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Quando nosso céu se faz moldura
Para engalanar a natureza
Nós os Bandeirantes de Rondônia
Nos orgulhamos
De tanta beleza
Como sentinelas avançadas
Somos destemidos pioneiros
Que dessas paragens de um poente,
Gritam com força,
Somos Brasileiros...
...Azul, nosso céu é sempre azul
Que Deus o mantenha sem rival
Cristalino muito puro
E conserve sempre assim
Aqui, toda vida se engalana
De beleza tropical,
Nossos lagos, nossos rios
Nossas matas, tudo enfim
(Hino de Rondônia)

APRESENTAÇÃO

Este trabalho acadêmico possui como objetivo geral estudar a relação entre doenças
respiratórias (Capítulo X da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças CID10, códigos J00 a J99), em crianças entre 29 dias e doze (12) anos de idade internados na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Base Ary Pinheiro (HBAP) e
no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e à exposição à poluição atmosférica no Estado
de Rondônia,com ênfase na cidade de Porto Velho no período de 1º de janeiro de 2007 a 31
de dezembro 2010.
A metodologia utilizada compreende: Revisão de Literatura; Dados de Internações
Hospitalares a partir da construção de dois bancos de dados com informações do HICD e da
UTI Pediátrica; focos de calor e variáveis meteorológicas (temperatura, umidade e
precipitação), fornecidos pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC–INPE), Sistema de Informações Ambientais
(SISAM) e Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Como variáveis dependentes, selecionamos as doenças respiratórias que incluíram as
IVAS (infecções de vias aéreas superiores), IVAI (Infecções de vias aéreas inferiores) e
pneumonias. Como variáveis independentes, dividimos os períodos em dois semestres:
“Chuva”, correspondendo aos meses entre novembro e abril e “Seca” compreendendo os
meses de maio a outubro.
A seção 1 deste estudo revisa a literatura que subsidiou as discussões para os
questionamentos levantados e dividiu-se em: contextualização dos desmatamentos e das
queimadas na Amazônia; queimadas e emissão de poluentes atmosféricos; as doenças
respiratórias e, os efeitos respiratórios da poluição do ar nas crianças.
A caracterização da área de estudo, seção 2, dedicou-se a descrição dos aspectos
históricos, socioeconômicos, fisiográficos e demográficos do Estado de Rondônia, com
destaque para o município de Porto Velho, a descrição climática e ainda, o perfil de saúde e
morbimortalidade do estado.
Os passos metodológicos empregados para a realização deste estudo são descritos
detalhadamente na seção 4.
Os resultados deste estudo foram apresentados em 4 etapas: (1) Internações
hospitalares no HICD e na UTI pediátrica em Porto Velho-RO; (2) Focos de Calor,
Temperatura, Umidade e Precipitação; (3) Relação entre queimadas e internações hospitalares

no HICD e na UTI Pediátrica

e; (4) Fluxograma de informações das reinternações

hospitalares no HICD e internações na UTI pediátrica de crianças procedentes do HICD em
Porto Velho-RO divididos em períodos de seca e chuva.
O estudo sobreveio do anseio e interesse pessoal da mestranda, como profissional da
área de saúde, por exercer suas atividades na unidade de terapia intensiva pesquisada e ainda
pelo número reduzido de pesquisas científicas no estado de Rondônia concernentes às
doenças respiratórias e sua relação com as queimadas, despertando uma preocupação pela
expressiva incidência de internações por doenças respiratórias tanto na UTI pediátrica1 quanto
no Hospital Infantil Cosme e Damião.

1

Unidade de Tratamento Intensiva Pediátrica (UTIP) é definida pela ANVISA (2011) como um conjunto de
elementos funcionalmente agrupados, destinado ao atendimento de pacientes graves ou de risco com idade
entre 29 dias a 18 anos incompletos, que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de
equipamento e recursos humanos especializados.

RESUMO

INTRODUÇÃO: As queimadas na região amazônica constituem-se em problema ambiental
grave. Poucos estudos relacionam seus efeitos à saúde humana nesta região. Estudos
evidenciam um aumento consistente de doenças respiratórias associadas à exposição de
poluentes, principalmente nos grupos mais suscetíveis (FAHART et al., 2005; CANÇADO et
al., 2006; IGNOTTI et al., 2007). OBJETIVO: Analisar a relação entre queimadas e as
internações e reinternações hospitalares por doenças respiratórias, IVAS, IVAI e pneumonia
em crianças no Estado de Rondônia, com ênfase em Porto Velho, no período de 2007 a 2010,
considerando as condições meteorológicas como variáveis de controle. MÉTODOS: Estudo
transversal de característica retrospectiva. Foram trabalhados dados referentes às internações
hospitalares e reinternações por doenças respiratórias (Capítulo X da Décima Revisão da
Classificação Internacional de Doenças CID-10, códigos J00 a J99) em crianças com idade
entre 29 dias e 12 anos, assim como registros de focos de calor detectados por satélite e
condições meteorológicas para controle (temperatura, umidade e precipitação) tendo como
variável independente a divisão em dois períodos: seca e chuva. Os dados de saúde foram
obtidos dos bancos de informações construídos através do mapa nosológico disponibilizado
pelo Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), por meio das autorizações de internações
hospitalares (AIH’s) do Sistema Único de Saúde (SUS). E, na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica, a partir dos prontuários do paciente, livros de registro e serviço de arquivo médico
e estatístico (SAME) do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A detecção dos focos de calor e
condições climáticas se deu através das bases públicas fornecidas pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Sistema de
Informações Ambientais (SISAM) para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2007 a
31 de dezembro de 2010. RESULTADOS: As Doenças Respiratórias foram a primeira causa de
internação hospitalar em crianças, representado 37% no HICD e 22% na UTIP de todas as
internações no período analisado. As pneumonias têm destaque nas internações hospitalares
com 50% dos registros no HICD e 80% na UTI Pediátrica, seguidos das IVAI com 37% e
17% respectivamente. Observou-se um incremento de focos de calor para o ano de 2010. Não
foram encontradas correlações estatísticamente significativas entre as internações e os focos
de calor e as variáveis climáticas. Entretanto, ao analisar o perfil das reinternações no HICD e
internações destas crianças na UTIP por PNM, estas foram superiores no período da seca.
CONCLUSÃO: As DR’s apresentaram grande magnitude em crianças no município de Porto
Velho. Destaca-se a importância em acompanhar e monitorar os possíveis fatores de risco
para a construção de indicadores objetivando o planejamento e implementação de ações e
serviços. Sugerimos a realização de novos estudos, com métodos mais aprimorados,
permitindo o aprofundamento da análise das variáveis envolvidas para melhor compreensão
dos processos que se interpõem no binômio saúde/ambiente do município.
Palavras-Chave: focos de calor, poluição do ar, internações hospitalares, crianças, doenças
respiratórias.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The forest fires in the Amazon region consist of serious environmental
concern. Few studies have related their effects to human health in this region. Studies
evidence a consistent increase of respiratory illnesses associates to the exposition of
pollutants, mainly in the groups most susceptible (FAHART et al. 2005; CANÇADO et al.
2006; IGNOTTI et al., 2007). OBJECTIVE: To analyze the relationship between forest fires
and hospital admissions and readmissions for respiratory diseases, upper respiratory
infeccions, lower airway infectios and pneumonia in children in the State of Rondônia, with
emphasis in Porto Velho, in the period of 2007 to 2010, considering the meteorological
conditions as changeable of control. METHODS: Cross-sectional study of retrospective. We
worked data on hospital admissions and readmissions due to respiratory diseases (Chapter X
of the Tenth Revision of International Classification of Diseases CID-10 codes J00 to J99) in
children aged 12 years and 29 days, as well as records of hotspots detected by satellite and
weather control (temperature, humidity and precipitation) with the independent variable was
divided into two periods: dry and rainy. Health data were obtained from databases constructed
by the nosological map provided by Children's Hospital Cosme and Damião through
authorizations for hospital admissions of the National Health Care System. Data from the
Pediatric Intensive Care Unit were obtained from the patient's records, log books and service
medical file and statistical of the Base Hospital Dr. Ary Pinheiro. The detection of hot spots
and weather conditions occurred through public databases provided by the National Institute
of Space Research (INPE), National Institute of Meteorology (INMET) and Environmental
Information System (SISAM) for the period between January 1, 2007 to December 31, 2010.
RESULTS: The Respiratory diseases had been the first cause of hospitalization in children,
represented 37% and 22% HICD in the UTIP of all hospitalizations in this period. The
pneumonias have prominence in the hospital admissions records of 50% and 80% in HICD
and UTIP, followed by lower airway infectios with 37% and 17% respectively. There was an
increase of hotspots for the year 2010. There were no statistically significant correlations
between the hospital and the hotspots and climatic variables. Statistical significant
correlations between the admissions and focus of fires and the climatic conditions had not
been found. However, when analyzing the profile of the readmissions in the HICD and
admissions of these children in the UTIP for pneumonia, these had been higher in the dry
season. CONCLUSION: The RD’s had great magnitude in children in the city of Porto Velho.
We emphasize the importance of track and monitor the possible risk factors for the
construction of indicators in order to plan and implement activities and services. We suggest
to further studies with more refined methods, allowing further analysis of the variables
involved to better understand the processes that stand regarding health / environment in the
city.
Key words: focus of fires, air pollution, hospital admissions, children, respiratory diseases.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, os principais ecossistemas atingidos pelos focos de calor são o Cerrado e a
Floresta Amazônica (ANDREAE, 1991; YAMASOE et al., 2000).
Na região Amazônica, onde ocorrem aproximadamente 70% das queimadas do
território brasileiro (IBAMA, 2010), inúmeros focos de queimadas são detectados todos os
anos pelo sensoriamento remoto, especialmente no período de estiagem das chuvas,
denominado estação “seca”, entre os meses de maio a outubro. A quase totalidade das
queimadas é causada pelo homem, circunstanciadas por diversas forças motrizes: conversão
da floresta em pasto, preparo de plantios, desmatamentos para retirada de madeira, colheita
manual de cana-de-açúcar, conversão da floresta em agricultura mecanizada, disputas
fundiárias e protestos sociais (CARMO et al., 2009).
Os efeitos da poluição atmosférica na saúde humana são estudados em todo o mundo
(DOKERY et al., 1994; ANDERSON et al., 1996; DAWUD, 1999; POPE et al., 2000;
GAUDERMAN et al.; CANÇADO, 2003; ARBEX, 2004; FAHART et al., 2005; NEL,
2005; EMELLIN & WALL, 2007; IGNOTTI et al., 2010). Crianças, idosos e pessoas com
doenças cardiovasculares e respiratórias pré-existentes, são comprovadamente os grupos mais
suscetíveis ao aumento dos níveis dos poluentes emitidos (SALDIVA et al., 1995; GOLVEIA
& FLETCHER, 2000; POPE, 2000).
Na região Amazônica e em especial no estado de Rondônia, no entanto, as
informações sobre o perfil da morbimortalidade e sua relação com os problemas ambientais
são escassas. Em razão das queimadas ocasionarem uma piora da qualidade do ar, uma
realidade sentida pela população, há a hipótese de um aumento das complicações e da
gravidade das doenças respiratórias, representados pela necessidade de internação hospitalar,
em crianças no município de Porto Velho-RO, situado no trajeto de dispersão de poluentes
denominado “arco do desmatamento”.
Este estudo tem por objetivo analisar os dados de internação hospitalar, por doenças
respiratórias em crianças menores de 12 anos internadas no Hospital Infantil Cosme e Damião
e na UTI Pediátrica no município de Porto Velho-RO e construir informações que permitam
descrever um cenário de exposição à fumaça proveniente das queimadas, utilizando como
indicador de exposição os focos de calor e as variáveis meteorológicas, fornecidos pelo
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas
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Espaciais (CPTEC–INPE), Sistema de Informações Ambientais (SISAM) e Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET).
É importante ressaltar que a UTI Pediátrica e o Hospital Infantil Cosme e Damião são
únicos enquanto unidades responsáveis pelo recebimento de crianças graves e em situações de
urgência e emergência de todo o estado de Rondônia, integrados ao Sistema Único de Saúde.
Em razão deste cenário importante que envolve a internação por doenças respiratórias
graves em unidades consideradas como únicas no Sistema Único de Saúde (SUS) do estado
de Rondônia associado ao uso indiscriminado do solo e a intensidade do desmatamento e das
queimadas, torna-se imprescindível reconhecer o comportamento das doenças respiratórias na
Amazônia para este grupo etário suscetível e a poluição atmosférica, representado um
importante indicador para compreensão do processo saúde-doença da região.
Esta pesquisa é parte integrante do projeto financiado pelo CNPq /INCT sobre
Mudança Climáticas e Saúde e da Sub- Rede Clima- Saúde coordenado pela FIOCRUZ
ENSP/CICT, tendo como coordenação geral o INPE/MCT.
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1. REVISÃO DE LITERATURA

