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Introdução: Em todo o planeta, os poluentes primários (partículas inaláveis - 

PM10 e partículas finas PM2,5, dióxido de enxofre (SO2), nitrogênio (NO2) e o 

monóxido de carbono (CO), provenientes do tráfego veicular e da combustão 

de biomassa, além da variabilidade climática são os fatores que mais agridem 

o sistema respiratório, tanto em idosos como entre pessoas mais jovens sem 

doença preexistente. Objetivos: estimar os efeitos da variação diária na 

concentração dos poluentes atmosféricos e das variáveis meteorológicas nos 

atendimentos de emergência por doenças respiratórias. Métodos: o número 

diário de atendimentos por doenças respiratórias de pessoas com 15 anos ou 

mais atendidas no Pronto-Socorro municipal da cidade, responsável pelo 

atendimento de todos os casos dos pacientes que usam o Sistema Único de 

Saúde foi incluído como variável dependente em modelos lineares 

generalizados de regressão de Poisson tendo os poluentes atmosféricos 

(valores diários, médias móveis e polinômios de terceiro grau) como variáveis 

independentes, temperatura mínima e umidade como variáveis de confusão e 

controlando-se para sazonalidade e tendência de curta duração (dias da 

semana). Os efeitos foram apresentados como aumento percentual nos 

atendimentos para cada aumento interquartil na concentração do poluente. 

Resultados: Apenas o PM10 apresentou efeito expressivo sobre os 

atendimentos por infecção das vias aéreas superiores. O aumento interquartil 

de 22,4 µg/m3 de PM10 resultou em aumento de 8,27% (IC95%: 4,64-12,03) 

dos atendimentos de emergência por IVAS no mesmo dia da exposição ao 

poluente. Este efeito sofreu redução nos dois dias subsequentes, ou seja, 

4,81% (IC95%: 2,83-6,84) e 2,34% (IC95%: 0,33-4,39) no segundo e terceiro 

dia, respectivamente. O efeito acumulativo após 6 dias de exposição resultou 

em aumento de 19,9% nos atendimentos por IVAS (IC95%: 4,32-35,93). 

Conclusão: Embora os níveis de PM10 estivessem na maior parte do período 

abaixo do estabelecido pela legislação vigente, os resultados apontam 

associação entre esse poluente e o número de atendimentos de emergência 

por infecções das vias aéreas superiores entre os adultos e idosos residentes 

em São Caetano do Sul. 
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Introdução 
 
Diferentes estudos epidemiológicos revelaram a existência de 

associação entre poluição atmosférica e doenças respiratórias, tanto em áreas 

urbanas, principalmente relacionadas ao tráfego veicular, como em áreas 

rurais, relacionadas à queima de biomassa (Cançado, Braga et al., 2006; Olmo, 

Saldiva et al., 2011; Toledo e Nardocci, 2011; Arbex, Santos et al., 2012). Em 

todo o planeta, assim como na cidade de São Paulo, os poluentes primários 

(partículas inaláveis - PM10 e partículas finas PM2,5, dióxido de enxofre (SO2), 

nitrogênio (NO2) e o monóxido de carbono (CO) além da variabilidade climática 

são os fatores que mais agridem o sistema respiratório, tanto em idosos como 

entre pessoas mais jovens sem doença preexistente (Freitas, Bremner et al., 

2004; Marcilio e Gouveia, 2007; Jasinski, Pereira et al., 2011; Oliveira, Ignotti et 

al., 2011; Silva e Ribeiro, 2012; Souza, Fernandes et al., 2012).  

O tráfego veicular é considerado uma das maiores fontes de poluição do 

ar nas grandes metrópoles, principalmente em áreas urbanas, pois quanto 

maior a concentração de automóveis maior o impacto ambiental e os efeitos 

adversos à saúde (Habermann, Medeiros et al., 2011). Em estudo recente, 

Patel, Chillrud et al. (2013) relataram que, mesmo a curto prazo, a exposição à 

poluentes de áreas onde há grande tráfego de automóveis, causam tanto o 

aparecimento de inflamações das vias aéreas respiratórias, quanto o 

agravamento da mesma em jovens e crianças residentes em áreas urbanas.  

