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1.1.4.4 Partículas Inaláveis Ultrafinas (PM0,1) 

São partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 0,1 µm, consideradas 

muito preocupantes para a saúde humana, pois devido ao seu tamanho (de 0,05 a 

0,1 μm) é facilmente inalada e absorvida nas porções mais profundas das vias 

respiratórias (AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 2009). Apresenta 

propriedades que podem torná-lo particularmente tóxico (ZHU 2014). 

A figura abaixo mostra a distribuição do Material Particulado pelo tamanho 

comparado a substâncias orgânicas. 

Figura 1. Distribuição do Material Particulado pelo tamanho. 

 

 

FONTE: Inspirado e traduzido de Brook (2007)      -      RBC – Red Blood Cell (glóbulos vermelhos) 
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1.1.5. Fumaça (FMC) 

Está associada ao MP suspenso no ar oriundo dos processos de combustão. 

O método que determina a presença da fumaça é baseado na medida de refletância 

da luz que incide na poeira (coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro 

a característica de estar diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera. 

(CETESB 2013). 

 

1.1.6. Ozônio (O3) e Oxidantes Fotoquímicos  

O O3 é um gás levemente azulado, composto por três átomos de oxigênio 

(composição triatômica à O3) (SILVA et al.,2011) (AGENCIJA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA OKOLJE, 2012A INCUMBENTES), que apresenta um elevado 

potencial de oxidação (2,07 mV), quando comparado com outros agentes oxidantes 

(GUZEL-SEYDIM et al., 2004; SILVA et al., 2011). É um gás instável e parcialmente 

solúvel em água, que se dissolve na água dez vezes melhor que o oxigênio. Seu 

odor é penetrante e pungente e é prontamente detectável em concentrações muito 

baixas (0,01 a 0,05 mg/L) (SILVA et al.,2011; PIRANI, 2011; GUZEL-SEYDIM et al., 

2004). Em concentrações baixas, é um gás incolor, porém quando em 

concentrações elevadas no ar torna-se azul (PIRANI, 2011).  

Na estratosfera o ozônio é produzido naturalmente a aproximadamente  25-30 

km da superfície da Terra, (PIRANI, 2011; GUZEL-SEYDIM et al., 2004), onde tem a 

função de proteger a terra, pois age como um filtro dos raios ultravioletas emitidos 

pelo sol (CETESB), e também por lâmpadas UV de esterilização (GUZEL-SEYDIM et 

al., 2004) por meio da radiação UV (<183 nm) que divide a molécula de oxigênio em 
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dois átomos reativos que por meio de uma reação endotérmica se combinam com 

uma molécula de oxigênio intacta para formar o ozônio triatômico, é produzido 

também quando ocorre a descarga elétrica de um raio, catalisando a formação de 

ozônio na atmosfera a partir de oxigênio molecular (PIRANI, 2011). Na troposfera 

(ozônio de superfície) é um poluente secundário e representa um elevado risco para 

a saúde humana (EPA,  2010).  

A concentração e a duração da exposição ao ozônio determinam a sua 

toxicidade. É um gás tóxico que pode causar graves doenças e se inalado em 

grande quantidade pode levar a morte. (PIRANI, 2011).   

Após o contato com o gás pode surgir irritação no nariz e garganta, perda de 

visão, pode causar irritação na parte superior da garganta, dor de cabeça, dor no 

peito, tosse e garganta seca, aumento do pulso e edema pulmonar (PIRANI, 2011). 

A exposição pode tornar as pessoas mais suscetíveis a infecções respiratórias e 

agravar as doenças respiratórias pré-existentes como a asma (DIETTE et al. , 2008) 

e também pode causar danos irreversíveis a estrutura pulmonar.  (AMANN et al, 

2008 ; FORTUOl et al , 2011). 

Os altos níveis de ozônio afetam principalmente pessoas com asma ou 

doença pulmonar, crianças (são mais propensas a ter asma), idosos (são mais 

propensos a ter doenças cardíacas ou pulmonares), pessoas que praticam 

atividades física ou trabalham em ambiente aberto com maior exposição e bebês 

pois seus pulmões continuam a se desenvolver após o nascimento. Estudos 

mostram que os níveis de ozônio estão relacionados com:  agravamento da asma, 

bronquite e enfisema,  tosse e dor ao respirar profundamente,  chance de adquirir 

doenças respiratórias, como pneumonia ou bronquite; irritação da garganta e 
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pulmão,  dificuldade para respirar e respiração ofegante atividades físicas realizadas 

ao ar livre. Como consequência do escesso de ozônio inalado pode ocorrer: 

aumento no uso de medicamentos (especialmente para asma), aumento no número 

de internações hospitalares, e mortes prematuras por doenças cardíacas e 

pulmonares (CDC, 2013). 

O quadro 1 apresenta resumidamente as fontes e características dos 

principais poluentes do ar. E a seguir, o quadro 2 apresenta os pricipais efeitos dos 

poluentes do ar na saúde humana e no meio ambiente. 

Quadro 1. Fontes e características dos principais poluentes na atmosfera. 

FONTES E CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS POLUENTES NA ATMOSFERA 

Poluente Características 
Principais Fontes 
Antropogênicas 

Principais 
Fontes 

Naturais 

Partículas 
Totais em 

Suspensão 
(PTS) 

 
Partículas de material sólido ou líquido 
que ficam suspensos no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, 
fuligem, etc. 
Tamanho < 100 micra  

 
Processos industriais, 
veículos automotores 
(exaustão), poeira de 
rua ressuspensa, 
queima de biomassa.  
 

 
Pólen, 
aerossol 
marinho e 
solo.  

Partículas 
Inaláveis(PM10) 

 
Partículas de material sólido ou líquido 
que ficam suspensos no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, fumaça, 
fuligem, etc. 
Tamanho < 10 micra.  
 

 
Processos de 
combustão (indústrias 
e veículos 
automotores), aerossol 
secundário (formado 
na atmosfera).  
 

 
Pólen, 
aerossol 
marinho e 
solo.  

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

 
Gás incolor, com forte odor, altamente 
solúvel. Na presença de vapor d'água 
pode ser transformado a SO3 passando 
rapidamente a H2SO4, sendo um dos 
principais constituintes da chuva ácida. 
É um importante precursor dos sulfatos, 
um dos principais componentes das 
partículas inaláveis. No verão, através 
dos processos fotoquímicos, as 
reações do SO2 são mais rápidas.  
 

 
Combustão de 
combustíveis fósseis 
(carvão), queima de 
óleo combustível, 
refinaria de petróleo, 
veículos a diesel.  

 
Vulcões, 
emissões de 
reações 
biológicas.  
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Quadro 1. Fontes e características dos principais poluentes na atmosfera 
(continuação). 

 

Óxidos de 
Nitrogênio 

(NOx) 

 
Podem levar a formação de HNO3, 
nitratos e compostos orgânicos 
tóxicos.  

 
Processos de combustão 
envolvendo veículos 
automotores, industrias, 
usinas termoelétricas 
(óleo, gás, carvão) e 
incineração.  
 

 
Processos 
biológicos no 
solo e 
relâmpagos.  

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

 
Gás incolor, inodoro e insípido.  

 
Combustão incompleta 
em geral, principalmente 
em veículos automotores. 
  

 
Queimadas e 
reações 
fotoquímicas.  