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DESMATAMENTOS E DAS QUEIMADAS NA
AMAZÔNIA:
A Amazônia constitui hoje a maior extensão de floresta tropical remanescente do
mundo, aproximadamente 5.4 milhões de Km2. Um pouco mais de 80% de suas florestas
ainda estão preservadas, destas, 60% se encontram em território brasileiro, tornando-a um
imenso berço de biodiversidade, abrigando mais de 20% das espécies terrestres
(MOUTINHO, 2009).
O uso do fogo como ferramenta agrícola remete-se à pré-história. O fogo em caráter
produtivo foi primordial ao homem rumo à civilização. Todavia, com o passar do tempo este
uso passou a ter implicações nocivas ao meio ambiente e consequentemente, ao homem
(GIGANTE et al., 2007). Estima-se que as queimadas contribuem com aproximadamente,
19% da emissão global de dióxido de carbono (CO2) (BOWMAN et al., 2009).
Segundo Fearnside (2005), a floresta amazônica permaneceu completamente intacta
até o início da chamada era “moderna” do desmatamento, que se deu com a inauguração da
rodovia Transamazônica em 1970. No entanto, os índices de desmatamento se intensificaram
desde 1991, com períodos que variaram de acordo com as mudanças relacionadas às forças
econômicas, dos quais podemos relacionar o desmatamento de 1995, resultado do Plano Real,
iniciado em 1994 e uma queda no ano de 2005, como resultado das taxas de câmbio
desfavoráveis para exportação, associados a “operação Curupira” a fim de reprimir a
exploração de madeira ilegal no estado do Mato Grosso, além da criação de reservas e uma
área interditada no Pará após o assassinado da Irmã Dorothy Stang (FEARNSIDE, 2006).
O desmatamento e as queimadas na Amazônia brasileira constituem prática de manejo
utilizada em diferentes culturas e estão inseridas no processo produtivo da Amazônia como
fator impulsionador para a criação e manutenção de pastos para a criação de gado e na
expansão da fronteira agrícola (PIROMAL et al., 2008). Dentre outros motivos para essa
prática, Fearnside (2001) complementa referindo-se a extração da madeira e de produtos não
madeireiros da floresta, plantações de silvicultura e culturas perenes em assentamento em
várzea. Supõe-se ainda que o gigantesco Complexo Hidrelétrico de Santo Antônio e Jirau no
Estado de Rondônia com a intensificação da ocupação e do uso do solo estão contribuindo
também para o avanço do desflorestamento na Amazônia.
O fogo passa então a ser visto “como um mal necessário nas fronteiras de ocupação da
Amazônia” (NEPSTAD et al., 1999), no entanto,

se torna uma ameaça a integridade
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biológica desta região, a medida que gera grande quantidade de fumaça, fecha aeroportos,
leva milhares de pessoas as unidades de saúde com doenças respiratórias e provocam
acidentes no trânsito.
Nas últimas três décadas, foram desmatados aproximadamente 407 mil Km2 da
Amazônia Legal (PRODES, 2011) (Figuras 1 e 2), quase duas vezes a área do estado de São
Paulo. Nepstad et al. (1999) afirma ainda que os registros são prejudicados gravemente em
cerca de 10.000 para 15.000 Km2/ano os que não são incluídos em programas de mapeamento
do desmatamento.

Figura 1. Desmatamento Anual da Amazônia Legal no período de 1988 a 2009 por área.
Nota: (a) Média entre 1977 e 1988 ; (b) Média entre 1993 e 1994; (d) Taxa Estimada
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/PRODES (Projeto de Monitoramento da Floresta
Amazônica Brasileira por Satélite), 2011.< http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2010.htm>

Figura 2. Taxa de desmatamento anual na Amazônia Legal no períodode 1988 a 2009 por Km2.
Nota : (a) Média entre 1977 e 1988 ; (b) Média entre 1993 e 1994; (d) Taxa Estimada.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)/PRODES (Projeto de Monitoramento da Floresta
Amazônica Brasileira por Satélite), 2011. .< http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2010.htm>
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Segundo estimativas do INPE (2010) nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, foram
efetuados 208,2 Km2 de desmatamento na Amazônia, destes, 74 Km2 no estado de Rondônia.
Ainda de acordo com a metodologia PRODES, a partir da análise de 93 imagens de
satélites, a taxa estimada de desmatamento na Amazônia no período de agosto de 2009 a
agosto de 2010 corresponde a 6.451 km2, destes, 427 Km2 no estado de Rondônia. A taxa de
desmatamento no período 2009-2010 na Amazônia indica uma redução de 13,6% em relação
ao período anterior (2008-2009). Trata-se da menor taxa medida pelo INPE desde 1988,
quando o instituto iniciou a série de levantamentos anuais do desmatamento (INPE/PRODES,
2010). No entanto, há indícios de aumento do desmatamento quando o Sistema de Detecção
de Desmatamento em Tempo Real (DETER) sistema de alerta rápido baseado em satélites do
INPE, informa que nos meses de novembro e Dezembro de 2010, foram verificados 135 Km2
de área desmatada na Amazônia, com 7,5 KM2 distribuídos em Rondônia.
Apesar da redução dos índices de desmatamento, estudos demonstram que o
desmatamento amazônico poderá aumentar nos próximos anos. Grande parte desse
desmatamento ocorre ao longo do denominado “arco do desmatamento” (Figura 3) que se
estende do nordeste do Pará ao leste do Acre (SOARES FILHO et al., 2009). Estima-se que
nas próximas décadas, mais da metade da Amazônia brasileira estará desmatada ou degradada
em decorrência da exploração da madeira e uso do fogo (MOUTINHO, 2009).
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Figura 3 – Áreas desmatadas até 2007 na Amazônia Brasileira.
Fonte: SOARES FILHO et al, 2009.

Ao associar o desmatamento para a região amazônica com o aquecimento global e
seus impactos, as previsões são ainda mais preocupantes, o que poderá estar correlacionado
aos episódios de seca mais intensos (MALHI, et al., 2008) e o aumento na freqüência e
magnitude de fenômenos climáticos como El Niño (COX, et al., 2004; MARENGO et al.,
2008), com maior risco para os incêndios florestais (NEPSTAD et al, 1999), além da reduções
no volume das chuvas. (MOUTINHO, 2009).
O período de seca associado aos fenômenos El Niño e a extração da madeira,
aumentam a inflamabilidade de grandes áreas da floresta. Acredita-se que mais de 10% das
florestas da região amazônica sejam inflamáveis neste período, semelhantemente aos que
ocorreram nos anos 1992 e 1998. Um segundo fator que eleva a probabilidade das queimadas
refere-se as queimadas realizadas pelos proprietários de terra no final da estação seca, quando
então podem obter o maior grau de combustão da biomassa e grande produção de cinzas,
justamente no período em que outros tipos de vegetação estão mais vulneráveis ao fogo
((NEPSTAD et al., 1999).
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Todo esse processo inibe a pluviosidade ao reduzir a quantidade de vegetação
lançando água na atmosfera. Além disso, a fumaça das queimadas, também contribui para este
efeito ao saturar a atmosfera com excesso de partículas suspensas que, ao interagir com as
nuvens, tornam as gotas pequenas demais para permitir a precipitação por gravidade,
aumentando ainda mais o risco para novos incêndios florestais (MOUTINHO, 2009).

1.2 QUEIMADAS E EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

A queima de biomassa é decorrente da ação humana ou por razões naturais. Para
Ribeiro e Assunção (2002) a queimada constitui uma combustão incompleta e depende do
tipo de matéria vegetal que se queima, sua densidade e umidade, além das condições
ambientais, em especial, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar.
A queima de matéria orgânica produz inicialmente água e dióxido de carbono (CO2)
gerando uma equação química: [CH2O] + O2 → CO2 + H2O, onde o elemento CH2O
representa a composição média de biomassa (ANDREAE, 1991).
Por se tratar de combustão incompleta, as emissões resultantes constituem-se de CO2
(dióxido de carbono), CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso) (LIOUSSE et al., 2004).
Resultam também dessa combustão, vários outros gases de “efeito estufa” como o CO
(monóxido de carbono), hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis (VOCs) partículas de
aerossóis, e em quantidades mínimas, o Dióxido de enxofre (SO2) que, são incorporados na
atmosfera, misturados e transportados a longas distâncias (ANDREAE, 1991, ARTAXO et
al., 2006).
Estas emissões diretas (poluentes primários) sofrem reações fotoquímicas com outros
compostos presentes no ar (poluentes secundários), em especial a radiação ultravioleta do sol,
resultando em compostos que podem ser ainda mais tóxicos que seus precursores, como o
ozônio (O3), os aldeídos e os peroxiacil nitratos (PAN) (RIBEIRO & ASSUNÇÃO, 2002).
O processo da queima de biomassa é descrito por Arbex (2001) e percorre por três
estágios: o processo inicial denominado ignição, onde se tem pequena chama; a combustão
com chama, caracterizado pela presença perceptível das chamas, além das emissões de CO2,
H2O, N2, NOX e SO2 e o terceiro e último estágio denominado slmodering, processo de
baixa temperatura e ausência de chama, com emissão de grandes quantidades de compostos
oxidados incompletamente.
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Artaxo et al. (2005) relatam que a qualidade do ar de algumas regiões da Amazônia é
fortemente afetada durante a época das queimadas, podendo atingir níveis piores do que
aqueles registrados para o ar do centro urbano da cidade de São Paulo.
Pesquisas evidenciam a forte sazonalidade com máximas de concentração de material
particulado inalável e gazes traços durante o período de seca para a região. Nesse período, a
emissão do carbono elementar (“black carbon”), caracterizado por se apresentar sob a forma
de fuligem proveniente da combustão, está associada a elementos conhecidos como traçadores
de emissões de queimadas como, por exemplo, S, K, Cl, Ca e Zn (ARTAXO et al., 2002).
Nesse mesmo estudo realizado em Rondônia, Artaxo et al. (2002) referem que no
período chuvoso, as concentrações médias de aerossol são de 2,9 µg/m3 e de CO e NO2 são de
0,15 ppm e 0,67 ppb respectivamente. Na estação seca da região, valores máximos de
concentração de material particulado alcançaram 250 µg/m3, 8 ppm para CO e 16 ppb para
NO2 (ARTAXO et al., 2002).
Ou seja, é durante a estação das queimadas, em virtude da emissão de aerossóis para a
atmosfera, que a região fica coberta por uma espessa camada de fumaça. As altas
temperaturas e as turbulências geradas durante esse processo são responsáveis por lançarem
partículas e gases para altas altitudes, incluindo-as na circulação troposférica (ALMEIDAFILHO, 2006). Neste caso, esses produtos podem ser transportados a longas distâncias,
propagando assim um impacto de emissões em escala global (LONGO, 1999; ANDREAE et
al., 2001, FREITAS et al., 2005).
Em conseqüência disto, as partículas de aerossóis em suspensão na atmosfera,
influenciam intensamente o balanço radiativo, o clima, a química da atmosfera, a visibilidade
e a saúde das pessoas expostas às altas concentrações de partículas (ARTAXO et al, 2006). E,
embora estudos epidemiológicos centrem suas investigações aos efeitos de curto prazo,
estudos sugerem que a exposição a longo prazo, possam ter efeitos mais deletérios na saúde
em geral (POPE et al., 2002).