Martins, Latorre et al. (2001) avaliaram o efeito do rodízio de veículos na cidade 

de São Paulo na diminuição da poluição e na incidência de doenças 

respiratórias em idosos. O rodízio reduziu os níveis de poluentes no ar, mas 

não foi suficiente para diminuir os atendimentos por infecção das vias aéreas 

superiores em idosos. Muitos são os fatores que podem acarretar em doenças 

respiratórias, porém a poluição ambiental tem alcançado valores de destaque 

nessa questão, em escala mundial, fazendo com que haja a necessidade de 

estudos aprofundados, para que se possa localizar, isolar e promover medidas 

que proporcionem uma melhora na qualidade de vida da população. 

Devido à falta de estudos no município de São Caetano do Sul, e pelo 

seu alto desenvolvimento no setor industrial e elevado tráfego veicular, faz-se 



 

 

 

necessário estudo epidemiológico quanto à influência da poluição ambiental 

nos atendimentos de urgência e emergência por doenças respiratórias em 

adultos e idosos. 

 

Objetivos 

Estudar o efeito da variação diária da poluição atmosférica e das 

condições meteorológicas sobre os atendimentos de urgência e emergência 

por doenças respiratórias de adultos e idosos na Cidade de São Caetano do 

Sul, entre janeiro a dezembro de 2011. 

 

Metodologia 

Trata-se de estudo do tipo ecológico de séries temporais, também 

denominada série histórica, ou seja, uma sequência de dados obtidos em 

intervalos regulares de tempo durante um período específico, sendo que os 

indicadores refletem aquilo que acontece na comunidade (Rothman, Greeland 

et al., 1998; Carneseca, Achcar et al., 2012). 

Os dados de atendimento de urgência e emergência por doenças 

respiratórias para a população adulta e idosa do município de São Caetano do 

Sul, atendida no Hospital de Emergências Albert Sabin, no período de janeiro 

de 2010 a dezembro de 2011, foram coletados através de registros de 

prontuários. As doenças foram codificadas de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças (CID) – 10ª Revisão. Não foram utilizadas 

informações constantes dos prontuários que pudessem identificar os indivíduos 

atendidos no serviço. Os registros diários dos níveis dos poluentes 

atmosféricos (PM10, SO2, NO2 e O3), além dos dados de temperatura mínima e 

umidade relativa do ar do ano de 2010 e 2011 foram fornecidos pela 

Companhia ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Municipal de Saúde 

de São Caetano do Sul (FUMUSA) parecer no 042/2011-A e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). 

 

Desenvolvimento 



 

 

 

Foi realizada análise descritiva (frequência, média e desvio padrão) e 

teste de correlação de Spearman para as variáveis de poluição atmosférica e 

meteorológicas. No modelo de regressão linear generalizada de Poisson, o 

número diário de atendimentos de emergência para doenças respiratórias foi 

utilizada como variável dependente (Mccullagh e Nelder, 1989), e a 

concentração de poluentes atmosféricos como variável independente. A 

relação não linear entre a sazonalidade e os desfechos de interesse 

(atendimentos de emergência) foi controlada por meio de funções de 

alisamento semiparamétricas (natural cubic spline) (Green e Silverman, 1994). 

Além da sazonalidade, os estudos realizados com atendimentos de emergência 

e internações hospitalares mostram que existe um padrão de variação entre 

poluição atmosférica e saúde. Os dias da semana precisam ser controlados 

nos modelos de regressão, especialmente para desfechos relacionados às 

admissões hospitalares. Por esse motivo, foram criados indicadores para os 

dias da semana e para os feriados. Com base no padrão sazonal de ocorrência 

de visitas de emergência por doenças na série temporal, foram utilizados 14 

graus de liberdade (df) para o nivelamento de toda a tendência de tempo, a fim 

de minimizar a soma dos coeficientes de correlação de resíduos parciais, 

segundo os Critérios de Informação de Akaike (CIA) (Akaike, 1973). A análise 

de sensibilidade usando 08-12 df na função suave não mudou as estimativas 

de efeito. A análise dos coeficientes de correlação parciais mostrou que não 

havia correlação serial dos resíduos, sendo que o uso de termos auto 

regressivos não foi necessário. 