Ozônio (O3) 

 
Gás incolor, inodoro nas 
concentrações ambientais e o principal 
componente da névoa fotoquímica 
mais conhecido como smog. 
Composto muito ativo quimicamente.  
 

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

   

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

Quadro 2: Efeitos dos principais poluentes na atmosfera 

EFEITOS DOS PRINCIPAIS POLUENTES NA ATMOSFERA 

Poluente Efeitos sobre a Saúde 
Efeitos Gerais ao Meio 

Ambiente 

 
Partículas Totais 
em Suspensão 

(PTS) 

 
Causam efeitos significativos em pessoas com 
doenças pulmonares, como asma e bronquite.  

 
Danos a vegetação, 
redução da visibilidade e 
contaminação do solo.  
 

Partículas 
Inaláveis(PM10) 

 
Aumento de atendimentos hospitalares e mortes 
prematuras. Insuficiências respiratórias pela 
deposição deste poluente nos pulmões.  

 
Danos a vegetação, 
redução da visibilidade e 
contaminação do solo.  

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

 
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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Quadro 2: Efeitos dos principais poluentes na atmosfera (continuação). 

Óxidos de 
Nitrogênio 

(NOx) 

 
Aumento da sensibilidade à asma e à bronquite.  

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

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

 
Causa efeito danoso no sistema nervoso central, 
com perda de consciência e visão. Exposições 
mais curtas podem também provocar dores de 
cabeça e tonturas.  

   

Ozônio (O3) 

 
Irritação nos olhos e vias respiratórias, diminuição 
da capacidade pulmonar. Exposição a altas 
concentrações pode resultar em sensações de 
aperto no peito, tosse e chiado na respiração. O 
O3 tem sido associado ao aumento de admissões 
hospitalares.  

 
Danos às colheitas, à vegetação 
natural, plantações agrícolas; 
plantas ornamentais. Pode 
danificar materiais devido ao 
seu alto poder oxidante.  

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

 

 

1.2.  Morbi-mortalidade por problemas respiratórios e cardiovasculares 

devido a poluição  

Estudos revelam que mesmo quando os níveis dos poluentes se encontram 

abaixo do limite permitido pelos órgãos competentes, estes afetam negativamente a 

saúde da população (MARTINS et al, 2001; BAKONYI et al., 2004; MARTINS et al, 

2002). 

Vários estudos realizados demonstram que a poluição atmosférica está 

associada com problemas respiratórios (LIM et al, 2012, MORTIMER et al, 2012, 

PENG et al., 2009, NARDOCCI et al, 2013, FERREIRA et al., 2009, FORBES et al, 

2009, LINDGREN et al., 2009, NOVAK, 2013, NEGRISOLI et al, 2013, LINARES et 

al., 2010, AMÂNCIO e NASCIMENTO 2012, MARTINS et al, 2012, GONÇALVES et 

al, 2012, CASTRO et al., 2009 e GONÇALVES et al, 2012) e doenças circulatórias 

(HEI, 2010).    
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HEE et al., 2009, concluiram que as pessoas que moram próximo a auto-

estradas são propensas a desenvolver danos vasculares devido a exposição aos 

poluentes atmosféricos. 

Na revisão realizada por SHAH et al., 2013 observaram que as internações 

e/ou mortes por insufuciência cardíaca estavam positivamente relacionadas com 

aumento nos níveis dos poluentes. O aumento de 1 ppm nos níveis de CO esteve 

associado com um aumento de 3,52% (IC95%: 2,52 – 4,54%). O SO2 com um 

aumento de 10 ppb resultou em um aumento de 2,36% (IC95%: 1,35 – 3,38%). Para 

o PM2,5 e PM10 um aumento de 10µg/m³, resultou em um acréscimo de 2,12% 

(IC95%: 1,42 – 2,82%) e 1,63% (IC95%: 1,20 – 2,07%), respectivamente para o 

desfecho mencionado acima.  

Em Ontário no Canadá, JERRET et al., 2009, observaram que os poluentes 

atmosféricos estiveram relacionados com um aumento de 17% na mortalidade geral 

e de 40% na mortalidade circulatória.  

BERGLIND et al., 2009, Observaram que um aumento de 10µg/m3 de PM10 

esteve assoaciado com o aumento da mortalidade total de 5,6% (IC95%: 2,8 – 8,5%) 

para pacientes com idade entre 35 e 74 anos de idade.  

Na revisão realizada por MUSTAFIC et al, 2012, foram encontradas 

associações entre os poluentes atmosféricos e IAM. Para cada incremento de 

10µg/m3 na concentração dos poluentes NO2, SO2 e PM10 resultaram em aumento 

no risco de IAM em 1,011% (IC95%: 1,006-1,016%), 1,010% (IC95%: 1,003-1,017%) 

e 1.006% (IC95%: 1,002-1,009%), respectivamente.  
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CHIARELLI et al., 2011, realizaram um estudo e mostraram resultados que 

apresentam uma correlação positiva entre a exposição aos poluentes do ar (PM10 e 

O3) e o aumento na pressão arterial de controladores de tráfego. Para o aumento de 

um interquartil do PM10 (33µg/m3) e O3 (49µg/m3), houve uma associação com o 

aumento de todos os parâmetros da pressão arterial, variando de 1,06 a 2,53 

mmHg.  

 Em São Paulo, HABERMANN e GOUVEIA, 2012, perceberam que os 

poluentes atmosféricos estão relacionados com a mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório em indivíduos que vivem próximos às rodovias com um grande 

volume no tráfego veicular. 

Um estudo realizado em Copenhague, na Dinamarca, no período 2000-2010, 

buscou investigar a associação da concentração de poluentes e paradas cardíacas 

ocorridas fora do hospital, fato que é considerado um problema de saúde pública em 

países desenvolvidos. Um aumento nas concentrações de PM10 e PM2,5 associaram-

se com um aumento significativo de 5% (IC 95%: 1%, 9%)  e 4% (95% CI: 0%, 9%) 

(WICHMANN et al, 2013). 

Em São Paulo, MARTINS et al., 2006, mostrou que a poluição do ar está 

positivamente associada com as internações hospitalares por doenças 

cardiovasculares de pessoas idosas. Fazendo-se uma separação por gênero, 

percebeu-se que os efeitos foram maiores sobre o grupo feminino. A única exceção 

foi para a insuficiência cardíaca congestiva (ICC) que na maioria das vezes está 

associada a outras doenças pré-existentes. Variações interquartis de PM10  

(26,21µg/m3) e SO 2 (10,73µg/m3) foram associadas com um aumento de 3,17% (IC 

95%: 2,09-4,25) nas internações por ICC e de 0,89% (IC 95%:0,18-1,16) para 
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internações por todas as doenças cardiovasculares, respectivamente (MARTINS et 

al, 2006). 

Em Boston ZANOBETTI e SCHWARTZ, 2006, realizaram um estudo e 

encontraram uma associação significativa entre poluentes atmosféricos e o risco de 

internação por infarto do miocárdio, sendo que um incremento de 16,8 ppb de NO2 

resultou em um aumento de 12,7% (IC 95%: 5,8 – 18,04%),  um incremento de 

16,32 µg/m3 de PM2.5 resultou em um aumento de 8,65% (IC 95%: 1,2 - 15,38%). 