1.2.1. O Monitoramento das Queimadas por Sensoriamento Remoto Orbital
Para Goldammer (1999), o monitoramento das queimadas envolve todas as atividades
necessárias para a proteção e manutenção dos recursos florestais pautado na prevenção,
controle, definição antecipada de risco e supressão de incêndios.
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O sensoriamento remoto orbital é definido como o conjunto de técnicas que permite a
obtenção de imagens à distância, sobre a superfície terrestre. Estas imagens são adquiridas por
meio de aparelhos denominados sensores remotos, que por sua vez, são câmaras colocadas à
bordo de aeronaves ou plataformas, em altitude que captam o fluxo de radiação
eletromagnética emitida ou refletida por alvos, convertendo-os em um sinal passível de
análise (RUDDORFF; INPE, 2011)
Neste caso, de acordo com a energia absorvida, refletida e transmitida por cada objeto,
é possível observar as suas alterações através do tempo, utilizando as imagens decorrentes dos
sensores remotos para estudar fenômenos ambientais, como a previsão do tempo, a erosão e
escorregamento de encostas, o desmatamento, a detecção e o monitoramento de focos de
incêndio e as áreas queimadas (GRANEMANN & CARNEIRO, 2009).
Phulpin et al. (2002) destacam que as imagens de satélite são usadas atualmente para
controlar os incêndios florestais, quer globalmente para estudos climáticos ou regionalmente
para a avaliação dos impactos das queimadas, o que permite o monitoramento temporal e a
espacialização destes eventos (GREGOIRE et al., 2003).
Em uma região extensa como o Brasil e a relativa falta de condições de controle e
fiscalização do uso do fogo, o sensoriamento remoto por satélites surge como a principal
ferramenta disponível para a detecção das queimadas (PEREIRA et al., 2004; FREITAS et al.,
2005).
A tecnologia espacial é a única capaz de garantir o monitoramento sincrônico e
diacrônico do fenômeno das queimadas, sendo o Brasil, um dos poucos países do mundo a
dispor de um sistema orbital de monitoramento absolutamente operacional, com todos os
dados disponíveis pela Internet (MIRANDA et, al.,2005). Pereira et al. (2007) complementam
ainda, mencionando que as suas características de visão sinóptica de áreas extensas, a alta
eficiência de atualização de informações sobre a mesma área e ainda ao respectivo baixo
custo, compõem a principal alternativa tecnológica de auxílio à detecção, dimensionamento e
entendimento dos processos das queimadas.
A técnica para obtenção de dados de monitoramento remoto é relativamente recente,
apresentando um rápido desenvolvimento após a segunda guerra mundial, como resultado da
utilização dos conhecimentos adquiridos durante este período para fins científicos.

No

entanto, foi somente a partir da década de 70 que a utilização operacional e sistemática dos
dados, demonstraram ampla aplicabilidade das imagens em diversos campos da comunidade
científica. A evolução dos programas de sensoriamento remoto é conseqüência natural do
somatório das melhorias técnicas de todos os segmentos que compõe o sistema, como
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sensores, plataformas espaciais, processamento de imagens e sistema de posicionamento
global (GUIMARÃES, 2005).
Segundo Ferreira (2004), o monitoramento de queimadas via sensoriamento remoto
tem seu início no Brasil no ano de 1987, quando foi implementado o projeto SEQE Sensoriamento Remoto de Queimadas por Satélite, após vários acordos entre o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF). Desde então, o INPE vem se aperfeiçoando continuamente, com particular evolução a
partir de 1998 mediante apoio do Programa Nacional de Prevenção e Controle às Queimadas
e aos Incêndios Florestais no Arco do Desmatamento (PROARCO), criado em conjunto com
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), com
particular destaque para Amazônia, a partir de recursos gerados pelo Ministério do Meio
Ambiente (INPE, 2011).
Para a detecção focos de queima da vegetação, o INPE utiliza atualmente todos os
satélites que possuem sensores óticos que operam na faixa termal-média de 4 µm. São
processados operacionalmente as imagens AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer) como referência dos satélites polares NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration): NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18 e NOAA-19, as imagens
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dos satélites polares TERRA e
AQUA, as imagens dos satélites geoestacionários GOES-12 (Geoestationary Operational
Environmental Satellite) (Satélite Geoestacionário Norte-Americano) e MSG-2 (Satélite
Geoestacionário Europeu). Cada satélite de órbita polar produz pelo menos um conjunto de
imagens por dia, e os geostacionários geram algumas imagens por hora, processando no total
100 imagens por dia (INPE, 2011).
A expressão focos de calor é utilizada para caracterizar o registro de calor captado na
superfície do solo por sensores espaciais (SOUZA, 2008). Focos de calor são identificados a
partir de pixels (“picture elements”) que apresentam altas temperaturas, os quais apresentam
os mais baixos valores de nível de cinza nas imagens da região infravermelho termal banda 3
(3.7µm) do AVHRR. Esta banda mede a emissão de energia radiante da superfície da terra,
onde os pixels equivalem à qualquer temperatura acima de 47ºC, geralmente relacionadas a
alvos em combustão (JUSTINO et al., 2002). Neste caso, um material em chamas emite
energia na faixa termal média de 3,7µm a 4,1µm do espectro ótico e, para que sejam
detectados os focos de calor, são utilizadas imagens com esta faixa característica e nelas
selecionam-se os elementos de imagens (pixels) com maior temperatura, saturando o sensor
(INPE, 2011).
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É importante salientar que a relação focos de calor e queimadas não é direta nas
imagens de satélite. Um foco indica a existência de fogo em pixel, que varia de 1Km a 20 Km.
Neste pixel, pode haver uma ou várias queimadas distintas que a indicação será de um único
foco. E, se uma queimada for muito extensa, será detectada em alguns pixels vizinhos, ou
seja, vários focos relacionados a uma única grande queimada (INPE, 2011).
O sistema de detecção de queimadas em uma imagem AVHRR em uso operacional no
INPE segundo Setzer et al. (1992) envolve cinco etapas principais: 1) recepção da imagem; 2)
seleção das queimadas na imagem; 3) obtenção das coordenadas geográficas das queimadas, á
medida que a imagem é analisada; 4) elaboração de produtos segundo necessidade de usuários
e; 5) envio de produtos aos usuários. O Sensor usa uma janela infravermelho de 3,7µm, com
uma resolução espacial de 1,1 Km (nadir), abrangendo uma área entre 7º N, 40º S, 75W e
34,5ºW (SELHORST & BROWN, 2003). Este sensor é composto ainda, por cinco canais
espectrais (vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio e dois canais no
infravermelho termal) e apresenta uma faixa de imageamento de 2.400 Km de largura
(COUTINHO, 2005).
A plataforma espacial NOAA possui órbita quase-polar (plano de órbita levemente
inclinada em relação ao plano do eixo da Terra) e está posicionado a uma altitude de 850 Km
o que permite o movimento do satélite de forma heliossíncrono, ou seja, o movimento
conjugado do satélite e da rotação da Terra, permitem que as observações sejam realizadas
sempre nas mesmas condições de iluminação solar, com período orbital de 1 hora e 40
minutos (tempo de uma volta em torno do planeta), com cobertura global a cada 12 horas
(ciclo de repetição) (INPE, 2011).
Coutinho (2005) enfatiza a passagem e cobertura deste sistema orbital pelo Brasil
como escolha para a detecção de focos de queimadas, por coincidir com o horário final da
tarde e início da noite, minimizando a ocorrência de reflexos que degradam a qualidade das
imagens obtidas e que podem confundir os sensores. Fato relacionado principalmente pela
posição do Sol em relação à superfície terrestre no momento da aquisição dos dados. Como as
queimadas ocorrem freqüentemente no período da tarde, a grande diferença entre as
temperaturas das superfícies com fogo, ou ainda aquecidas pela passagem de uma queimada, e
as áreas vizinhas, faz com que a brusca mudança de temperatura de um pixel para outro possa
ser detectada e identificada como um foco de queimada. Desde 1999 a agosto de 2007 foi
utilizado o satélite NOAA 12 como referência, a partir de então, o NOAA 15, cujos dados
diários de focos detectados são usados para compor a série temporal ao longo dos anos e
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assim permitir a análise de tendências nos números de focos para as mesmas regiões em
períodos de interesse (INPE, 2011).
O Satélite geostacinário europeu (MSG-02 – Meteosat de Segunda Geração,
atualmente), é localizada sobre o equador a 35.800Km de altitude e, por ficar em longitude de
zero graus, não permite cobrir a parte oeste do Brasil e da América do Sul e, pelo ângulo
acentuado, apresenta pixels distorcidos, com mais de 7 Km de largura na região leste do
Brasil. Seu principal objetivo é a obtenção de imagens da atmosfera e da superfície dos
continentes africanos e europeu e oceanos adjacentes. Já o satélite geoestacionário norteamericano (GOES-12 atualmente), localizado na latitude de 60 graus oeste, iniciou sua
operação em modo regular para a América do Sul somente em maio de 2010, fornecendo
imagens a cada 15 minutos. Anteriormente, outros satélites GOES operaram em latitudes mais
a oeste, no entanto, com mais distorções e detecções mais limitadas (INPE, 2011). O satélite é
posicionado sobre o equador a uma altura de 35.800 Km e monitora as condições
meteorológicas severas como furacões e tempestades.
As imagens MODIS constituem um dos sensores a bordo dos satélites TERRA e
AQUA. A órbita do satélite TERRA está cronometrada de modo que passe de Norte a Sul
através do Equador no período matutino, e o AQUA, de Sul a Norte sobre o Equador, no
período vespertino. Ambos os satélites realizam imagens da superfície da Terra inteira a cada
um a dois dias, adquirindo dados em 36 faixas espectrais com resolução espacial de 1 Km.
Esses dados auxiliam na compreensão da dinâmica e dos processos globais que ocorrem sobre
a superfície, nos oceanos e na baixa atmosfera, desempenhando papel vital na validação de
modelos globais capazes de prever mudanças globais (INPE, 2011).

1.3 DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA INFÂNCIA

1.3.1 Anatomia e Fisiologia da Respiração

A respiração tem por objetivo fornecer oxigênio aos tecidos, através da corrente
sanguínea e remover o dióxido de carbono do corpo durante a expiração.
O sistema respiratório pode ser dividido em trato respiratório superior, composto por
nariz, seios paranasais, passagens nasais, faringe, tonsilas, adenóides, laringe e parte superior
da traquéia que aquecem, filtram e umidificam o ar inspirado. E o inferior, compreendendo
os pulmões, que contém as estruturas brônquicas (brônquios e bronquíolos) e alveolares
(SMELTZER & BARE, 2005), separados pela glote (PORTO, 2005). Em conjunto, os dois
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tratos são responsáveis pela ventilação (movimento do ar para dentro e para fora das vias
aéreas) (SMELTZER & BARE, 2005).
As vias aéreas, desde o nariz até os bronquíolos são revestidas por epitélio ciliado
produtor de muco, uma das principais defesas do sistema respiratório. Além de umedecer as
superfícies, o muco também retira pequenas partículas do ar inspirado e impede que a maioria
alcance os alvéolos (GUYTON & HALL, 1997; ANDRIS et al., 2006). O muco e suas
partículas aprisionadas são deglutidas ou eliminadas para o exterior através da tosse
(GUYTON, 1997). Provavelmente as infecções respiratórias em crianças são decorrentes das
alterações no mecanismo mucociliar e à redução do poder de fagocitose dos macrófagos
pulmonares (HOUTMEYERS et al., 1999).