O verão em São Caetano do Sul é quente e chuvoso e o inverno é 

ameno e seco. Em análise anterior, verificou-se que a temperatura é 

linearmente correlacionada com os atendimentos de emergência por doenças 

respiratórias. No entanto, decidimos explorar a relação entre as visitas de 

emergência por infecção das vias aéreas superiores e temperatura usando 

termos lineares, “lag” zero a dois anos e que se deslocam - médias e funções 

suaves. Como essa relação tem sido mostrado para ser linear e não atrasou, 

decidimos usar os termos lineares (lags 0 e 1) para controlar os efeitos da 

temperatura e da umidade em atendimentos de emergência relacionados com 

infecção das vias aéreas (IVAS). Além disso, um indicador para os dias da 



 

 

 

semana foi incluído para controlar tendência de curto prazo e em que 

circunstâncias imprevistas, como greves em instituições públicas, desastres 

naturais que podem impedir uma pessoa buscar atenção médica. 

As estruturas de defasagem entre a poluição do ar e saúde foram 

analisadas usando diferentes abordagens e defasagens de tempo. Este estudo 

utilizou a estrutura de defasagem cobrindo 0-6 dias antes da visita de 

emergência através de um modelo polinomial de terceiro grau distribuído por 

defasagem (Zanobetti, Wand et al., 2000), que impõe uma certa quantidade de 

contenção, mas permite uma flexibilidade suficiente na estimativa de uma 

estrutura biologicamente plausível de defasagem para melhor controle do que o 

modelo de defasagem por multicolinearidade irrestrita. Os erros padrão das 

estimativas para cada dia foram ajustados para o excesso de dispersão. Após 

a definição da estrutura de defasagem para PM10 e SO2, estimamos o efeito 

cumulativo de 6 dias usando a soma dos efeitos de lag 0 e 6 obtidos utilizando 

o modelo polinomial de defasagem distribuída de acordo com o proposto por 

Zanobetti , Wand et al. (2000) . 

Os efeitos dos poluentes estão apresentados como percentagem de 

aumento ou risco relativo e intervalo de confiança 95% (IC95%) para os 

atendimentos de emergência por infecções de vias aéreas superiores (IVAS) 

devido ao incremento de 22,4μg/m3 do PM10, de 4,8μg/m3 do SO2, de 

38,3μg/m3 do NO2, e de 67,3μg/m3 do O3. A análise estatística foi realizada 

utilizando SPSS (v.14; SPSS Inc., Chicago, IL USA), R (Institute for Statistics 

and Mathematics, WU Wirtschaftsuniversität Wien, Austria) e S-PLUS 4.5 

(MathSoft, Inc., Seattle, WA, USA). 

 

Resultados 

34.811 dos atendimentos no Hospital de Emergências Albert Sabin 

foram decorrentes de doenças respiratórias no período compreendido entre 

janeiro 2010 e dezembro 2011, sendo 14.933 (42,9%) do gênero masculino e 

19.877 (57,1%) do gênero feminino. 16.082 (46,2%) dos pacientes tinham 

idade compreendida entre 20 e 44 anos. 7.450 (21,4%) tinham idade 

compreendida entre 45 e 60 anos e 8.110 (23,3%) tinham mais de 61 anos. 



 

 

 

Em relação às doenças respiratórias as infecções das vias aéreas 

superiores (IVAS) apresentaram maior prevalência (55,5%), seguida pela 

amigdalite (18,8%), pneumonia (13,0%) e doenças chiadoras (9,7%). Nota-se 

nítido incremento dos atendimentos por doenças respiratórias no outono e 

inverno de 2011 (figura 1). 

 

 

Figura 1 - Prevalência dos atendimentos de emergência por doenças 

respiratórias no Hospital Albert Sabin entre janeiro de 2010 e dezembro de 

2011. 