Braga, et al., 2007 realizaram um estudo na cidade de Itabira (MG), afim de 

avaliar os efeitos agudos do PM10 sobre os atendimentos em pronto-socorro por 

doenças respiratórias e cardiovasculares e constataram que um aumento de 

10µg/m3 no PM10 estiveram associados com aumentos de 4% (IC 95%: 2,2-5,8) nos 

atendimentos por doenças respiratórias no dia e no dia seguinte, para crianças 

menores de 13 anos, e de 12% (IC 95%: 8,5-15,5) para adolescentes entre 13 e 19 

anos nos três dias subsequentes. Já para as doenças cardiovasculares em 

indivíduos com idade entre 45 e 64 anos o aumento foi de 4% (IC 95%: 0,8-8,5) 

(BRAGA et al, 2007). 

Nos Estados Unidos, PENG et al., 2009, encontraram uma correlação entre 

os níveis de PM2,5 e as internações por doenças cardiovascular e respiratória. Os 

poluentes gerados a partir de emissões veiculares e principalmente o PM2,5 

associam-se com um maior número de internações de emergência (PENG et al., 

2009). 

Em Boston, REN et al., 2010, concluiram que a a mudança climática causam 

mudanças na temperatura e nos níveis de ozônio, e que a exposição a ambos pode 
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agir negativamente sobre a saúde, afetando o sistema cardiovascular e/ou causando 

disfunção do sistema nervoso autônomo (REN et al., 2010). 

 Em Erfurt, SCHNEIDER et al., 2010, mostraram que a poluição do ar 

contribui para um aumento do risco de morbidade e mortalidade cardíaca 

populações vulneráveis como pacientes com doença arterial coronariana 

(SCHNEIDER et al., 2010).  

Em New York, SILVERMAN et al., 2010, encontraram uma associação 

significativa entre morbidade cardiovascular e o poluente atmosférico PM2,5. Nas 

estações mais quentes essa associação foi mais significativa (RR=1.09, IC 95% 

1.03, 1.15) e menos nas estações frias (RR=1.01, IC 95%: 0.95, 1.07) (SILVERMAN 

et al., 2010). 

Um estudo realizado por EVO et al., 2011, na cidade de Santo André (SP) 

demonstrou que o desenvolvimento de patologias do trato respiratório e do sistema 

cardiovascular estão relacionadas com a concentração de poluentes presentes no 

ar. Os efeitos da exposição aos poluentes se manifestam no dia da exposição, no 

dia seguinte ou em vários dias após a exposição. A relação entre internações por 

ICC e PM10 é diretamente proporcional. 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 (EVO et al., 2011). 
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1.3. Poluição atmosférica nos centros urbanos 

 

1.3.1. Município de São Paulo 

 

Figura 2. O município de São Paulo 

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=355030&search=sao-paulo|sao-
paulo 
 

Na Região Metropolitana do Município de São Paulo (RMSP), o número de 

veículos circulantes é crescente e, em 2008, chegou a 9,2 milhões de veículos, 

representando 1/5 da frota nacional. A emissão anual, de origem veicular, é de 1,56 

milhões de toneladas de monóxido de carbono (CO), 367 mil toneladas de óxidos de 

nitrogênio e 62,3 mil toneladas de material particulado, o que corresponde a 90% da 

poluição atmosférica emitida em São Paulo (CETESB, 2013).  

Além do elevado número de veículos, a idade da frota é outro fator agravante 

da poluição. Em 2005 cerca de 58% da frota era anterior a 1997, sendo que estes 
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veículos não dispunham de sistemas de controle de poluição e muitos não eram 

submetidos à manutenção periódica, para garantir o funcionamento adequado do 

motor e minimizar a emissão de poluentes (CETESB, 2013).  O município de São 

Paulo possui uma área de unidade territorial de 1.521,101 Km2. A população do 

município em 2010 era de 11.253.503. Com uma densidade demográfica de 

7.387,69 hab/km2 (IBGE, 2013). 

A malha viária total é de 18.000 km de ruas e avenidas, muitas com intenso 

volume de tráfego todos os dias, apesar de medidas de restrições de circulação de 

veículos em horários de pico, adotadas nos últimos anos na região central. A frota 

de ônibus para o transporte público chega a 15.000 veículos (CETESB, 2013). 

O problema da poluição do ar é agravado pelo modelo de transporte comum 

no município que, ainda, utiliza ônibus convencional movido a diesel para o 

transporte público de passageiros, o automóvel particular e mais recentemente a 

motocicleta como opções preponderantes para os deslocamentos. Os carros, 

mesmo equipados com sistemas de controle da poluição, acabam se tornando 

grandes poluidores, pois há um grande volume desses veículos em circulação, parte 

com idade avançada - 1,7 milhões acima de 15 anos, utilizados de forma pouco 

eficiente e transportando em média apenas 1,2 pessoas (CETESB, 2013).  

O “Plano de Controle de Poluição Veicular” – “PCPV”, previsto pela resolução 

CONAMA 426/2010, estabelece políticas públicas que melhorem de forma efetiva ou 

mantenham a qualidade do ar em grandes centros urbanos, impactados pelo 

aumento da frota veicular derivado do crescimento populacional e da melhoria do 

poder aquisitivo do cidadão (CETESB, 2013). Esses fatores contribuem na má 

qualidade do ar com consequências diretas na saúde. O PCPV está de acordo com 
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a Lei 13798/2009, que estabeleceu a Política Estadual de Mudanças Climáticas e no 

Artigo 16, do Transporte Sustentável, estabelece várias diretrizes, que visam 

minimizar a emissão dos Gases de Efeito Estufa - GEE e incrementar a eficiência 

energética do segmento (CETESB, 2013). 

A frota veicular no município de São Paulo em dezembro de 2012 era de 

6.795.228 veículos, representando aproximadamente 29% da frota do Estado de SP 

(DENATRAN, 2014). 

 

1.3.2. Município de Cubatão 

 

Figura 3. O Município de Cubatão  

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=351350&search=sao-paulo|cubatao 
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Cubatão possui uma área de unidade territorial de 142,879 Km2. A população 

de Cubatão em 2010 era de 118.720 habitantes. Com uma densidade demográfica 

de 833,81 hab/km2 (IBGE, 2014). 

O município de Cubatão situa-se a 57 km da capital paulista. O clima da 

região é predominantemente tropical (quente e úmido), e possui variações climáticas 

dependendo das características geográficas. Na região do mangue onde o terreno é 

baixo plano predomina o calor que produz muita evaporação, já na Serra do Mar, 

onde se condensa os ventos marítimos extremamente úmidos ocorrem fortes e 

constantes precipitações. A umidade relativa do ar é superior a 80% e a temperatura 

varia entre 12° e 36° (médias para temperatura mínima e máxima). Nas áreas 

industrializadas formam-se névoas úmidas e secas com temperaturas mais elevadas 

e com ausência de brisa, devido a poluição que condensa a umidade atmosférica. O 

afluxo de imigrantes no município em busca de trabalho gera um crescimento 

populacional contínuo (PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO).  

A frota veicular no município de Cubatão foi 47.473 veículos em dezembro de 

2012 (DENATRAN). 

 

1.4 Padrões Nacionais de qualidade do ar  
 

Os padrões nacionais de qualidade do ar foram estabelecidos pelo  

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA 

- Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 

nº 03/90. (CETESB, 2013). 

A tabela 1 apresenta os padrões nacionais de qualidade do ar.   
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Tabela 1: Padrões Nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA N° 03 de 
28/06/1990). (Relatório CETESB 2001). 