1.3.2 Aspectos gerais das infecções respiratórias

As doenças respiratórias são descritas de acordo a área anatômica envolvida. O trato
respiratório superior (via aérea superior) que inclui a oronasofaringe, a faringe, a laringe e
a porção superior da traquéia (acima da epiglote). E, o trato respiratório inferior (via aérea
inferior), que consiste na porção inferior da traquéia, brônquios, bronquíolos e alvéolos
(abaixo da epiglote) (WONG, 2006).
As doenças do aparelho respiratório são classificadas ainda, em função do início e
período de duração. As infecções respiratórias agudas, definidas como sendo de início abrupto
e duração limitada, compreendem os resfriados comuns, faringoamigdalites, otites, sinusites e
pneumonias como as mais comuns (ALVIM, 2009). Dentre as doenças crônicas,
caracterizadas como sendo de longa duração e de progressão geralmente lenta, são
representadas principalmente pela asma e as alergias respiratórias, sendo a primeira, a doença
crônica mais prevalente na infância (WHO, 2008).
As infecções de vias aéreas superiores (IVAS), caracterizam-se por serem autolimitadas, transitórias, de curso benigno (TEIXEIRA, 1999) e correspondem aos maiores
números de atendimentos ambulatorias e pronto-socorros, com reduzido número de
internações. Dentre as mais freqüentes destacam-se o resfriado comum (rinofaringite), gripe,
sinusite aguda, otite média aguda, adenoidite aguda, faringite, amigdalite, entre outras.
Entretanto, um indicador de gravidade para as doença respiratórias é a taxa de
internação hospitalar em um determinado serviço. As complicações geralmente demandam
atendimento hospitalar e neste caso, as infecções de via aérea inferior (IVAI) são as que mais
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requerem hospitalizações. Em razão de sua gravidade, possibilitam o aumento dos índices de
mortalidade (BOTELHO et al., 2003).
As IVAI são a principal causa de morte entre crianças menores de cinco anos de idade
e estima-se ser responsável por entre 1,9 milhão e 2,2 milhões de mortes infantis no mundo
(MADHI & KLUGMAN, 2006). Dentre as mais comuns podemos destacar a pneumonia,
asma, bronquite e a bronquiolite (WHO, 2011).
Os principais sintomas de afecção do sistema respiratório são descritas por Dasaraju &
Liu (1996) e Porto (2005) como: dor torácica, tosse, expectoração, hemoptise, vômito,
dispnéia, sibilância, rouquidão e cornagem.
Estudos destacam as doenças respiratórias como importante causa de internações
hospitalares e mortalidade no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento,
afetando predominantemente os grupos mais suscetíveis, idosos e crianças menores de 5 anos.
Cesar et al.(2002) apontam que mais de 50% das internações hospitalares, trata-se de crianças
com doenças respiratórias, sendo a pneumonia a mais comum delas (BENGUIGUI, 2003).
Nas Américas, as Infecções Respiratórias Agudas (IRA’s) incluem-se entre as cinco
primeiras causas de óbito em crianças menores de cinco anos e constitui-se a principal causa
de doença e consultas nas unidades de saúde (ALBUQUERQUE, 2006).
Estimativas de 2000 a 2003 apresentados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
em 2005 também mostravam as IRA’s com 19% do total de mortes em crianças menores de 5
anos em todo o mundo, fazendo delas a segunda causa mais comum de óbitos para a idade,
depois das causas neonatais e um pouco à frente das infecções diarréicas (EMMELIN &
WALL, 2007).
Como fatores de risco para a doença, podemos destacar o baixo peso ao nascer, a
ausência de aleitamento materno, a falta de imunização e a poluição atmosférica (NIESSEN et
al., 2009).
Outros fatores que podemos destacar ainda referem-se ao conhecimento, atitudes e
práticas das famílias e da comunidade associadas a adoção de medidas adequadas ou
inadequadas para o tratamento e percepção da gravidade, incluindo ou não a procura a uma
assistência adequada a um serviço de saúde, além das baixas condições socioeconômicas e da
qualidade dos serviços público de saúde oferecidos (BENGUIGUI, 2002).
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1.3.2.1 Pneumonia

A pneumonia é um processo inflamatório do parênquima pulmonar, que ocorre com
maior frequência entre os lactentes e no início da infância (WONG, 2006). Ela é responsável
por quase 20% das mortes que ocorrem anualmente entre crianças de todo o mundo. Isto
significa que a cada ano morrem cerca de 1,8 milhões de crianças menores de cinco anos
(WHO/UNICEF, 2008). Para o Brasil, calculando em Reais (R$), os custos das internações
para o Sistema Único de Saúde (SUS), giram em torno de R$ 86 milhões (MUKAI et al.,
2009).
Com frequência a pneumonia afeta a ventilação e a difusão. Uma reação inflamatória
pode ocorrer nos alvéolos, produzindo um exsudato que interfere com a difusão do oxigênio e
do dióxido de carbono. Leucócitos, em sua maioria eosinófilos, migram para dentro dos
alvéolos e preenchem os espaços que normalmente deveriam conter ar. O pulmão não ventila
adequadamente, provavelmente devido a presença de secreções e de edema na camada
mucosa, causando oclusão parcial dos bronquios e alvéolos. Sendo assim, o sangue venoso
que entra na circulação pulmonar atravessa a área subventilada e sai para o lado esquerdo do
coração mal oxigenado, o que pode resultar em hipoxemia arterial (SMELTZER & BARE,
2005).
São incluídos vários fatores de risco, semelhantes aqueles descritos para as doenças
respiratórias em geral, dentre eles Paiva et al. (1998), Goya & Ferrari (2005) e
WHO/UNICEF (2006) entre outros, descrevem: os fatores demográficos, ocorrendo
principalmente em crianças menores de 1 ano com maior risco para o sexo masculino; os
fatores sócioeconômicos, com gravidade dos casos maior nos países em desenvolvimento,
além da menor renda familiar e da baixa escolaridade materna; os fatores ambientais, dos
quais inclui-se a poluição atmosférica, intradomiciliar e a aglomeração; os fatores
nutricionais, correspondendo às crianças que nascem com baixo peso, desnutridas ou que
desmamaram o leite materno precocemente e finalmente a vacinação deficiente, podendo
aumentar também a suscetibilidade das crianças à pneumonia e suas graves consequências.
A fim de reduzir a morbimortalidade nesse grupo susceptível, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) na década de 80, desenvolveu um programa de controle de infecções
respiratórias agudas, dos quais descrevia normas para o diagnóstico e condutas para os casos
de pneumonias em crianças menores de cinco anos nos países em desenvolvimento. Em 1994
o Ministério da Saúde (MS) no Brasil criou as normas para assistência e controle das
Infecções Respiratórias Agudas (IRA’s) na infância e em 1997, a Organização Pan-
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Americana de Saúde (OPAS) propôs a inclusão dessas normas na estratégia de atenção
integral às doenças prevalentes na infância (AIDPI), objetivando principalmente simplificar o
diagnóstico da pneumonia (NASCIMENTO-CARVALHO & SOUZA-MARQUES, 2004).
Baseado na estratégia AIDPI, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso dos
sinais clínicos para a determinação de pneumonia (DIRETRIZES BRASILEIRAS EM
PNEUMONIA ADQUIRIDA NA COMUNIDADE EM PEDIATRIA, 2007).
O diagnóstico de pneumonia baseia-se na detecção de taquipnéia (aumento da
frequência respiratória), sendo o sinal mais sensível para o diagnóstico de pneumonias em
crianças menores de cinco anos (LOZANO et al, 1994; RASMUSSEN et al., 2000).
Os critérios são propostos pela WHO/OPAS e irão varia de acordo com a idade da
criança (WHO, 2004) . A 60 incursões/minuto em crianças menores de 2 meses, a 50
incursões/minutos entre 2 e 11 meses, 40 incursões/minutos

entre 12 e 59 meses. A

classificação em pneumonia grave em geral baseia-se na presença de tiragem subcostal. Já a
pneumonia muito grave caracteriza-se

pela presença de convulsões, febre, sonolência,

estridor em repouso, desnutrição grave, ausênciade ingestão de líquidos ou sinais de
insuficiência respiratória grave, como a cianose (NASCIMENTO-CARVALHO & SOUZAMARQUES, 2004). A dor pleural limita os movimentos respiratórios na inspiração, a
tornando “curta”,com gemidos, onde a criança geralmente busca o decúbito para o lado do
derrame com as pernas flexionadas (PAIVA et al., 1998)
Além do exame clínico e do histórico da criança, a radiografia de tórax deve ser
realizada sempre que possível, não só para do diagnóstico diferencial entre diversas IVAI’s,
como também para avaliar a extensão das complicações e da gravidade da pneumonia nas
crianças (PAIVA et al., 1998; MARGOLIS & GADOMSKI, 1998). A hemocultura quando
realizada de acordo com as normas técnicas tem sido defendida largamente, pelo menos para
crianças que necessitam de internação hospitalar. Outro importante método diagnóstico inclui
a cultura do líquido pleural, quando na presença de derrame pleural ((NASCIMENTOCARVALHO & SOUZA-MARQUES, 2004).
No que se refere a etiologia, dados específicos do microorganismo são limitadas,
principalmente pela dificuldade em se realizar a coleta de material do tecido infectado, bem
como pela ausência de métodos confiáveis para diagnóstico (McCRACKEN, 2000).
No entanto, sabe-se que o patógeno bacteriano Streptococcus pneumoniae é a principal
causa da pneumonia grave, ou seja, com maior probabilidade de morrer, entre crianças de
todo o mundo em desenvolvimento. Bactérias além de constituirem a maior causa de
pneumonias graves (SHANN et al., 1984), também contribuem para os casos de pneumonia
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não grave, no entanto, em menor medida, uma vez que o maior número de casos são
provavelmente de origem viral. Outros patógenos importantes incluem ainda os bacterianos
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), outros virais e as pneumonias causadas por fungos
(WHO/UNICEF, 2004; RUDAN et al., 2008).
Diferenciar se a doença é de origem viral ou bacteriana evitaria o uso indiscriminado
de antibióticos, o que geralmente leva a prejuízos no que se refere aos custos de internação
hospitalar, bem como a indução seletiva de cepas microbianas resistentes à antibioticoterapia,
um problema crescente nas Américas, onde muitas crianças recebem os antibióticos de forma
desnecessária (BENGUIGUI, 2003).

1.4 EFEITOS RESPIRATÓRIOS DA POLUIÇÃO DO AR NAS CRIANÇAS

A World Health Organization (1999) preconiza quatro abordagens básicas para as
conseqüências negativas da exposição a queima de biomassa e os riscos à saúde humana:

A caracterização da magnitude e da composição das emissões e suas
transformações durante o transporte; a quantificação de concentrações resultantes de
poluentes tóxicos na atmosfera de áreas povoadas; a avaliação de cenários prováveis
de exposição para populações afetadas (ambientes abertos e fechados) e finalmente a
avaliação de riscos de saúde para a exposição humana (WHO, 1999).

É neste contexto que destacamos na figura 4, a pirâmide que representa a proporção
dos efeitos à saúde humana quando expostos a poluição atmosférica.