As médias diárias dos níveis de poluição (tabela 1 e figura 2) em São 

Caetano do Sul durante os anos de 2010 e 2011 não ultrapassaram os limites 

máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual no 59.113 de 23/04/2013 para os 

poluentes atmosféricos NO2 e SO2 (60µg/m3 para SO2 e 260µg/m3 para NO2), 

ao contrário do PM10 e ozônio (120 µg/m3 para PM10 e 140µg/m3 para O3). A 

temperatura mínima média foi de 16,5 ± 3,6o C. A umidade relativa do ar variou 

de 29,6% a 98,1%, com uma média de 84,1% (dp=14,6). 

 



 

 

 

Tabela 1 – Distribuição dos poluentes atmosféricos e das variáveis 

meteorológicas em São Caetano do Sul, entre janeiro de 2010 a dezembro de 

2011. 

Variável média DP mín máx p25 p50 p75 

Poluente atmosférico        
PM10 (µg/m

3
) 38,97 20,44 4,79 134,88 23,86 36,25 49,26 

SO2 (µg/m
3
) 5,77    3,50 0,00  31,08   3,04   5,33   7,82 

NO2 (µg/m
3
) 70,00 34,04 13,00 249,00 46,00 64,02 84,28 

O3 (µg/m
3
) 106,36 46,38 4,00 284,00 67,73 96,83 135,00 

Característica meteorológica        
Temperatura mínima (

o
C) 16,5 3,6 6,0 25,0 14,0 16,8 19,5 

Umidade relativa média (%) 84,1    14,6     29,6     98,1 75,3 83,0 89,3 

   DP = desvio padrão; mín = valor mínimo; máx = valor máximo 

   Fonte: CETESB, 2012.  

 

 

 
Figura 2 – Variação da concentração dos poluentes atmosféricos PM10 (µg/m3), 

SO2 (µg/m3), NO2 (µg/m3), O3 (µg/m3), e condições meteorológicas: temperatura 



 

 

 

mínima (oC) e umidade relativa do ar (%) em São Caetano do Sul entre janeiro 

de 2010 e dezembro de 2011. 

 
Os coeficientes de correlação de Pearson (tabela 2) demonstraram 

correlação positiva e estatisticamente significante entre doenças respiratórias 

com os poluentes SO2 e NO2 e correlação negativa, estatisticamente 

significante com temperatura mínima. IVAS apresentou correlação positiva e 

estatisticamente significante com PM10 e SO2, como também correlação 

negativa e estatisticamente significante com temperatura mínima. IVAS 

apresentou correlação negativa estatisticamente significante com O3.  

Tabela 2 – Análise de Correlação de Pearson entre IVAS, poluentes 

atmosféricos e variáveis meteorológicas entre janeiro de 2010 e dezembro de 

2011 em São Caetano do Sul. 

 IVAS Amigdalite PM10 SO2 NO2 O3 Temperatura 
mínima 

Umidade 

IVAS - 0,277** 0,240** 0,197** 0,072 -0,78* -0,294** -0,055 

  * p ≤ 0,05 

  ** p ≤ 0,01 

 

A exposição ao PM10 foi associada aos atendimentos de emergência por 

infecções nas vias aéreas superiores (IVAS). O aumento interquartil de 22,4 

µg/m3 de PM10 resultou em aumento de 8,27% (IC95%: 4,64-12,03) dos 

atendimentos de emergência por IVAS no mesmo dia da exposição ao 

poluente. Este efeito sofreu redução nos dois dias subsequentes, ou seja, 

4,81% (IC95%: 2,83-6,84) e 2,34% (IC95%: 0,33-4,39) no segundo e terceiro 

dia, respectivamente. O efeito acumulativo após 6 dias de exposição resultou 

em aumento de 19,9% nos atendimentos por IVAS (IC95%: 4,32-35,93). Não 

foram detectadas associações entre os demais poluentes e IVAS (figura 3). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Risco relativo percentual para atendimentos de emergência para 

infecções de vias aéreas superiores (IVAS) para incrementos de 22,4μg/m3 de 

PM10, 4,8μg/m3 de SO2, 38,3μg/m3 de NO2, 67,3μg/m3 de O3 e respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC95%) para cada dia da estrutura de 

defasagem, usando distribuição polinomial. São Caetano do Sul, Estado de 

São Paulo, Brasil 2010 a 2011. 