 
 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão 

Primário 

µg/m³ 

Padrão 

Secundário 

µg/m³ 

Método de 

Medição 

Partículas totais 

em suspensão 

24 horas1 

MGA2 

240 

80 

150 

60 

Amostrador de 

grandes volumes 

Partículas 

inaláveis 

24 horas1 

MAA3 

150 

50 

150 

50 

Separação 

inercial/filtração 

Fumaça 
24 horas1 

MAA3 

150 

60 

100 

40 
Refletância 

Dióxido de 

enxofre 

24 horas1 

MAA3 

365 

80 

100 

40 
pararosanilina 

Dióxido de 

nitrogênio 

1 hora1 

MAA3 

320 

100 

190 

100 
Quimiluminescência 

Monóxido de 

carbono 

1 hora1 

 

8 horas1 

40.000 

35 ppm 

10.000 

9 ppm 

40.000 

35 ppm 

10.000 

9 ppm 

infravermelho 

não dispersivo 

Ozônio 1 hora1 160 160 quimiluminescência 

1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.  
2 - Média geométrica anual.  
3 - Média aritmética anual. 
 
Fonte: http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80060/tabela%20padroes%20qualidade.pdf 
 
 
 

Segundo a Resolução Conama N.º 003 de 28 de junho de 1990, artigo 5° § lº :  

Considera-se Episódio Crítico de Poluição do Ar a presença de altas 

concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, 

resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à 

dispersão dos mesmos (RESOLUÇÃO CONAMA). 
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Tabela 2: Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução 
CONAMA nº 03 de 28/06/90). 

 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 

partículas totais em suspensão 

(µg/m3) - 24h 
375 625 875 

partículas inaláveis 

(µg/m3) - 24h 
250 420 500 

fumaça 

(µg/m3) - 24h 
250 420 500 

dióxido de enxofre 

(µg/m3) - 24h 
800 1.600 2.100 

SO2 X PTS 

(µg/m3)(µg/m3) - 24h 
65.000 261.000 393.000 

dióxido de nitrogênio 

(µg/m3) - 1h 
1.130 2.260 3.000 

monóxido de carbono 

(ppm) - 8h 
15 30 40 

ozônio 

(µg/m3) – 1h 
400* 800 1.000 

*O nível de atenção é declarado pela CETESB com base na Legislação Estadual que é mais restritiva 

(200 µg/m3).  

Fonte: http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/Ar/ar_indice_padroes.asp 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral: 

 

Verificar a relação entre internações de idosos por doenças cardiovasculares 

totais (DCV) e poluição do ar estratificado por sexo em residentes dos municípios de 

Cubatão e São Paulo para o período de 2000 a 2012. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

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

· Avaliar os efeitos dos poluentes do ar sobre a internação de idosos por doenças 

cardiovasculares totais (DCV) observando sua estrutura de defasagem 

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

(DCV) em idosos do sexo feminino, observando sua estrutura de defasagem. 

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

(DCV) em idosos do sexo masculino, observando sua estrutura de defasagem. 
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3.   METODOLOGIA  
 

3.3.  Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais. Estudos ecológicos são 

estudos onde a unidade de análise é uma população ou um grupo de pessoas que  

pertencem geralmente a uma área geográfica definida, como por exemplo, um país, 

um estado, uma cidade, um município ou um setor censitário (ROTHMAN E 

GREENLAND, 1998; MEDRONHO, 2009). 

Os estudos ecológicos utilizam dados secundários e por isso geralmente são 

mais rápidos e mais baratos do que os estudos que abarcam o indivíduo como 

unidade de análise. Desde o início dos anos 90 no século passado, estudos de 

epidemiologia ambiental vêm analisando os efeitos da poluição do ar sobre a saúde 

na cidade de São Paulo (MEDRONHO, 2009). Estes estudos utilizam dados de 

morbidade (internações hospitalares) e de mortalidade que são coletados 

sistematicamente pelo programa de análise de dados do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), criado na década de 80, 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, subsidiando as ações de governo na 

área da saúde (PREFEITURA DE SÃO PAULO). 

Os estudos ecológicos são utilizados na epidemiologia ambiental, para avaliar 

como os fatores social e ambiental podem afetar a saúde de grupos populacionais. 

Dessa maneira, o uso de medidas coletadas individualmente não refletem 
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adequadamente os processos que ocorrem no nível coletivo (ROTHMAN E 

GREENLAND, 1998; MEDRONHO, 2009). 

Anteriormente os estudos ecológicos eram utilizados apenas para se levantar 

hipóteses e eram analisados através de modelos de correlação. Porém, precisavam 

ser confirmados ou não por estudos de base individual. Mas, recentemente com 

novas técnicas estatísticas de análise mais avançadas estes estudos passaram a ter 

maior importância. (ROTHMAN E GREENLAND, 1998).  A utilização de modelos de 

regressão possibilitou a incorporação de variáveis de confusão da relação entre 

poluição do ar e as doenças. (SCHWARTZ, 1994). Um avanço significativo foi a 

adoção de modelos de regressão de Poisson para as análises estatísticas dos 

estudos ecológicos de série temporais. Os modelos lineares generalizados 

aumentam a precisão das estimativas e possibilitam aos estudos ecológicos testar 

hipóteses etiológicas e avaliar a eficácia de intervenções na população (BRAGA, 

1998).  

Os estudos ecológicos de série temporal são os mais adequados para se 

estudar os efeitos agudos da poluição atmosférica que ocorrem horas ou dias após a 

exposição. (ROTHMAN E GREENLAND, 1998; MEDRONHO, 2002).  

 

3.4. Dados de morbidade 

 

Todos os procedimentos realizados durante o período de internação e as 

internações propriamente dita devem ser notificados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) através do preenchimento da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que 
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são registradas, arquivadas e os pagamentos dos procedimentos são efetuados pelo 

SUS aos devidos prestadores de serviços. 

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 – diagnóstico principal e secundário (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 este estudo utilizamos as seguintes informações: data de internação, 

idade (anos), gênero, diagnóstico principal (CID) e município de residência. 

Este estudo incluiu os pacientes internados nos hospitais conveniados ao 

SUS, entre 01 de janeiro de 2000 e 31 de junho de 2012, nas cidades de São Paulo 

e Cubatão; por doenças cardiovasculares totais (DCV) (CID10: capítulo IX - I00-I99). 

A partir de 1998 foi adotada a 10ª revisão do CID.  
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Foram obtidos, para o mesmo período, dados horários sobre os níveis de 

PM10, CO, SO2, NO2, O3, temperatura mínima e umidade média junto à Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

 

3.5. Variáveis de estudo 

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: 

· DCV60 – Número diário de internações por todas as doenças cardiovasculares 

para a faixa etária 60 anos ou mais (idoso). 

· DCVF60 – Número diário de internações por todas as doenças cardiovasculares 

para a faixa etária 60 anos ou mais para o gênero feminino. 

· DCVM60 – Número diário de internações por todas as doenças cardiovasculares 

para a faixa etária 60 anos ou mais para o gênero masculino. 

 

3.5.2. Variáveis Independentes 

Foram consideradas como variáveis independentes de interesse os níveis 

médios diários de cada poluente atmosférico. 
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Para o município de São Paulo foi utilizado a média de todas as estações que 

mediam o referido poluente, pois observa-se que nem todas as estações medem 

todos os poluentes (CETESB, 2014). 

