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RESUMO 
 
 

Introdução: A poluição do ar representa um dos maiores problemas de saúde pública na 
atualidade, associando-se a vários efeitos deletérios sobre a saúde da população, mesmo 
quando em níveis considerados seguros pela legislação ambiental. Os efeitos da exposição a 
poluentes do ar é notável principalmente no aparelho respiratório e nos extremos das idades. 
Descrição do problema: Em 2009, o número de hospitalizações por pneumonia no Brasil 
cresceu aproximadamente 20%. No ano de 2011, segundo os dados do Sistema Único de 
Saúde, ocorreram 307.337 internações no Brasil, sendo 51.728 delas no estado de São Paulo, 
devido a Pneumonia em crianças, o que gerou um custo de 235.523.603,30 reais para o 
Estado. Relevância da pesquisa: São poucos os estudos sobre os efeitos da poluição nas 
internações de por doenças respiratórias, em São José do Rio Preto, pois é recente a coleta de 
dados dos poluentes pela CETESB na região. Inexistem, estudos sobre a poluição ambiental e 
internações por pneumonia em crianças. Observa-se, nos estudos em outras cidades, que 
mesmo os poluentes atmosféricos estando dentro dos padrões permitidos de qualidade do ar 
pelo CONAMA, estes continuam afetando a morbidade e mortalidade por problemas 
respiratórios. Benefícios aos sujeitos estudados: O estudo em questão poderá fornecer dados 
para o Sistema de saúde pública e para o Setor financeiro do Brasil, podendo auxiliar no 
controle da poluição ambiental e, consequentemente, na prevenção das internações por 
Pneumonia. Objetivo: Este estudo tem o objetivo de estimar a associação entre exposição aos 
poluentes ambientais nas internações por pneumonia em indivíduos na faixa etária de menos 
de um ano até 10 anos de idade, em São José do Rio Preto, SP. Métodos: Trata-se de estudo 
ecológico com dados relativos a internações por Pneumonia (CID-10 de J12 a J18) em sujeitos 
de ambos os sexos na faixa estaria de menores de 1 ano até 10 anos de idade, residentes em 
São José do Rio Preto, SP. Esta cidade tem cerca de 430 mil habitantes, a frota veicular é de 
320 mil veículos e conta com importante parque industrial além de plantações de cana e cítrico. 
Os dados de internação foram obtidos do portal do Datasus para o período de 01.10.11 a 
30.09.13; os poluentes analisados foram PM10, NO2, O3 além da temperatura e umidade 
relativa do ar, obtidos do portal da Cetesb. Foram calculados os riscos relativos (RR) para 
internação, utilizando o modelo linear generalizado da regressão de Poisson com defasagens 
de zero a cinco dias. O nível de significância adotado foi alfa = 5%. Resultados: Foram 1161 
internações no período com média diária = 1,59 (dp = 1,55) variando entre zero e 9 
internações/dia. A concentração média do PM10 foi 36,5 &#61549;g/m³ (dp = 22,1) variando 
entre 6 a 144 &#61549;g/m³, a do NO2 foi 51,3 &#61549;g/m³ (dp = 23,5) variando entre 7 e 
124 &#61549;g/m³ e a do ozônio, 61,3&#61549;g/m³ (dp = 24,4) variando entre 7 e 164 
&#61549;g/m³. A exposição ao PM10 foi significativa nos lags 0, 1 e 5 (os RR foram 
respectivamente 1,0092, 1,0068 e 1,0048; para o NO2 as exposições significativas foram nos 
lags 0, 2 a 5, com RR respectivos 1,0056, 1,0019, 1,0053, 1,0026 e 1,0047. Para o ozônio, a 
exposição não foi significativa. O aumento de 10&#61549;g/m³ nas concentrações de PM10 e 
NO2 aumentam o RR para as internações em até 6 pontos percentuais. Conclusão: Mesmo 
com riscos pequenos para internações, o aumento nas concentrações dos poluentes contribui 
para o aumento deste risco em uma cidade de porte médio.  