 

Considerações finais 

 
Este estudo de séries temporais realizado no município de São Caetano 

do Sul mostrou aumento na frequência de atendimentos de emergência por 

doenças respiratórias no outono e inverno de 2011, como também associação 

estatisticamente significante entre PM10 e IVAS. O incremento de 22,4 µg/m3 

deste poluente desencadeou efeitos no mesmo dia à exposição, resultando em 

mais de 8% no aumento de atendimentos de emergência, assim como nos dois 

subsequentes, sendo que o efeito acumulado após 6 dias resultou em aumento 

de quase 20% dos atendimentos de emergência  por IVAS.  

Os dados referentes à concentração diária de poluentes foram obtidos 
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através da estação de monitoramento da qualidade do ar de São Caetano do 

Sul, localizada ao lado do Hospital de Emergências Albert Sabin e mostrou 

aspectos sazonais. As médias diárias dos níveis de poluição em São Caetano 

do Sul durante os anos de 2010 e 2011 não ultrapassaram os limites máximos 

estabelecidos para os poluentes atmosféricos NO2 e SO2 (60µg/m3 para SO2 e 

260µg/m3 para NO2), ao contrário do PM10 e ozônio (120 µg/m3 para PM10 e 

140µg/m3 para O3).  No entanto, estes dados não evidenciam gradientes de 

exposição de todo o município, pois condições como, situação topográfica que 

pode privilegiar a maior ou menor dispersão de poluentes, localização perto de 

vias com maior volume de tráfego, a proximidade com o pólo petroquímico 

localizado no município de Mauá, podem alterar os valores médios diários dos 

poluentes atmosféricos. Por outro lado, dada a vizinhança com o município de 

São Paulo, permite a comparação dos resultados deste estudo com os 

realizados naquele município. É importante ressaltar que São Caetano do Sul 

está localizada na Região Metropolitana de São Paulo, tem frota própria, é rota 

de passagem de veículos entre as demais cidades da Região e possui parque 

industrial ativo. 

Variáveis meteorológicas também influenciam no agravamento da 

poluição ambiental. Em estudo realizado na cidade de São Paulo, foi analisado 

o efeito da poluição do ar e parâmetros meteorológicos na morbidade 

respiratória durante dois verões consecutivos. Os resultados revelaram 

associação entre os níveis de ozônio e morbidade por doenças respiratórias, 

bem como entre a morbidade respiratória, temperatura e densidade de vapor 

d’água (Gonçalves, Carvalho et al., 2005). O aquecimento global causa uma 

variação muito grande nos níveis de temperatura atual, se comparados aos de 

anos atrás. Essas mudanças climáticas causam efeitos alarmantes sobre a 

mortalidade e morbidade por doenças respiratórias, entre outras, pois afetam 

as concentrações de poluentes, que são sensíveis a essas alterações (Amarillo 

e Carreras, 2012). 

A maioria dos estudos relacionados à poluição do ar e efeitos na saúde 

das pessoas referem-se à mortalidade e internação hospitalar. Em estudo 

realizado com idosos, foi identificada associação entre PM10 e aumento de 6% 

da mortalidade por doenças respiratórias (Gouveia, Mendonça et al., 2003). Já 



 

 

 

em relação às internações hospitalares, o aumento de 10 µg/m3 de PM10 

resultou em aumento de 1,9% (Gouveia, Mendonça et al., 2003). Em outro 

estudo, os poluentes O3 e SO2 estavam associados a um acréscimo no número 

de atendimentos por pneumonia e gripe. Saldiva, Pope et al. (1995) verificaram 

associação entre os poluentes PM10, NOx, SO2 e CO e mortalidade por 

doenças respiratórias. O efeito mais robusto foi em relação ao PM10, onde o 

aumento de 100µg/m3 de PM10 resultou em aumento da mortalidade em cerca 

de 13%. Do mesmo modo, verificaram efeitos adversos do PM10 mais 

consistentes no trato respiratório  

Diferentes mecanismos têm sido propostos no intuito de esclarecer os 

efeitos adversos dos poluentes do ar na saúde respiratória das pessoas. 