Em Cubatão temos apenas duas estações medidoras dos poluentes do ar 

(PM10, SO2, NO2 e CO), e foi então calculada a média entre as duas estações 

quando as duas tinham realizado as medições. Porem, em alguns períodos apenas 

uma estação estava em funcionamento, fazendo com que utilizássemos esse valor. 

 

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. Foram definidas três variáveis para controle da sazonalidade: 

· Número de dias transcorridos: cada dia do período de estudo foi numerado 

cronologicamente, de 1 a 4056. Esta variável foi utilizada para controle das 

alterações de longa frequência, como aquelas decorrentes da influência das 

estações do ano. 

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

Segunda-feira, 3 - Terça-feira, 4 - Quarta-feira, 5 - Quinta-feira, 6 - Sexta-feira, 

7 - Sábado) e esta variável foi utilizada para controle das variações semanais 

que ocorrem tanto nas internações hospitalares  quanto nas concentrações 
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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). 

   

3.6. Análise Estatística 
 

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

através de seus valores de tendência central e de dispersão. 

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

entre estes e as variáveis meteorológicas, utilizamos a análise de correlação através 

do Coeficiente de Correlação de Spearman.  

Foram utilizados modelos polinomiais lineares generalizados de regressão de 

Poisson (MLG) (MCCULLAGH AND NELDER, 1989). 

Foi utilizado 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). 

Utilizamos modelos com defasagem distribuída pelo fato de 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. Portanto, as internações que ocorrem em um determinado dia podem ser 

resultado da exposição que ocorreu no mesmo dia mais as exposições que 



54 

 

ocorreram em cada um dos dias precedentes. A exposição à poluição do ar se 

enquadra na situação anteriormente descrita.  

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.  

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, foram utilizados modelos de 

defasagem com distribuição polinomial para os poluentes. 

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-
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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 

em que EPq é o erro padrão de cada βq.  

Adotar-se-á o nível de significância a = 5% em todas as análises. 
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4. RESULTADOS  

4.3.  Análise descritiva das internações por município de estudo 
 

 
   No período do estudo foram internados no SUS em São Paulo 6.528.945 

pacientes, sendo 670170 (10,3%) por doenças do sistema cardiocirculatório. O 

número de idosos internados nesse período foi de 1.287.204 (19,7%), destes 

358970 (27,9%) com doenças do sistema cardiocirculatórias, sendo 181.042 (50,4%) 

do sexo masculino e 177.926 (49,6%) do sexo Feminino. 

Em Cubatão ocorreram 97.374 internações no SUS durante o período do 

estudo, sendo 8114 (8,3%) por doenças do sistema cardiocirculatório. Dos pacientes 

internados 13.998 (14,4%) eram idosos e destes 3.729 (26,6%) por doenças do 

sistema cardiocirculatório. Dentre os idosos, 1951 (52,3%) eram do sexo masculino 

e 1778 (47,7%) eram do sexo feminino. 

A tabela 3 apresenta a análise descritiva das internações de idosos por 

doenças cardiovasculares nos municípios de São Paulo e Cubatão total e 

estratificada por sexo.  

 

Tabela 3. Análise descritiva das internações por DCV para a faixa etária de 60 
anos ou mais e para os gêneros feminino e masculino nos 
municípios de São Paulo e Cubatão. 

 
 Doença Cardiovascular (DCV) 

 Total Sexo Feminino Sexo Masculino 

São Paulo    

Média±dp 

Mínimo-Máximo            

148,41 ± 45,91 

29,00 - 339,00 

9,55 ± 4,20 

0,00 – 31,00 

12,52 ± 5,40 

0,00 – 34,00 

Cubatão    

Média±dp 

Mínimo-Máximo 

0,81 ± 0,95 

0,00 – 7,00 

0,39 ± 0,64 

0,00 – 4,00 

0,42 ± 0,68 

0,00 – 7,00 

Onde: dp: Desvio padrão 
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4.4.  Analise descritiva dos poluentes para o município de São Paulo 

 

Pela tabela 4 e gráficos 1 a 7 observa-se a análise descritiva para os 

poluentes do ar e para as variáveis climáticas.  

Tabela 4: Análise descritiva para os poluentes do ar e variáveis climáticas para 

o município de São Paulo.  

São Paulo 

 Média±dp Mínimo-Máximo             

O3 (mg/m3) 85,30 ± 39,96 8,81 – 282,03 

CO (ppm) 1,89 ± 1,13 0,09 – 12,09 

NO2 (mg/m3) 90,45 ± 42,12 19,14 – 390,78 

SO2 (mg/m3) 10,91 ± 6,22 0,37 – 51,86 

PM10 (mg/m3) 41,57 ± 19,78 8,26 – 168,98 

Temperatura Mínima (C°) 16,00 ± 3,37 -0,20 – 23,40 

Umidade Média (%) 77,52 ± 10,56 35,74 – 99,58 

Onde: dp: Desvio padrão 

 

No gráfico 1 observamos a série de tempo realizada para o O3 que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (160mg/m3 ) 221 vezes.  

 
Gráfico 1: Série de tempo para o O3 (μg/m3) no município de São Paulo para os 

anos de 2000 a 2012. 
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No gráfico 2 observamos a série de tempo realizada para o CO que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (9 ppm) 5 vezes no ano de 2003. 

 
Gráfico 2: Série de tempo para o CO (ppm) no município de São Paulo para os 

anos de 2000 a 2012. 

 

 
 

 

No gráfico 3 observamos a série de tempo realizada para o NO2 que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (320mg/m3) 2 vezes em 2003. Já 

para a média anual o NO2 ultrapassou seu padrão de qualidade (100mg/m3) em 

praticamente todo o período do estudo. 

 

Gráfico 3: Série de tempo para o NO2 (μg/m3) no município de São Paulo para 

os anos de 2000 a 2012. 
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No gráfico 4 observamos a série de tempo realizada para o SO2 que não 

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

do estudo. 

 

Gráfico 4: Série de tempo para o SO2 (μg/m3) no município de São Paulo para 

os anos de 2000 a 2012. 
 

 
 

 

No gráfico 5 observamos a série de tempo realizada para o  PM10  que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (150mg/m3) 1 vez em 2001. Já para a 

média anual ultrapassou seu padrão de qualidade do ar (50mg/m3) em praticamente 

todo o período do estudo.  

Gráfico 5: Série de tempo para o PM10 (μg/m3) no município de São Paulo para 
os anos de 2000 a 2012. 
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No gráfico 6 observamos a série de tempo realizada para a temperatura 

mínima, onde observamos que o município de São Paulo não apresenta 

temperaturas extremamente baixas, em apena um dia do ano 2000 a temperatura foi 

de  -0,2°C. 

 
Gráfico 6: Análise de série de tempo para e temperatura mínima no município 

de São Paulo para os anos de 2000 a 2012. 
 

 
 
 

 

No gráfico 7 observamos a série de tempo realizada para a umidade média. 

No município de São Paulo a variação da umidade média é maior que nos 

municípios de Santos e Cubatão.  
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Gráfico 7: Análise de série de tempo para e umidade média no município de 
São Paulo para os anos de 2000 a 2012. 

 
 

 
 
 
 
 

4.4.1. Análise de correlação para o município de São Paulo 

Na tabela 5 observa-se que os poluentes estão diretamente correlacionados 

entre si e inversamente correlacionados com as variáveis climáticas.  