Figura 4 - Pirâmide dos Efeitos à Saúde Humana derivadas da poluição atmosférica
Fonte: Adaptado de WHO, 2006.
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O tema poluição atmosférica e seus impactos à saúde humana vem se destacando
tanto na literatura nacional quanto internacional. Freqüentemente se mostram associados a:
prevalência de doenças respiratórias ( RIBEIRO & ASSUNÇÃO, 2002; AMERICAN
ACADEMY OF PEDIATRICS, 2004; ARBEX, 2004; JUN WU et al., 2006; CANÇADO et
al., 2006); consultas em setores de emergência respiratória e internações hospitalares
(FARHAT et al., 2005; MOURA et al., 2008; ROSA et al, 2008; PENG et al., 2008; STIEB
et al., 2009; ; IGNOTTI et al., 2010), bem como o aumento da mortalidade e a redução da
função pulmonar nas crianças expostas (GAUDERMAN et al., 2000; CANÇADO et al.,
2006; CASTRO et al., 2009; LINARES et al., 2010; YA-HUI et al.,2011 ).

A. Aumento da mortalidade;
B. Aumento da incidência de câncer de pulmão;
C. Aumento da freqüência dos sintomas e das crises de asma;
D. Aumento da incidência de infecções respiratórias baixas;
E. Aumento das exacerbações em indivíduos já portadores de doenças cardiorrespiratórias ou outras
1. Redução da habilidade de exercer as tarefas diárias (geralmente por piora da dispnéia ou da angina
pectoris);
2. Aumento das hospitalizações, tanto na freqüência como na duração;
3. Aumento das visitas médicas e à emergência;
4. Aumento do uso de medicamentos;
F. Aumento da prevalência de chiado;
G. Aumento da prevalência ou incidência de aperto no peito;
H. Aumento da prevalência ou incidência de tosse e hipersecreção pulmonar;
I. Aumento da incidência de infecções de vias aéreas superiores piorando a qualidade de vida;
J. Irritação nos olhos, garganta e narinas podendo interferir na vida normal.
Figura 5. Principais efeitos respiratórios adversos associados aos poluentes atmosféricos originados da
queima de biomassa.
Fonte: CANÇADO et al., 2006.

Semelhantemente, estudos realizados por Gouveia e Fletcher (2000); Pope (2000);
Saldiva et al. (1995) e a American Academy of Pediatrics (2004) afirmam que os efeitos são
considerados mais exacerbados nos grupos suscetíveis da população que incluem crianças
menores de 5 anos, idosos e pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias préexistentes. A exposição crônica ao material particulado material fino com diâmetros igual ou
menor de 2,5 μm, tem sido associada a um aumento da morbimortalidade em doenças
cardiovasculares e respiratórias (POPE et al., 1995; POPE 2000; EUROPEAN
ENVIRONMENT AGENCY, 2003).
Acredita-se que essa suscetibilidade biológica, no caso das crianças, esteja relacionada
às diferenças na imaturidade do sistema respiratório e imunológico desta faixa etária
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conjugado com o comportamento toxicodinâmico e toxicocinético dos poluentes
(GLINIANAIA et al., 2004).
Ginsberg et al. (2008) complementa afirmando ainda que, as crianças apresentam uma
imaturidade do sistema fisiológico, metabólico enzimático e dos mecanismos de remoção das
partículas depositadas em compartimentos pulmonares. Aproximadamente 80% dos alvéolos
pulmonares se formam após o nascimento, ou seja, pulmões em desenvolvimento associados à
imaturidade fisiológica da criança e dos mecanismos de defesa (tosse, espirro e movimento
mucociliar), contribuem para a maior vulnerabilidade deste grupo etário (OPAS, 2005).
Além disso, as crianças possuem padrões respiratórios e ventilatórios maiores, ou seja,
absorvem mais ar por peso corporal, podendo absorver elevadas doses de partículas em seus
pulmões comparados aos adultos (MELLO-DA-SILVA & FRUCHTENGARTEN, 2005).
Bem como, o maior tempo em que passam ao ar livre, as crianças acabam se expondo a
poluição do ar (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2004).
Dentre outras conseqüências à saúde, os poluentes atmosféricos comprovadamente
iniciam e/ou agravam um processo inflamatório no aparelho respiratório, alterando a
permeabilidade das vias aéreas inferiores e possibilitando, assim, o acesso e a progressão de
microorganismos patogênicos (CORREIA-DEUR, 2007).
Bascom et al. (1996) destacam que os poluentes do ar causam uma resposta
inflamatória no sistema respiratório induzida pela ação de substâncias oxidantes, acarretando
assim, o aumento da produção, da viscosidade, da acidez e da consistência do muco produzido
pelas vias aéreas, gerando conseqüentemente uma redução da resposta e eficácia do sistema
mucociliar. Associado a estes fatores, o material particulado pode interferir na depuração e
inativação de bactérias que atingem o tecido pulmonar, e contribuir para a ocorrência de
doenças infecciosas (NEL, 2005).

1.4.1 Alguns Estudos Nacionais e Internacionais

Pope III (2004) refere que desde muito cedo já existiam as preocupações sobre os
efeitos à saúde derivados da poluição atmosférica e destaca os graves episódios de Vale
Meuse, na Bélgica em 1930, Donora, Pensilvânia, em 1948, e em Londres, em 1952.
Em seis cidades dos Estados Unidos, Dockery et al. (1993) em estudo de coorte
prospectivo, estimaram os efeitos da poluição atmosférica na mortalidade de 8.111 indivíduos
brancos com idades entre 25 e 74 anos. Foram aplicados questionários que incluiam perguntas
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sobre idade, sexo, peso, altura, nível de escolaridade, história de tabagismo, exposição
ambiental e história médica. A mortalidade foi mais fortemente associada com os níveis de
material particulado fino, mesmo depois de controlado diretamente outros fatores de risco,
relacionando-se as mortalidades por câncer de pulmão e doenças cardiopulmonares.
Em uma análise de séries temporais durante os anos 1990 e 2000 em sete cidades do
Canadá, foram realizados cerca de 400.000 atendimentos em 14 hospitais, destes foram
encontrados associações significativas entre PM10 e PM2,5 e atendimentos por asmas cerca de
três a quatro vezes maior, principalmente nos meses mais quentes do ano (STIEB, 2009).
Em uma série devastadora de incêndios ocorridos no Sul da Califórnia em outubro de
2003, quando foram queimados mais de 3.000 Km2, Jun Wu et al. (2006) estimaram a
concentração diária de partículas (PM10 e PM 2,5) e Künzli et al. (2006) estimaram os efeitos
da exposição à fumaça à saúde da população. As concentrações de PM10 e PM 2,5 encontradas
foram de 160 e 100 µg/m3 respectivamente. Para estimar os efeitos da exposição à saúde
humana, foram aplicados questionários em 16 comunidades de estudantes menores de 18
anos. Todos os sintomas (irritações na garganta, nariz e olhos, tosse; bronquite, asma), uso de
medicação, chiado no peito e visitas ao

médico foram apresentados individualmente

associados com a exposição dentro das comunidades. Os níveis de PM10 mensurados também
foram relacionados com todos os desfechos analisados.
Os incêndios florestais no Sudeste Asiático, na região de Kuching, Malásia ocorridos
em 1997 e os efeitos na saúde cardiorrespiratória associados à exposição à fumaça foram
investigados por Mott et al. (2005) durante 01 de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de 1998.
As queimadas descontroladas ocorreram nos estados da Indonésia, de Kalimantan e Sumatra e
em combinação com a grave seca, produziu uma poluição atmosférica em nível regional que
atingiram a Malásia, Singapura, Tailândia, Brunei e as Filipinas.
Durante um período contínuo de dois meses, um número estimado de 20 milhões de
pessoas foram expostos a altas concentrações de material particulado (PM10). Em 22 de
setembro de 1997, as concentrações de PM10 de 24 horas chegaram a 852µg/m3 em Kushing
capital do estado de Sarawak, na Malásia. As análises de séries temporais indicaram
significância estatística quando relacionaram o fogo e as internações por doenças
respiratórias, especialmente para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e asma,
registrando aumentos de curto prazo nas internações cardiorrespiratórias (MOTT, 2005).
Em Zonguldak, na Turquia, um estudo epidemiológico relatou os efeitos adversos da
poluição do ar e as internações por asma e outras doenças respiratórias como rinite alérgicas,
IVAS e IVAIs, em crianças menores de 15 anos no período entre dezembro de 2004 e
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outubro de 2005. As maiores associações observadas incluiram um aumento de 18%
internações por asma com um um aumento de 10 µg/m3 de PM10 e PM2,5 para o mesmo dia de
internação.
As frequentes queimas sazonais de biomassa ocorridas perto de Darwin, Austrália,
proporcionaram o estudo realizado por Johnston et al. (2007) durante as três temporadas de
incêndios de 2000, 2004 e 2005 e a relação entre as cargas de partículas na atmosfera (PM10)
e internações por doenças cardiorrespiratórias. 2.466 admissões foram examinadas, com
relação positiva entre PM10 e internações por doenças respiratórias (asma e DPOC).
Com o objetivo de investigar os efeitos do PM10 e a admissão de crianças com asma
em Atenas, Grécia, Nastos et al. (2010) durante um período de quatro anos (2001 a 2004),
registraram o atendimento de 3.602 crianças. No estudo, encontraram uma relação
estatisticamente significativa (95%) entre as concentrações diárias de exposição de PM10 e
internações hospitalares por asma (3,8% para o aumento de 10 µg/m3 nas concentrações de
PM10). Alta concentração média diária de PM10 (a mais elevada de 10%, > 65,69 µg/m3),
dobrou o risco de exacerbações por asma, mesmo em crianças menores de quatro anos.
No Brasil, Saldiva et al. (1994) apresentou os resultados de um relatório preliminar
associando poluição atmosférica e mortalidade por doenças respiratórias em crianças menores
de cinco anos na região metropolitana de São Paulo. Usando métodos de regressão múltipla,
demonstraram associação significativa entre mortalidade por doenças respiratórias e os
poluentes atmosféricos, semelhante aos estudos realizados em animais pelo mesmo grupo de
pesquisa, indicando que a poluição do ar em São Paulo atingiu níveis altos o suficiente para
induzir a efeitos adversos sobre a saúde da população exposta.
Em estudo epidemiológico de séries temporais, Arbex (2001) avaliou os efeitos do
material particulado proveniente da queima da cana-de-açúcar sobre a morbidade respiratória
na população de Araraquara, São Paulo, no período de 26 de maio e 31 de agosto de 1995 e
concluiu que a queima da cana-de-açúcar