Acredita-se que elevadas concentrações de oxidantes e pró-oxidantes contidos 

nos poluentes do ar, como PM e ozônio, em contato com o epitélio respiratório, 

provocam a formação de radicais livres de oxigênio e de nitrogênio, que, por 

sua vez, induzem o estresse oxidativo nas vias aéreas, ou seja, o aumento da 

presença de radicais livres que não foram neutralizados pelas defesas 

antioxidantes inicia uma resposta inflamatória com a liberação de células e 

mediadores inflamatórios (citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão) que 

atingem a circulação sistêmica, levando a uma inflamação subclínica com 

repercussão não somente no sistema respiratório, mas também causando 

efeitos sistêmicos. Os efeitos agudos se manifestam após um curto espaço de 

tempo entre a exposição e os efeitos (horas ou dias). Aumento da mortalidade; 

exarcebação dos sintomas em indivíduos com DPOC e asma; aumento da 

mortalidade por doenças respiratórias, maior frequência de infecções 

respiratórias agudas; aumento das internações hospitalares por pneumonia, 

aumento da prevalência de sintomas respiratórios agudos (sibilância, tosse e 

expectoração); alterações agudas na função pulmonar; aumento do número de 

consultas médicas; de atendimentos de emergência e de internações e maior 

taxa de absenteísmo no trabalho e na escola. Já os efeitos da exposição 

crônica (anos de exposição) levam ao aumento da mortalidade por doenças 

respiratórias; aumento da incidência e prevalência de asma e DPOC; aumento 

da incidência e mortalidade por câncer de pulmão; aumento da incidência e de 

mortalidade por pneumonia e influenza; alterações crônicas na função 



 

 

 

pulmonar; redução crônica do VEF1 e CVF; menor desenvolvimento pulmonar 

em crianças e jovens; aumento da prevalência de pessoas com VEF1 abaixo da 

normalidade e aumento na taxa de declínio do VEF1. (Arbex, Santos et al., 

2012)  

Estudos epidemiológicos evidenciam que a exposição a poluentes 

atmosféricos e PM está associada a maior incidência de sintomas das vias 

aéreas superiores como rinorreia, obstrução nasal, tosse, laringoespasmo e 

disfunção das cordas vocais e das vias aéreas inferiores, como tosse, dispneia 

e sibilância, particularmente em crianças (Moura, Junger et al., 2008; Moura, 

Junger et al., 2009). Também foi identificada associação entre poluição do ar e 

asma brônquica, aumento de visitas aos serviços de emergência e de 

hospitalização por crise aguda de asma (Castro, Hacon et al., 2007). As 

infecções respiratórias são responsáveis por 10% das mortes em menores de 

um ano e também como a primeira causa de morte em relação a crianças de 1 

a 4 anos. (Natali, Santos et al., 2011). 

A concepção de benefícios quanto ao controle da poluição ambiental na 

saúde respiratória das pessoas tem adquirido importância cada vez mais 

expressiva. Ações voltadas para a redução de emissão de poluentes 

atmosféricos, tais como, valorização da utilização do etanol como fonte de 

combustível, inspeção veicular, rodizio veicular e de caminhões, transporte 

público eficiente, “administração do tráfego”, corredores de ônibus, ciclovias e 

pedágio urbano são apenas algumas medidas que podem criar um ambiente 

atmosférico mais saudável. Intervenções no planejamento urbano em relação à 

arborização, praças e ruas pode reduzir a emissão de poluentes. Campanhas 

de saúde e orientações em relação aos efeitos nocivos das alterações 

climáticas podem ajudar a proteger as pessoas contra o calor e/ou frio intenso 

e poluição atmosférica. No Brasil, embora algumas destas coisas estejam 

acontecendo, a politica adotada atualmente encoraja a aquisição de veículos. 