 

Tabela 5: Coeficiente de correlação de Spearman para os poluentes e variáveis 
climáticas para o município de São Paulo. 

 

  
O3      

(μg/m
3) 

CO 

(ppm) 

NO2     

(μg/m
3) 

SO2 

(μg/m
3) 

PM10 

(μg/m
3) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Umidade      

média (%) 

O3 (μg/m
3) 1,000    

   
CO (ppm) 0,135** 1,000   

   
NO2 (μg/m

3) 0,424** 0,693** 1,000  
   

SO2 (μg/m3) 0,199** 0,608** 0,592** 1,000 
   

PM10 (μg/m3) 0,500** 0,635** 0,738** 0,620** 1,000 
  

Temperatura 

mínima (ºC) 
0,202** -0,234** -0,164** -0,363** -0,210** 1,000 

 

Umidade média 

(%) 
-0,403** -0,088** -0,273** -0,231** -0,421** 0,010 1,000 

U
M

 (
%

) 
 

Data 
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4.5.  Análise descritiva dos poluentes para o município de Cubatão 
 
 

Pela tabela 6 e gráficos 8 a 12 observa-se a análise descritiva para os 

poluentes do ar e para as variáveis climáticas. 

 
Tabela 6: Análise descritiva para os poluentes do ar e variáveis climáticas para 

o município de Cubatão.  
 
 

Cubatão 

 Média±dp Mínimo-Máximo            

O3 (mg/m3) 71,99 ± 36,08 3,52 – 275,49 

NO2 (mg/m3) 55,25 ± 23,66 2,00 – 207,67 

SO2 (mg/m3) 17,40 ± 12,80 0,46 – 133,80 

PM10 (mg/m3) 64,38 ± 30,94 6,21 – 399,90 

Temperatura Mínima (C°) 20,19 ± 3,20 7,03 – 29,14 

Umidade Média (%) 87,04 ± 9,78 40,05 – 99,98 

Onde: dp: Desvio padrão 

 

No gráfico 8 observamos a série de tempo realizada para o O3 que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (160mg/m3) 123 vezes.  

Gráfico 8: Série de tempo para o O3 (μg/m3) no município de Cubatão para os 
anos de 2000 a 2012. 
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No gráfico 9 observamos a série de tempo realizada para o SO2 que não 

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

do estudo. Já para a média anual ultrapassou seu padrão de qualidade do ar 

(80mg/m3) em 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 e 2010. 

 

Gráfico 9: Série de tempo para o SO2 (μg/m3) no município de Cubatão para os 
anos de 2000 a 2012. 

 
 

 
 
 

 

 

No gráfico 10 observamos a série de tempo realizada para o PM10  que 

ultrapassou seu limite diário de qualidade do ar (150mg/m3) 64 vezes. Já para a 

média anual ultrapassou seu padrão de qualidade do ar (50mg/m3) em todo o 

período do estudo.  
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Gráfico 10: Série de tempo para o PM10 (μg/m3) no município de Cubatão para 
os anos de 2000 a 2012. 

 

 
 
 

 

No gráfico 11 observamos a série de tempo realizada para a temperatura 

mínima, onde observamos que não há grandes variações na temperatura. 

Gráfico 11: Análise de série de tempo para e temperatura mínima no município 
de Cubatão para os anos de 2000 a 2012. 
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No gráfico 12 observamos a série de tempo realizada para a umidade média. 

No município de Cubatão a umidade média é constantemente alta por se tratar de 

uma região muito chuvosa. 

 

Gráfico 12: Análise de série de tempo para e umidade média no município de 
Cubatão para os anos de 2000 a 2012. 

 

 
 
 
 
 
 

4.5.1. Análise de correlação para o município de Cubatão 
 

 

Na tabela 7 observa-se que os poluentes estão diretamente correlacionados 

entre si e inversamente correlacionados com as variáveis climáticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U
M

 (
%

) 
 

Data 



67 

 

Tabela 7: Coeficiente de correlação de Spearman para os poluentes e variáveis 
climáticas para o município de Cubatão. 

 

  
NO2     

(μg/m
3) 

O3     

(μg/m
3) 

PM10 

(μg/m
3) 

SO2 

(μg/m
3) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

Umidade      

média (%) 

NO2 (μg/m
3) 1,000 

     
O3 (μg/m

3) 0,140** 1,000 
    

PM10 (μg/m
3) 0,393** 0,425** 1,000 

   
SO2 (μg/m

3) 0,275** 0,250** 0,427** 1,000 
  

Temperatura mínima (ºC) -0,146** 0,305** 0,006 -0,196** 1,000 
 

Umidade média (%) -0,165** -0,329** -0,352** -,0,262** -,075 1,000 

Onde: **: p<0,001 

 

 

 

4.6.  Estimativas de Efeito e Defasagem 

Será apresentado graficamente as estimativas de efeito e defasagem, os 

aumento percentuais, por dia, para o desfecho em função de aumento de um 

interquartil na concentração dos poluentes a nos valores de temperatuta mínima.  

 

4.6.1. DCV (≥ 60 – Feminino e Masculino) 

4.6.1.1.  São Paulo 

Dentre os cinco poluentes analisados para a cidade de São Paulo, apenas o 

O3 não apresentou efeito agudo estatisticamente significativo para o desfecho e faixa 

etária. Os poluentes PM10, SO2, NO2  o CO apresentaram efeitos agudos e 

estatisticamente significativos. 

Na figura 4 observam-se as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

O3 nas internações por DCV total, feminino e masculino, o qual não apresentou 

efeito agudo.  
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Figura 4. Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de O3 (52,17mg/m3). 
 
 
 

 
 

 

O3 (mg/m3) 
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Na Figura 5, observam-se as estimativas de efeito e estrutura de defasagem 

do PM10 nas internações de idosos por DCV. Para o total de internações observa-se 

um efeito agudo e estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o 

aumento de um interquartil (24,42μg/m3) de PM10, observou-se um aumento no total 

de internações de idosos por DCV em 2,04% (IC95%: 1,42-2,66).  

Para as internações do gênero feminino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição e no primeiro dia após a 

exposição. Para o aumento de um interquartil (24,42μg/m3) de PM10, observou-se 

um aumento no número de internações em 3,30% (IC95%: 1,63-4,97).  

Para as internações do gênero masculino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(24,42μg/m3) de PM10, observou-se um aumento no número de internações em 

2,89% (IC95%: 1,43-4,36).  
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Figura 5 – Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de PM10 (24,42mg/m3). 
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A figura 6 apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

SO2 nas internações de idosos por DCV. Para o total de internações observa-se um 

efeito agudo e estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de 

um interquartil (7,48μg/m3) de SO2, observou-se um aumento no total de internações 

de idosos por DCV em 2,22% (IC95%: 1,60-2,84).  

Para as internações do gênero feminino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição e no primeiro dia após a 

exposição. Para o aumento de um interquartil (7,48μg/m3) de SO2, observou-se um 

aumento no número de internações em 3,68% (IC95%: 2,02-5,35).  