pode causar efeitos deletérios

à saúde da

população exposta. Para estimar a morbidade respiratória dos pacientes, os dados diários de
inalação foram quantificados em um dos principais hospitais da cidade. Esses dados foram
comparados ao nível de poluição do ar através da quantificação diária do peso do sedimento
do material particulado proveniente da fuligem da cana-de-açúcar obtidos por sedimentação
simples. A associação entre o peso do sedimento e o número de pacientes que necessitaram
de terapia inalatória, foi analisado por modelo de regressão, com controle para sazonalidade,
temperatura e dias da semana. O autor encontrou significativa associação positiva e dosedependente entre o número de terapia inalatória e a quantidade de sedimentos. O risco relativo
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(RR) de terapia inalatória foi de 1,09 (1-1, 19) a um aumento de 10mg no peso do sedimento.
Nos dias mais poluídos o RR para inalação foi de 1,20 (1,03-1,39).
Ainda com relação à influência da poluição atmosférica proveniente da queima da
cana-de-açúcar e seus efeitos na morbidade respiratória, em outro estudo realizado em
Piracicaba, São Paulo, Cançado (2003) quantificou as internações hospitalares através de
dados do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) em crianças
menores de 13 anos de idade e idosos maiores de 65 anos e relacionou às coletas de material
particulado nas frações fina e grossa. Os resultados demonstraram que a queima de biomassa
e a re-suspensão do material erodido do solo foram responsáveis por 80% de PM2,5. Um
aumento de 10,2 µg/m3 no PM2,5 associou-se a um aumento de 21% nas internações por
doenças respiratórias. Neste sentido, o autor destaca que a associação encontrada foi positiva
e estatisticamente significante, mesmo após o controle dos fatores de confusão como
temperatura, dias da semana e sazonalidade.
Nascimento et al. (2004) desenvolveram um estudo ecológico no município de
Taubaté, São Paulo no ano de 2001 estimando as correlações entre os níveis de poluentes
atmosféricos e o número de internações por doença respiratória em crianças em um hospital
universitário. As análises demonstraram correlação positiva entre o número de internações e
os poluentes atmosféricos enxofre e material particulado.
Na Amazônia Legal, em Rio Branco (AC), Mascarenhas et al. (2008) investigaram a
ocorrência diária de atendimentos de emergência por doença respiratória e sua relação com a
poluição atmosférica no mês de setembro de 2005. O estudo ecológico de séries temporais
observou a elevada concentração de fumaça em Rio Branco devido às queimadas. A
concentração de PM2,5 ultrapassou o limite da qualidade do ar com valores de até 450 μg/m3,
nove vezes superiores ao parâmetro estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Com maior incidência de doenças respiratórias em crianças menores de 10 anos e correlação
positiva entre a concentração de PM2,5 e atendimentos por asma.
Considerando a hospitalização como um indicador de gravidade da infecção
respiratória aguda (IRA), Botelho et al. (2003) associaram fatores ambientais com a
necessidade de tratamento hospitalar em crianças menores de cinco no município de Cuiabá,
Mato Grosso. Importante salientar que os autores consideraram as características climáticas
da região, dividindo-as em período seco (maio a outubro) e chuvoso (novembro a abril), além
das variáveis temperatura, umidade relativa do ar e focos de calor. As análises apontaram para
a prevalência de IRA em 49,8% das crianças, destes, 7,6% com percentual de internações
maior no período seco.
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Rosa et al. (2008) ao analisar as internações hospitalares por doenças respiratórias em
menores de 15 anos no período de 2000 a 2005 em Tangará da Serra (MT) demonstraram
haver aumento de 10% a mais de internações por doenças respiratórias no período de seca
(maio a outubro) que no período de chuva (novembro a abril). As principais causas de
internações incluíram pneumonia (90,7%) e insuficiência respiratória (8,5%).
Ao analisar espacialmente o efeito da exposição ao material particulado (PM2,5) e a
ocorrência de doenças respiratórias em crianças menores de 4 anos e idosos acima de 65 anos
nos municípios do estado do Mato Grosso em 2004, Silva et al. (2010) evidenciaram elevada
dependência espacial do percentual de horas críticas anuais de concentração de material
particulado originado das queimadas na Amazônia Legal e associação estatisticamente
significativa com a prevalência de internações. Tratou-se de estudo pioneiro na utilização de
modelos de regressão múltipla georreferenciados para avaliar o processo saúde-doença na
região amazônica.
Em Porto Velho, Rondônia, no período de 2005 a 2008 Gonçalves (2010), analisou a
relação entre os focos de queima de biomassa florestal e a ocorrência de atendimentos
ambulatoriais em crianças por asma, considerando as condições meteorológicas como
variáveis de controle. Os dados de saúde foram obtidos no mesmo hospital de urgência e
emergência a que se refere o presente estudo, no entanto, através dos registros de ocorrências
ambulatoriais. Os resultados encontrados mostraram as doenças respiratórias como a primeira
causa de atendimento ambulatorial, onde as IVAs, IVAI e asma corresponderam a altas
proporções

com 55, 30 e 11% dos registros respectivamente. No entanto, não foram

encontradas correlações estatísticamente significativas entre os atendimentos e os focos de
calor e variáveis climáticas como umidade e temperatura. Entretanto, a autora alerta para a
necessidade do monitoramento dos possíveis fatores de risco para a construção de indicadores
que visem a magnitude das ocorrências das doenças respiratórias no município.
Em outro estudo realizado no município de Alta Floresta, Mato Grosso, sul da
Amazônia brasileira, um incremento de 10 µg/m3 nos níveis de exposição ao material
particulado esteve associado a aumentos de 2,9 e 2,6% nos atendimentos ambulatoriais por
doenças respiratórias em crianças no 6º e 7º dias subseqüentes à exposição. O estudo utilizou
como variáveis os efeitos à curto prazo da exposição ao material particulado fino de
queimadas e a demanda de atendimento ambulatorial por doenças respiratórias em crianças
em 14 unidades de saúde no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005. Apesar dos
pequenos valores percentuais de incremento no número diário de atendimentos ambulatoriais,
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o impacto da exposição ao PM2.5 é substancial quando se considera o contingente
populacional sob exposição (CARMO et al, 2010).
Ignotti et al. (2010) em estudo ecológico nos anos 2004 e 2005, analisaram os
impactos à saúde humana pela exposição do material particulado apresentado como
percentagem anual de horas (AH%) segundo todas as microrregiões da Amazônia brasileira e
associação das hospitalizações por doenças respiratórias em crianças, idosos, grupos etários
intermediários e taxas de hospitalização por parto. Dentre os resultados, observou-se maior
associação do indicado de exposição (AH%) para os idosos do que para outros grupos etários
( β = 0,10). Para cada ponto percentual de aumento no indicador de exposição, houve aumento
de 10% na taxa de hospitalização para o referido grupo, 8% em internações de crianças e 5%
para a faixa etária intermediária, mesmo considerando o ajuste por IDH e número médio de
hemogramas. Não foram encontradas associações entre AH% e a taxa de hospitalização por
parto.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 O ESTADO DE RONDÔNIA: ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIOECONÔMICOS,
FISIOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS DA REGIÃO

O Estado de Rondônia (Figura 6), cuja capital é Porto Velho, está localizado na parte
oeste da região Norte do Brasil, na Amazônia Ocidental, na divisa entre a Bolívia (a oeste e
sul) e os estados do Amazonas (ao norte), Acre (a oeste) e Mato Grosso (a leste),
compreendendo uma área total de 237.576,167 Km2 com 52 municípios e uma população de
1.535.625 habitantes segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010).
O relevo suavemente ondulado, com 94% do território variando de 100 a 600 metros,
composto por planícies e planaltos baixos, com médias de altitudes que variam de 90 a 1000
metros em relação ao nível do mar, constituído por quatro unidades geomorfológicas: Planície
Amazônica, Setentrional do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis, Pacáas Novos e Vale do
Guaporé-Mamoré. O clima é equatorial, quente e úmido, divididos em períodos de seca e
período chuvoso, com temperaturas médias anuais que variam de 24 a 26ºC. A cobertura
vegetal é diversificada dos quais podemos destacar as florestas do tipo ombrófila aberta,
predominante no estado, ombrófila densa (na parte central), estacional semidecidual (no sul),
cerrado (no centro) e vegetação aluvial nas proximidades do rio Guaporé (FREITAS E.,
2011).
A Hidrografia de Rondônia é parte da maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia
Amazônica, e é formada por uma bacia principal, a do Rio Madeira e seus afluentes,
composta por seis principais das quais, Guaporé, Mamoré, Abunã, Jamari, Machado, JiParaná e pela bacia do rio Roosevelt. O rio Madeira tem 1.700 km de extensão em território
brasileiro e vazão média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e
Beni, originários dos planaltos andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso
denominados Alto e Baixo Madeira.
O processo de povoamento do território que se constituiria no estado de Rondônia se
iniciou no século XVII, como obra dos bandeirantes em busca de metais preciosos, drogas do
sertão e apresamento de índios. Contudo, a efetiva colonização se deu do final do século XIX
e início do século XX, essencialmente a partir do ano de 1907, após a assinatura do Tratado
de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, no qual o Brasil se comprometia com a Bolívia
em construir uma estrada de ferro que ligasse a fronteira boliviana do rio Mamoré (hoje o
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município de Guajará-Mirim), até a cabeceira navegável do rio Madeira, hoje o município de
Porto Velho, capital de Rondônia. Foi então que se deu a construção em plena selva
amazônica da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM).
No século XIX, a primeira fase da exploração da borracha atraiu fundamentalmente
bolivianos e nordestinos para a mão-de-obra nos seringais. O que não gerou um maior
povoamento tendo em vista o conceito econômico que não produzia riquezas locais por tratarse de uma economia de exportação.
Contudo, foram os sub-ciclos gerados em decorrência da construção da EFMM que
atraiu contingentes imigratórios destinados à mão-de-obra da ferrovia, aos serviços técnicos e
administrativos com seus diversos ramos de exploração ao comércio que se formava ao redor,
que se fixaram e formaram núcleos urbanos. O contingente populacional do estado sempre

esteve relacionado à exploração de recursos naturais e a busca pelo trabalho e pela riqueza,
com conseqüente produto de valorização momentânea no mercado internacional, seguidos de
longos períodos de estagnação (BECKER, 2001).
Em homenagem ao sertanista Marechal Mariano da Silva Rondon (1865-1958), pela
Lei n.º 2.731 de 17 de fevereiro de 1956 passou a se denominar Território Federal de
Rondônia, passando a condição de Estado de Rondônia a partir de 1982.
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Figura 6 – Mapa do Estado de Rondônia com destaque para Porto Velho, capital do Estado
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Porto Velho, Rondônia, 2010.

Sua economia caracteriza-se pelas atividades de agricultura, agropecuária (rebanho
bovino de corte e de leite), indústria, extrativismo mineral (ouro, diamante, granito, água
mineral, etc.) e vegetal (produção do cacau, extração da madeira em toras, castanha-do-pará e
da borracha silvestre). Rondônia é responsável por 40% da cassiterita produzida no Brasil, em
sua maioria retirada de Bom Futuro, em Ariquemes, uma das maiores jazidas desse minério
em todo o mundo. No segmento industrial destacam-se ainda a usina hidrelétrica de Samuel,
localizada no município de Candeias do Jamari, no Rio Jamari, na cachoeira de Samuel,
construída no ano de 1988. E, desde 2009, com previsão de término da contrução para o ano
de 2013, o estado conta com a construção no Rio Madeira, das usinas hidrelétricas de Santo
Antônio e Jirau, desencadeando seqüências de eventos com impactos que ultrapassam as
fronteiras imediatas das barragens e dos reservatórios (FEARNSIDE, 2004). Cunha (2008) ao
avaliar os impactos da hidrelétrica de Jirau em Rondônia complementa ainda afirmando que
estes impactos incidem nos níveis sociais, econômicos e ecológicos e que quanto maiores os
investimentos, maior a necessidade de intervenção do Estado.
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2.1.1. O Município de Porto Velho

O município de Porto Velho está localizado ao norte do estado de Rondônia, à
margem direita do Rio Madeira (afluente do rio Amazonas), com uma área total de 34.096
Km2, latitude sul com 08º 45’ 43” Sul e longitude a oeste de Greenwchi 63º 54’ 14” com
altitude de 85,2 metros.
Encontra-se envolvida pela Amazônia Ocidental, com uma população segundo o
Censo 2010, de 428.527 habitantes e uma densidade demográfica de 12,6 habitantes/Km2
(IBGE, 2011), distribuídos por 66 bairros na área urbana e 12 distritos na área rural. Conta
ainda com três reservas indígenas: Karitiana, Karipuna e kaxarari. (Figura 7)