Mais automóveis nas ruas significa também maior número de 

congestionamentos, menores velocidades e aumento da emissão de poluentes, 

haja vista que o tráfego veicular constitui a principal fonte de emissão de 

poluentes atmosféricos nas grandes cidades (Habermann, Medeiros et al., 

2011; Toledo e Nardocci, 2011). De acordo com Olmo, Saldiva et al. (2011), 



 

 

 

para cada 10µg/m3 de PM10 removido do ar, ocorre aumento na expectativa de 

vida de 8 a 10 meses. Todavia, existem riscos à saúde para a população 

mesmo que seja exposta a níveis de poluentes atmosféricos abaixo aqueles 

permitidos pela legislação brasileira, sendo que, não existe nível de seguro de 

concentração de poluentes, pois os efeitos são observados mesmo em níveis 

de concentração muito abaixo dos padrões de qualidade de ar adotados 

(Martins, Latorre et al., 2001; Braga , Pereira et al., 2007; Moura, Junger et al., 

2008; Olmo, Saldiva et al., 2011). 

Embora os níveis de PM10 estivessem na maior parte do período abaixo 

do estabelecido pela legislação vigente, os resultados apontam associação 

entre esse poluente e o número de atendimentos de emergência por infecções 

das vias aéreas superiores entre os adultos e idosos residentes em São 

Caetano do Sul. 

 

Fontes consultadas 

AKAIKE, H. Information theory and an extension of the maximum likehood 
principal. In: PETROV, B. e CSAKI, F., 2nd International Symposium on 
Information Theory, 1973. Budapest.   Akademia Kiado. p.267-81. 

AMARILLO, A. C.; CARRERAS, H. A. The effect of airborne particles and 
weather conditions on pediatric respiratory infections in Cordoba, Argentine. 
Environ Pollut, v. 170, p. 217-21, Nov 2012. ISSN 1873-6424. Disponível em: 
< http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22835501 >.  

ARBEX, M. A.  et al. A poluição do ar e o sistema respiratório. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia, v. 38, p. 643-655,  2012. ISSN 1806-3713. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132012000500015&nrm=iso >.  

BRAGA , A. L. F.  et al. Associação entre poluição atmosférica e doenças 
respiratórias e cardiovasculares na cidade de Itabira, Minas Gerais, Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 23, n. Suppl 4, p. 9,  2007.    

CANÇADO, J. E. D.  et al. Repercussões clínicas da exposição à poluição 
atmosférica. J Bras Pneumol, v. 32, n. Suppl 1, p. 6,  2006.    

CARNESECA, E. C.; ACHCAR, J. A.; MARTINEZ, E. Z. Association between 
particulate matter air pollution and monthly inhalation and nebulization 
procedures in Ribeirão Preto, São Paulo State, Brazil. Cad Saúde Pública, v. 
28, p. 1591-1598,  2012. ISSN 0102-311X. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2012000800017&nrm=iso >.  



 

 

 

CASTRO, H. A.  et al. Air pollution and respiratory diseases in the Municipality 
of Vitória, Espírito Santo State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 23, p. 
S630-S642,  2007. ISSN 0102-311X. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007001600023&nrm=iso >.  

FREITAS, C.  et al. Internações e óbitos e sua relação com a poluição 
atmosférica em São Paulo, 1993 a 1997. Revista de Saúde Pública, v. 38, n. 
6, p. 7,  2004.    

GONÇALVES, F. L. T.  et al. The effects of air pollution and meteorological 
parameters on respiratory morbidity during the summer in Sao Paulo City. 
Environment International, v. 31, n. 3, p. 343-349, Apr 2005. ISSN 0160-
4120. Disponível em: < <Go to ISI>://WOS:000227587600003 >.  

GOUVEIA, N.  et al. Poluição do ar e efeitos na saúde das populações de duas 
grandes metróles brasileiras. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 12, n. 1, 
p. 29-40,  2003.    

GREEN, P.; SILVERMAN, B. Non parametric regression and generalized 
linear models. A Roughness Penalty Approach.  London: Chapman and 
Hall, 1994.     

HABERMANN, M.; MEDEIROS, A. P. P.; GOUVEIA, N. Tráfego veicular como 
método de avaliação da exposição à poluição atmosférica nas grandes 
metrópoles. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 14, p. 120-130,  2011. 
ISSN 1415-790X. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2011000100011&nrm=iso >.  

JASINSKI, R.; PEREIRA, L. A. A.; BRAGA, A. L. F. Poluição atmosférica e 
internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças e adolescentes 
em Cubatão, São Paulo, Brasil, entre 1997 e 2004. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 27, p. 2242-2252,  2011. ISSN 0102-311X. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2011001100017&nrm=iso >.  