Para as internações do gênero masculino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição e no primeiro dia após a 

exposição. Para o aumento de um interquartil (7,48μg/m3) de SO2, observou-se um 

aumento no número de internações em 5,62 % (IC95%: 4,17-7,07).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

Figura 6 – Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de SO2 (7,48mg/m3). 
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Na Figura 7, apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

NO2 nas internações de idosos por DCV. Para o total de internações observa-se um 

efeito agudo e estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de 

um interquartil (51,89μg/m3) de NO2, observou-se um aumento no total de 

internações de idosos por DCV em 2,55% (IC95%: 1,96-3,14).  

Para as internações do gênero feminino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(51,89μg/m3) de NO2, observou-se um aumento no número de internações em 

4,36% (IC95%: 2,78-5,93).  

Para as internações do gênero masculino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(51,89μg/m3) de NO2, observou-se um aumento no número de internações em 

4,53% (IC95%: 3,13-5,92).  
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Figura 7 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de NO2 (51,89mg/m3). 
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Na Figura 8, apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

CO nas internações de idosos por DCV. Para o total de internações observa-se um 

efeito agudo e estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de 

um interquartil (1,33ppm) de CO, observou-se um aumento no total de internações 

de idosos por DCV em 1,06% (IC95%: 0,50-1,62).  

Para as internações do gênero feminino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(1,33ppm) de CO, observou-se um aumento no número de internações em 1,80% 

(IC95%: 0,30-3,30).  

Para as internações do gênero masculino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(1,33ppm) de CO, observou-se um aumento no número de internações em 1,98% 

(IC95%: 0,66-3,30).  
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Figura 8 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de CO (1,33ppm). 
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4.4.1.2   Cubatão 

 

Dentre os três poluentes analisados para a cidade de Cubatão, apenas o 

PM10 apresentou efeito agudo estatisticamente significativo para o desfecho e faixa 

etária. Os poluentes O3 e SO2 não apresentaram efeitos agudos estatisticamente 

significativos. 

Na figura 9 apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do O3 

nas internações de idosos por DCV.  
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Figura 9 - Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de O3 (43,87mg/m3). 
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Na figura 10 observam-se as estimativas de efeito e estrutura de defasagem 

do PM10 nas internações de idosos por DCV. Para o total de internações observa-se 

um efeito agudo e estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o 

aumento de um interquartil (39,40μg/m3) de PM10, observou-se um aumento no total 

de internações de idosos por DCV em 6,01% (IC95%: 1,61-10,41).  

Para as internações do gênero feminino, não se observa efeito agudo. 

Para as internações do gênero masculino, observa-se um efeito agudo e 

estatisticamente significativo no dia da exposição. Para o aumento de um interquartil 

(39,40μg/m3) de PM10, observou-se um aumento no número de internações em 

6,50% (IC95%: 0,41-12,60).  
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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 DCV³60 total, feminino e 
masculino, devido ao aumento de um interquartil na concentração de PM10 (39,40mg/m3). 
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A figura 11 apresenta as estimativas de efeito e estrutura de defasagem do 

SO2 nas internações de idosos por DCV, onde não observamos efeito agudo 

estatisticamente significativo.  

Figura 11– Estrutura de defasagem das estimativas diárias de aumento percentual e respectivo 
intervalo de confiança de 95%, nas internações por DCV³60 total, feminino e masculino, devido 
ao aumento de um interquartil na concentração de SO2 (13,40mg/m3). 
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5. DISCUSSÃO  

 

Este estudo mostrou uma associação positiva e estatisticamente significativa 

entre a exposição aos poluentes do ar nas cidades de São Paulo e Cubatão com as 

internações por todas as doenças cardiovasculares em idosos, estratificado por 

sexo, respondendo ao seu objetivo que era avaliar a associação entre as 

internações no SUS por doenças cardiovasculares com a poluição do ar nos 

municípios de São Paulo e Cubatão. 

O presente trabalho mostra que tanto homens idosos quanto mulheres idosas 

são suscetíveis aos danos cardiovasculares causados pela exposição aos poluentes 

atmosféricos. 

Foi utilizado o modelo linear generalizado de distribuição polinominal para se 

avaliar a defasagem entre exposição e efeito, e observou-se um efeito agudo com 

relação às internações de idosos por doenças cardiovasculares, no grupo total e 

também quando estratificado pelo sexo. Isso demonstra que quando a poluição do 

ar aumenta é imediatamente sentida pelos idosos, mesmo sendo este um grupo de 

pessoas que não realiza grandes deslocamentos diariamente.  

Os modelos de defasagem com distribuição polinominal exploram as 

diferenças na defasagem e os desfechos e permite que tenhamos uma ideia mais 

exata da distribuição dos efeitos da poluição ao longo do período do estudo.  
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Os modelos utilizados foram ajustados adequadamente pelas variáveis como 

temperatura, umidade, dias da semana que são variáveis relacionadas ao efeito e a 

exposição.  

Optou-se por trabalhar com internações de pessoas com mais de 60 anos, 

por ser esta a faixa etária considerada uma das mais suscetíveis aos efeitos da 

poluição atmosférica. Este estudo analisou as doenças cardiovasculares totais em 

indivíduos com 60 anos ou mais dos gêneros feminino e masculino de dois 

municípios, São Paulo e Cubatão. Assim foi possível fazer uma análise comparativa 

dos efeitos da poluição sobre a saúde de pessoas idosas em locais distintos.  

 

5.1 Resumo dos resultados  

 

O presente estudo mostrou uma associação positiva e estatisticamente 

significativa entre os poluentes PM10, SO2, NO2 e CO no município de São Paulo e 

entre o PM10 no município de Cubatão com as internações por doenças 

cardiovasculares para idosos, com 60 anos ou mais.   

Os resultados apresentaram um efeito agudo e positivo no dia da exposição 

ou um dia após, devido ao padrão de distribuição dos efeitos dos poluentes. Esse 

efeito agudo proporcionou um aumento considerável no número de internações que 

é seguido por um período onde as estimativas de aumento percentual estavam 

abaixo de zero sugerindo a falta de internações. Esse comportamento é chamado de 

efeito colheita, é um problema ligado à colinearidade dos dados que refletem o 

problema de registro das internações e não a ocorrência das mesmas. Nessa 
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situação, o aumento da poluição agiria acelerando as internações que ocorreriam 

tempos depois. 

 No município de São Paulo observa-se que o efeito do PM10 foi mais 

significativo nas internações do gênero feminino, enquanto que para o SO2 o efeito 

foi maior nas internações do gênero masculino. Entretanto, em geral, os efeitos 

foram maiores entre os homens. 

No município de Cubatão apenas o PM10 apresentou efeito agudo e 

significativo sobre a saúde dos idosos. Os poluentes NO2 e CO não foram 

analisados para o município de Cubatão devido a falta de dados dos mesmos. O 

estudo de NARDOCCI, et al, (2013) menciona a falta de informações do NO2 para 

este município. Mesmo assim os resultados corroboram com outros estudos 

realizados em todo o mundo. Entretanto, nem sempre é possível comparar os 

achados de todos os estudos devido à diferença de metodologia aplicada, de 

desfecho e o grupo etário. 

 Faz-se de fundamental importância abordar este tema, pois se trata de dois 

assuntos relevantes, a poluição atmosférica e as doenças cardiovasculares, que 

afetam a população principalmente de áreas urbanas. As doenças cardiovasculares 

tem sido a causa mais comum de internações no SUS, e vem acrescendo 

anualmente. (DATASUS, 2004). O que representa uma péssima perspectiva para o 

sistema, que busca uma ampla cobertura da população, mas que enfrenta 

dificuldades financeiras.  