Figura 7 – MalhaViária do Município de Porto Velho.
Fonte: Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, 2010.
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O município é maior que os estados de Sergipe e Alagoas e é a terceira maior capital
da região norte, perdendo apenas para Manaus e Belém. Se limita ao norte, noroeste e
nordeste com o estado do Amazonas, a sudeste com os municípios de Cujubim, Machadinho e
Candeias do Jamari, a leste com o município de Alto Paraíso, ao sul com os municípios de
Campo Novo e Nova Mamoré e a oeste com o estado do Acre e a República Bolívia.
Foi criada oficialmente em dois de outubro de 1914, pela Lei aprovada pela
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, aproveitando a existência de duas povoações
vizinhas, formadas por remanescentes da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
(SUFRAMA, 2011). O município foi elevado à condição de capital do Estado de Rondônia 62
anos após a sua criação, através da Lei Complementar nº. 41 de 22 de dezembro de 1981.
A capital vivenciou inúmeros ciclos de prosperidade e decadência que se
compreenderam como definidores para a formação da cidade, quando nos referimos à infraestrutura e às demandas econômicas. O crescimento populacional foi resultado da migração
iniciada na década de 70 com a abertura da Amazônia para a colonização dirigida e, pela
estrutura de transporte, constituiu-se porta de entrada para a Amazônia Ocidental e Central,
indicando sua importância geopolítica e entreposto comercial ( MORET & GUERRA, 2009).
Sua economia interna fundamenta-se no extrativismo, baseado na pecuária,
agricultura, pesca, indústria de minério, o setor madeireiro e o beneficiamento de cereais. O
comércio e o setor educacional privado compreendem importantes segmentos geradores de
renda e emprego. E, por se tratar de capital, concentra ainda grande parte do funcionalismo
público estadual e federal (CEPESCO, 2008).
O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no ano de 2006 segundo o IBGE era de
8.533 reais e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal era de 0,763, o que
traduz um nível de desenvolvimento médio. A proporção de pobres e miseráveis era de 28,7
no ano de 2001 (CEPESCO, 2008).
O município de Porto Velho dispõe de 135 unidade de saúde, sendo 59 unidades
básicas de saúde, 54 unidades de serviços especializados de média complexidade ambulatorial
e 22 serviços de internação hospitalar. Das 121 unidades que constituem a rede SUS, 61% são
municipais, 1% são federais, 6% são da rede estadual, 1% filantrópicas e 31 % são privadas.
A rede hospitalar é composta 68% de unidades privadas, 5% filantrópicas, 18% estaduais,
4,5% federal e 4,5% municipal (CEPESCO, 2008).
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2.2. DESCRIÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Localizado na Amazônia Ocidental, situado entre os paralelos 7º 58' e 13º 43' de
Latitude Sul e os meridianos 59º 50' e 66º 48' de Longitude Oeste de Greenwich. Seu clima é
predominante equatorial, úmido e quente, durante o ano todo, com imperceptível amplitude
térmica anual e notável amplitude térmica diurna, especialmente no inverno. Segundo a
classificação de Köppen, o clima predominante é do tipo Aw – clima equatorial chuvoso e um
período seco bem definido durante a estação de inverno, quando ocorre na região um
moderado déficit hídrico, com índices pluviométrico inferiores a 50 mm/mês. A média
climatológica da precipitação pluvial para os meses de junho, julho e agosto é inferior a 20
mm/mês (SEDAM, 2011).
A média anual da precipitação pluvial no estado de Rondônia varia entre 1.400 e 2.500
mm/ano, e a média anual da temperatura do ar entre 24 e 26 °C, com temperatura máxima
entre 30ºC e 34ºC, e mínima entre 17ºC e 23ºC. As temperaturas médias do mês mais frio e
mais quente aumentam do sudeste em direção ao extremo norte em torno de 1 a 2 ºC,
respectivamente (SEDAM, 2011).
Uma característica típica da região é que em alguns anos, em poucos dias dos meses
de junho, julho e/ou agosto, o Estado encontra-se sob a influência de anticiclones que se
formam nas altas latitudes e atravessam a Cordilheira dos Andes em direção ao sul do Chile.
Alguns destes anticiclones são excepcionalmente intensos, condicionando a formação de
aglomerados convectivos que intensificam a formação dos sistemas frontais na região Sul do
País. Estes sistemas se deslocam em direção à região amazônica, ocasionando o fenômeno
popularmente denominado de "friagem". Durante estes meses as temperaturas mínimas
absolutas do ar podem atingir valores inferiores à 10º C. Devido a curta duração deste
fenômeno, não há influencia significativa para as médias climatológicas da temperatura
mínima do ar (SEDAM, 2011).
Já a média anual da umidade relativa do ar no Estado varia em torno de 80% a 90% no
verão, e em torno de 75%, no outono - inverno. De acordo com o mapa (Figura 8), observa-se
que a precipitação média anual aumenta do sudoeste em direção ao extremo norte e varia em
torno de 1.400 a 2.500 mm e mais de 90% desta ocorre na estação chuvosa. O período
chuvoso ocorre entre os meses de novembro a abril, e o período mais seco de maio a outubro.
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Figura 8 – Mapa de demonstração da precipitação média anual para o Estado de Rondônia, 2011
Fonte; Secretaria de Estado e Desenvolvimento Ambiental. Núcleo de Sensoriamento Remoto e Climatologia –
SEDAM. Rondônia, 2011.

No ano de 2005, entretanto, as regiões oeste e sudoeste da Amazônia vivenciaram um
quadro atípico de seca. Muitos rios na região se transformaram em um extenso pedaço de
terra que remetia ao semi-árido do nordeste brasileiro (SILVA et al., 2010). Em estudo
realizado, Marengo (2007) sugere que a seca de 2005 no oeste da Amazônia pode ter sido
resultado, não de processos climáticos globais, mas de alterações do padrão de uso da terra no
Brasil e países limítrofes. “O desflorestamento causa uma diminuição da capacidade de
retenção de água de chuva e um aumento proporcional do escoamento superficial dessas
águas pelos rios” (BARCELLOS et al., 2009, p.88).
Mais recentemente, Marengo & Nobre (2009) em seus estudos climáticos,
hidrológicos e nas correlações entre a Temperatura da Superfície do Mar (TSM) e
precipitação apontaram que a seca de 2005, foi uma das mais extremas registradas na
Amazônia, e complementam com a hipótese de que tal fato não estava relacionado ao
fenômeno El Niño, como a maioria das anteriores, e sim ao aquecimento das águas do
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Atlântico Tropical Norte, causando a inibição da formação das chuvas. No caso das secas
registradas na Amazônia, como as de 1925-1926, 1968-1969 e 1997-1998, que tiveram como
fator principal o El Niño, a estiagem foi maior sobre a região central e oriental da Amazônia.
A seca de 2005 foi similar à seca de 1964, também não relacionada ao El Niño, e o setor mais
afetado foi o sudoeste do Amazonas e o estado do Acre (SILVA et al., 2010).
No ano de 2010, a precipitação na estação seca também foi baixa em toda a Amazônia,
com aparente semelhança à grande seca de 2005. Lewis et al (2011) analisando uma década
de dados de precipitação obtidos por satélite, mostrou que 57% da Amazônia apresentaram
baixo índice pluviométrico em 2010, em comparação com 37% em 2005. No ano de 2010,
uma área de 3 milhões quilômetros quadrados foi atingida pela estiagem, em contraposição
aos 1,9 milhão de quilômetros quadrados em 2005.
Eventos climáticos extremos como secas induzidas tanto pela variabilidade climática
natural (seca de 2005 e 2010 e o El Niño) quanto pelas atividades humanas (mudanças no uso
do solo), podem fragmentar a Floresta Amazônica e transformar grandes áreas em savana
(LIBERATO et al., 2010).
Os fenômenos atmosféricos que provocam chuva na região são às altas convecções
diurnas (água evaporada no local) e a evapotranspiração, resultante do aquecimento das
superfícies de água, floresta e vegetação. A evapotranspiração é definida por Borges e
Mendiondo (2007) como um dos componentes do ciclo hidrológico de uma região que
corresponde à perda de água de uma superfície de qualquer tipo de vegetação e sob qualquer
condição de umidade para a atmosfera, ou seja, é a transformação da água precipitada na
superfície da terra em vapor . O termo é usado desde 1944 por Thornthwaite & Wilm para
expressar a ocorrência simultânea dos processos de evaporação no solo e de transpiração das
plantas (BORGES & MENDIONDO, 2007). Na Amazônia, a evapotranspiração da floresta
soma 8,4 trilhões de m3/ano, possibilitando a precipitação na região totalizar 15 milhões de
m3/ano, excedendo em 50% o total que entra na região a partir do oceano (SALATI, 2001
apud FEARNISDE, 2006).
Os principais fenômenos atmosféricos ou mecanismo dinâmico que atuam no regime
pluvial do Estado de Rondônia são: as Altas Convecções diurnas (água evaporada no local e a
evapotranspiração), a Zona de Convergência Intertropical - ZCIT e as Linhas de Instabilidade
- LIs (conglomerados de nuvens cumulonimbus que se forma na costa norte – nordeste do
oceano Atlântico, devido à circulação da brisa marítima) (SEDAM, 2011).
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2.3 PERFIL DE SAÚDE E MORBIMORTALIDADE DO ESTADO

O estado de Rondônia e sua capital, o município de Porto Velho, se constituem de uma
população predominantemente jovem e em idade economicamente ativa como aponta a
pirâmide etária para o ano de 2009 (Figuras 9 e 10). Os grupos etários refletem provavelmente
à relação entre a intensa migração que se deu para o Estado em décadas recentes, pelo caráter
histórico e ainda pelos coeficientes de fecundidade da população ainda considerados
expressivos. A taxa de crescimento anual estimou-se para os anos de 2006 a 2009 de 1,3%
para o Estado de Rondônia e de 0,2% para Porto Velho, com proporção da população
feminina em idade fértil correspondendo a 67% do total.

Figura 9. Pirâmide Etária do Estado de
Rondônia, 2009.
Fonte: Caderno de Informações em Saúde,
DATASUS, Versão Maio/2010.

Figura 10. Pirâmide Etária para o município de
Porto Velho - RO, 2009.
Fonte: Caderno de Informações em Saúde,
DATASUS, Versão Maio/2010.