MARCILIO, I.; GOUVEIA, N. Quantifying the impact of air pollution on the urban 
population of Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 23, p. S529-S536,  2007. 
ISSN 0102-311X. Disponível em: < 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007001600013&nrm=iso >.  

MARTINS, L. C.  et al. Relação entre poluição atmosférica e atendimentos por 
infecção de vias aéreas superiores no município de São Paulo: avaliação do 
rodízio de veículos. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 4, p. 220-229,  
2001. ISSN 1415-790X. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2001000300008&nrm=iso >.  

MCCULLAGH, P.; NELDER, J. Generalized Linear Models. 2nd edition. 
London: Chapman and Hall, 1989.     



 

 

 

MOURA, M.  et al. Air quality and emergency pediatric care for symptoms of 
bronchial obstruction categorized by age bracket in Rio de Janeiro, Brazil. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 25, p. 635-644,  2009. ISSN 0102-311X. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2009000300018&nrm=iso >.  

MOURA, M.  et al. Qualidade do ar e transtornos respiratórios agudos em 
crianças. Revista de Saúde Pública, v. 42, p. 503-511,  2008. ISSN 0034-
8910. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102008000300016&nrm=iso >.  

NATALI, R. M. T.  et al. Perfil de internações hospitalares por doenças 
respiratórias em crianças e adolescentes da cidade de São Paulo, 2000-2004. 
Revista Paulista de Pediatria, v. 29, p. 584-590,  2011. ISSN 0103-0582. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
05822011000400018&nrm=iso >.  

OLIVEIRA, B. F.; IGNOTTI, E.; HACON, S. S. A systematic review of the 
physical and chemical characteristics of pollutants from biomass burning and 
combustion of fossil fuels and health effects in Brazil. Cad Saude Publica, v. 
27, n. 9, p. 1678-98, Sep 2011. ISSN 1678-4464. Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21986597 >.  

OLMO, N. R. S.  et al. A review of low-level air pollution and adverse effects on 
human health: implications for epidemiological studies and public policy. v. 66, 
n. 4, p. 10,  2011.    

PATEL, M. M.  et al. Traffic-related air pollutants and exhaled markers of airway 
inflammation and oxidative stress in New York City adolescents. Environ Res, 
v. 121, p. 71-8, Feb 2013. ISSN 1096-0953. Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23177171 >.  

ROTHMAN, K. J.; GREELAND, S.; LASH, T. L. Modern Epidemiology.  
Philadelphia: Lippincott - Raven Publishers, 1998.     

SALDIVA, P. H. N.  et al. Air Pollution and Mortality in Elderly People: A Time-
Series Study in Sao Paulo, Brazil. Archives of Environmental Health: An 
International Journal, v. 50, n. 2, p. 159-163, 1995/04/01 1995. ISSN 0003-
9896. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1080/00039896.1995.9940893 >. 
Acesso em: 2014/07/21. 

SILVA, E. N.; RIBEIRO, H. Impact of urban atmospheric environment on 
hospital admissions in the elderly. Revista de Saúde Pública, v. 46, p. 694-
701,  2012. ISSN 0034-8910. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102012000400014&nrm=iso >.  

SOUZA, A.  et al. Potenciais impactos da variabilidade climática sobre a 
morbidade respiratória em crianças, lactentes e adultos. Jornal Brasileiro de 
Pneumologia, v. 38, p. 708-715,  2012. ISSN 1806-3713. Disponível em: < 



 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132012000600005&nrm=iso >.  

TOLEDO, G. I. F. M.; NARDOCCI, A. C. Poluição veicular e saúde da 
população: uma revisão sobre o município de São Paulo (SP), Brasil. Revista 
Brasileira de Epidemiologia, v. 14, p. 445-454,  2011. ISSN 1415-790X. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
790X2011000300009&nrm=iso >.  

ZANOBETTI, A.; WAND, M.; SCHWARTZ, J. Generalized additive distributed 
lag models: quantifying mortality displacement. Biostatistics, v. 1, p. 279-92,  
2000.    