 Os estudos epidemiológicos de séries temporais são considerados rápidos e 

de baixo custo.  Por isso, vários estudos são realizados para averiguar os efeitos 

agudos dos poluentes do ar sobre a saúde. Entretanto quando se avalia os efeitos 
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da poluição do ar sobre a saúde, os estudos de séries temporais avaliam os 

impactos de curto prazo.  

Os dados de internações utilizados aludem-se às internações registradas no 

DATASUS (AIH), e abrangem as informações obtidas dos hospitais conveniados ao 

SUS para o período de 2000 a 2012. Talvez se tivéssemos acesso ao sistema 

privado os resultados encontrados seriam muito maiores, apesar de que a grande 

maioria da população (quase 80%) utiliza o SUS. 

 

 

  5.2 Contextualizando os Resultados - Efeitos dos Poluentes  

O aumento dos níveis dos poluentes atmosféricos tanto na cidade de São 

Paulo como em Cubatão, contribuem para o aumento dos casos de doenças 

cardiovasculares, que são medidos através do número de internações nos hospitais 

do SUS. Os resultados deste estudo corroboram resultados de estudos anteriores, 

reforçando assim a relação causal entre a exposição à poluição atmosférica e as 

doenças cardiovasculares, mostrando que, mesmo em níveis menores de 

concentração, a poluição do ar continua afetando a saúde da população dos 

municípios de São Paulo e Cubatão. 

As associações positivas entre os poluentes atmosféricos e doenças 

cardiovasculares em idosos no município de São Paulo foram observadas no estudo 

de MARTINS (2004), onde para cada aumento de um interquartil de 10,96μg/m3  de 

SO2 encontrou um efeito de 2,12% (IC 95%: 1,42 - 2,28%) nas internações totais por 

doenças cardiovasculares em idosos. Nas internações para o gênero feminino foi 

encontrado um efeito de 3,01% (IC 95%: 2,07 – 3,94%) e para o masculino um efeito 
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de 1,30% (IC 95%: 0,40 – 2,20%). O efeito encontrado por Martins nas internações 

totais e no gênero feminino são equivalentes ao efeito encontrado no presente 

estudo. Para as internações do gênero masculino o efeito encontrado no presente 

estudo (5,62% (IC 95%: 4,17 – 7,27%)) é 4 vezes maior que o efeito encontrado no 

estudo de Martins. 

Neste mesmo estudo Martins observou que para cada aumento de um 

interquartil de 53,54μg/m3 do poluente NO2 houve um efeito significativo de 1,56% 

(IC95%: 0,92 – 1,56%) nas internações de idosos e de 1,98% (IC95%: 1,17 – 2,80) 

nas internações do gênero masculino. Os resultados encontrados no presente 

estudo mostram-se relativamente maiores, com efeitos de 2,55% (IC95%: 1,96 – 

3,14%) e 4,56% (IC95%: 3,13 – 5,92%), respectivamente.  

Para o poluente PM10 Martins encontrou que para cada aumento de um 

interquartil de 25,46μg/m3 houve um efeito de 1,54% (IC95%: 1,01 – 2,06) nas 

internações totais, 1,53% (IC95%: 0,83 – 2,24%) para o gênero feminino e de 1,80% 

(IC95%: 1,13 – 2,48%) para o gênero masculino. Os resultados do presente estudo 

foram maiores, sendo 2,04% (IC95%: 1,42 – 2,66), 3,30% (IC95%: 1,63 – 4,97%) e 

2,89% (IC95%: 1,43 – 4,36%), respectivamente.  

NARDOCCI, et al., 2013, realizou um trabalho no município de Cubatão e 

observou 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. Esse valor está inferior 

ao encontrado no presente estudo que para o aumento de um interquartil de 

39,40μg/m3 de PM10 o efeito foi de 6,01% (IC95%: 1,61 – 10,41%). Neste caso o 

efeito foi maior e o IQ também o que mostra que houve maior esposição ao 
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poluente. No mesmo estudo o SO2 e o O3 mostrou relação com as doenças 

cardiovasculares em maiores de 39 anos de 3,51% (IC95%: 1,24 – 5,83%) e 2,85 % 

(IC95%:0,77 – 4,98%). No presente estudo não foi observado efeito significativo 

para esses dois últimos poluentes para o município de Cubatão. 

  GOUVEIA et al., 2006 mostrou que os poluentes atmosféricos estão 

relacionados primeiramente com as internações por doenças circulatórias em 

idosos, sendo que as internações por doença isquêmica do coração representam 

14%. Um aumento de 10μg/m3 nos níveis de PM10 esteve associado a um 

incremento de 1% nas hospitalizações de idosos por doenças do aparelho 

circulatório e de 1,5% para doenças isquêmicas do coração. No presente estudo o 

resultado encontrado foi maior. Para cada aumento no interquartil de 24,42μg/m3 de 

PM10 resultou em um aumento de 2,04% nas internações de idosos por doenças 

cardiovasculares. 

Um estudo realizado no município de Santo André mostrou que o 

desenvolvimento de patologias do sistema cardiovascular está relacionado com a 

concentração de poluentes e observou que a relação entre internações por ICC e 

PM10 é diretamente proporcional. 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. (EVO, et al., 2011). Apesar de o estudo mencionado 

anteriormente se tratar apenas de internações por ICC e não de DCV totais, o efeito 

encontrado apresenta um valor muito próximo dos valores do presente estudo. 

CENDON et al., (2006), mostraram que na cidade de São Paulo, todos os 

poluentes apresentaram uma associação positiva sobre as internações por infarto do 

miocárdio, sendo que o SO2 teve um destaque mais significante. O aumento de um 
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interquartil na concentração do SO2 esteve associado com um aumento de 13% (IC 

95%: 6-19) nas internações em UTI e de 8% (IC 95%: 2-13) nas internações em 

enfermarias. No presente estudo os valores encontrados na associação entre o SO2 

e as internações por doenças cardiovasculares são menores.  

 Para as internações por DCV, foi observada associação positiva com mais de 

um poluente, não sendo possível atribuir os efeitos adversos da poluição do ar sobre 

a saúde a apenas um único poluente.  

 O presente estudo pretende contribuir com a Coordenação de Vigilância 

Ambiental do Ministério da Saúde mostrando os efeitos da poluição do ar nas 

doenças cardiovasculares nas cidades analisadas, sugerindo medidas de contenção 

dos poluentes, o que consequentemente contribui para a diminuição das internações 

e dos gastos de recursos financeiros públicos.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 



91 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo vem reforçar a associação existente entre os poluentes 

atmosféricos e as internações por doenças cardiovasculares.  

Efeitos agudos e significativos foram observados nas internações totais por DCV 

em São Paulo com exceção do O3. Esses efeitos foram observados tanto no gênero 

masculino como no feminino. 

Em Cubatão apenas o PM10 apresentou efeito positivo, exceto no gênero 

feminino.   

Todos os poluentes apresentam-se diretamente correlacionados entre si e 

inversamente correlacionados entre as variáveis climáticas.  

Conclui-se com este trabalho que os poluentes atmosféricos continuam sendo 

um dos fatores que contribuem para o aumento do número de internações 

hospitalares por doenças cardiovasculares. 

Tal fator indica a necessidade de se planejar e implantar ações que visem a 

melhoria de políticas de controle de poluentes visando um ambiente mais limpo e 

saudável. 
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