No que tange ao recente aumento populacional, é necessário destacar que este se deu a
partir da construção do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira (Jirau e Santo Antônio) na
região do município de Porto Velho (capital) e adjacências. De acordo com a estimativa do
IBGE para o ano de 2008, que configura o início das obras, a população de Rondônia
compreendia um total de 1.493.566 habitantes. O Censo de 2010 informa um total de
1.535.625 habitantes para o ano de 2010, um crescimento de 42.059 habitantes (Figura 11),
destes, 31.334 somente para a capital do estado, justificados pela atração de trabalhadores e
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suas famílias em empregos gerados durante o período da construção das usinas, com
conseqüente exigência por parte do poder público de atenção às demandas crescentes dos
serviços de saúde, moradia, transporte, segurança infra-estrutura e educação.
Diferente do que se observa quando analisamos a população infantil de menores de 1
ano a 12 anos de idade, residentes no estado de Rondônia e no município de Porto Velho,
onde se percebe uma redução gradual ao longo dos anos, quando nos referimos ao período
estudado 2007 a 2010. (Figuras 12 e 13)

Figura 11 - População Residente por ano no Estado de Rondônia, 2000 a 2010.
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas.
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Figura 12 - População Infantil menor de 1 ano a
12anos de idade no Estado de Rondônia, 2007 a
2010.
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

Figura 13 - População Infantil menor de 1 ano a
12anos de idade no município de Porto
Velho/RO, 2007 a 2010.
Fonte: IBGE, Censos e Estimativas

As informações de saneamento referentes ao ano de 2000 para o Censo
Demográfico/IBGE comprovam que 67,5% do abastecimento de água para os moradores do
Estado em geral e 60,5% para Porto Velho-RO, provem de poço ou nascente na propriedade e
somente 29,5% e 35% respectivamente, são abastecidos com água da Rede Geral. (Tabelas
1e 2).
De acordo com as instalações sanitárias, destacam-se 64% dos moradores do estado de
Rondônia em geral, e 29% dos moradores de Porto Velho, utilizam Fossa do tipo rudimentar e
11% e 4,5% respectivamente, não possuem nenhuma instalação sanitária. Apenas 3,4% da
população rondoniense possui rede geral de esgoto ou pluvial. (Tabelas 3 e 4)
Os dados referentes ao destino do lixo informam que uma parcela de 56% em todo o
estado de Rondônia e 81% em Porto Velho, realizam a coleta de lixo (não seletiva) em suas
moradias. Importante ressaltar que 36 % e 13,5% do lixo no estado de Rondônia e em Porto
Velho, respectivamente, são queimados dentro das propriedades. (Tabelas 5 e 6)
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Tabela 1
Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água.
Estado de Rondônia, Censos 1991 e 2000.
Abastecimento Água
Rede geral
Poço ou nascente (na propriedade)

1991
31,2
64,4

2000
29,5
67,5

Outra forma
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

4,4

2,7

Tabela 2
Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de
Água. Porto Velho-RO, Censos 1991 e 2000.
Abastecimento Água
Rede geral
Poço ou nascente (na propriedade)

1991
46,1
47,8

2000
35,0
60,5

6,1

4,8

Outra forma
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Tabela 3
Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária.
Estado de Rondônia, Censos 1991 e 2000.
Instalação Sanitária
Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica
Fossa rudimentar
Vala
Rio, lago ou mar
Outro escoadouro
Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária

1991
0,2
26,7
45,9
1,8
0,6
0,2

2000
3,4
17,0
64,1
2,3
0,8
1,4
-

24,6

11,0

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Tabela 4
Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária
Porto Velho-RO, Censos 1991 e 2000.
Instalação Sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica
Fossa rudimendar
Vala
Rio, lago ou mar
Outro escoadouro
Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE/Censos Demográficos

0,9
51,8
33,0
3,1
1,0
0,4

8,2
52,0
29,0
3,9
1,1
0,8
-

9,9

4,5
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Tabela 5
Proporção de moradores por tipo de destino de lixo.
Estado de Rondônia, Censos 1991 e 2000.
Coleta de lixo
Coletado
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado
Outro destino

1991
36,5
39,0
1,1
18,9
4,5

2000
55,9
36,4
1,4
5,4
0,9

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Tabela 6
Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo
Porto Velho-RO, Censos 1991 e 2000.
1991
Coleta de lixo
2000
Coletado
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado
Outro destino

59,2
22,4
0,7
15,2

80,8
13,5
0,5
4,3

2,6

0,9

Fonte: IBGE/Censos Demográficos

Analisando os dados de 2008 (IBGE, 2010) e comparando-os aos dados referentes ao
ano 2000, a Região Norte permaneceu com cerca de 8,8 milhões de pessoas sem rede de
coleta de esgoto. Dentro deste quantitativo, Rondônia continua com percentual mínimo
(1,6%) de domicílios atendidos por rede geral de esgoto, assumindo a última posição segundo
as Unidades da Federação. (Figura 14)

Figura 14 - Percentual de domicílios atendidos por rede geral de esgoto,
em ordem decrescente, segundo as Unidades da Federação – 2008

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico 2008.
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Considerando o aspecto dos estabelecimentos de saúde no ano de 2009, o Cadastro
Nacional de Estabelecimentos – CNES informa que todo o Estado conta com um total de
1778 estabelecimentos de saúde, destes, incluímos 896 estabelecimentos da rede pública e
882 da rede Particular, com destaque para os atendimentos de caráter ambulatorial que
totalizam 1096 estabelecimentos e apenas 108 leitos para internação. Em complemento, o
CNES evidencia a totalidade de 2,4 leitos por mil habitantes para o Estado, destes, 1,7 leitos,
constituem-se de leitos cadastrados pelo SUS. (Tabela 7)

Tabela 7
Número de estabelecimentos por tipo de convênio segundo tipo
de atendimento prestado, Rondônia, 2009.

Serviço prestado
Internação
Ambulatorial
Urgência
Diagnose e terapia
Vig. Epidemiológica e sanitária
Farmácia ou cooperativa
Total

SUS
63
512
70
195
52
4
896

Particular
45
584
44
205
-

Leitos de
Internação por
1.000
habitantes

Leitos de
Internação do
SUS por 1.000
habitantes

2,4

1,7

4
882

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos – CNES. Abril de 2010.

Com relação ao perfil de morbidade geral de internações hospitalares no Estado de
Rondônia, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) (2010) do Ministério da
Saúde nos anos de 2007 a 2010 foram 356.112 internações, o que corresponde a 58
internações por 1.000 habitantes para o período estudado. Destacam-se como principais
grupos de causas: Gravidez, parto e Puerpério2 com 42 internações/1.000 habitantes (28%),
Doenças Infecciosas e Parasitárias com 9,5 internações/1.000 habitantes (23%) e doenças do
Aparelho Respiratório com 8,9 internações/1.000 habitantes (22%). (Figura 15)

2

Foram levados em consideração somente população residente do sexo feminino e em idade fértil (10 a 39
anos), no período de 2007 a 2010 segundo estimativas do IBGE (2011) .
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Figura 15. Taxa de internações hospitalares segundo grupo de causas no Estado de Rondônia. Período
2007 a 2010.
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS, 2011.

No município de PortoVelho para o mesmo período, os principais grupos de causas de
internação são: Gravidez, parto e puerpério (50%), correspondendo a 49 internações por 1.000
habitantes, seguido das doenças infecciosas ou parasitárias, com 4 internações/1.000
habitantes (15%) e lesões, envenenamentos e outras causas externas, com 3,5
internações/1.000 habitantes(13%). As doenças do aparelho respiratório aparecem na quarta
posição segundo o grupo de causas,com 3,4 internações/1.000 habitantes (12%). (Figura 16)

Figura 16. Taxa de internações hospitalares segundo grupo de causas no município de Porto Velho. Porto
Velho-RO, 2007 a 2010.
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS, 2011.
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No que se refere às crianças do Estado, o Sistema de Informações Hospitalares do
SUS (SIH/SUS) (2010) do Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2010, informa que
foram internadas 73.802 crianças entre 29 dias e 12 anos de idades, o que corresponde a 48
internações por 1.000 habitantes destas, 11.164 em Porto Velho, o equivalente a 28
internações/1.000 habitantes.
As doenças do aparelho respiratório (Capítulo X do CID-10) constituem a principal
causa de internações hospitalares do Estado, com um total de 28.151 crianças internadas
(44%), ou seja, 18 internações/ 1.000 habitantes (Figura 17), onde a Pneumonia é a principal
delas, com 14.218 crianças internadas, 9 internações/1.000 habitantes, com destaque para as
crianças menores de cinco anos, com 7,2 internações por 1.000 habitantes

(figura 18),

seguida das doenças infecciosas e parasitárias, com 23.496 internações (36%), o que
corresponde a 15 internações/ 1.000 habitantes.

Figuras 17 – Proporção das Internações do SUS em Rondônia, classificados de acordo com o Código
Internacional de Doenças (CID 10) e faixa etária de menores de 1 ano a 12 anos de idade. Período janeiro
de 2007 a dezembro de 2010, Rondônia.
Fonte: Cadernos de Informações em Saúde – DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares SIH/SUS.
Janeiro de 2008 a Dezembro de 2010.
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Figuras 18 –Taxa de Internação por Pneumonia do SUS em Rondônia, classificados de acordo com o
Código Internacional de Doenças (CID 10) e faixa etária de menores de 5 ano a 12 anos de idade. Período
janeiro de 2007 a dezembro de 2010, Rondônia.
Fonte: Cadernos de Informações em Saúde – DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares SIH/SUS.
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.

Seguindo o mesmo perfil, as doenças respiratórias em Porto Velho também
correspondem às principais causas de internação, com 3.846 (42%) dos casos, ou seja 10
internações por 1.000 habitantes (Figura 19), onde a Pneumonia também é a principal delas,
com 2.092 crianças internadas (54%), o equivalente a 5 internações por 1.000 habitantes,
destes 4,4 crianças por 1.000 habitantes são menores de cinco anos, 0,7 por 1.000 habitantes
são crianças entre 5 e 9 anos e 0,2 por 1.000 habitantes são crianças entre 10 e 12 anos (Figura
20), seguida das doenças infecciosas e parasitárias com 3.443 internações (38%), o que
corresponde a 9 internações por 1.000 habitantes.
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Figura 19 – Proporção das Internações do SUS em Porto Velho/RO classificado de acordo com o Código
Internacional de Doenças (CID 10) para doenças respiratórias e faixa etária de menores de 1 ano a 12
anos de idade. Período janeiro de 2007 a dezembro de 2010.
Fonte: Cadernos de Informações em Saúde – DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares SIH/SUS.
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.

Figuras 20 – Taxa de Internação por Pneumonia do SUS em Porto Velho, classificados de acordo com o
Código Internacional de Doenças (CID 10) e faixa etária de menores de 5 ano a 12 anos de idade. Período
janeiro de 2007 a dezembro de 2010, Rondônia.
Fonte: Cadernos de Informações em Saúde – DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares SIH/SUS.
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.

Com relação ao perfil de mortalidade para o estado de Rondônia, os dados
preliminares do DATASUS (2011) informam que no ano de 2009, totalizaram-se 6.713
óbitos. O grupo das doenças do Aparelho Circulatório (33%) (Figura 21 e Tabela 8), se
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destaca como o mais relevante demonstrando percentuais significativos, 1667 óbitos. As
doenças do aparelho respiratório representam o quinto grupo de causas de óbitos registrados
para o Estado, com 572 casos (11%). A faixa etária dos idosos maiores de 60 anos apresentou
a maior mortalidade proporcional para doenças respiratórias, com 417 casos (73%) seguida
das crianças menores de 1 ano a 14 anos, com 49 óbitos, correspondendo 9% dos casos.
(Tabela 8).
No município de Porto Velho, as causas externas e as doenças do aparelho
circulatório apresentaram a mesma proporção no que se refere ao grupo de causas de
mortalidade para o ano de 2009 (28%). As doenças do aparelho respiratório ocupam a quinta
posição. (Figura 22)

Figura 21. Mortalidade Proporcional no Estado de Rondônia segundo o grupo de Causas. Rondônia,
2009.
Fonte: Caderno de Informações em Saúde – DATASUS. MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre
mortalidade – SIM – Dados preliminares, Situação da Base Nacional em 02/02/2011

Figura 22. Mortalidade Proporcional em Porto Velho/RO segundo grupo de Causas, 2009.
Fonte: Caderno de Informações em Saúde – DATASUS. MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre
mortalidade – SIM – Dados preliminares, Situação da Base Nacional em 02/02/2011.
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Tabela 8
Distribuição da Mortalidade em número de casos por faixa etária, segundo grupo de causas. Estado de Rondônia. Ano 2009.
Capítulo CID-10

< 1 ano 1 a 4

5a9

Id.
ignorada Total

10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 e +

IX. Doenças do aparelho circulatório

6

0

4

2

5

33

54

135

249

1177

2

1667

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

8

18

22

43

138

368

295

223

150

152

15

1432

II. Neoplasias (tumores)

0

6

1

6

3

19

37

78

154

494

1

799

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

24

6

3

10

9

30

36

71

62

325

4

580

X. Doenças do aparelho respiratório

27

15

2

5

9

15

14

26

41

417

1

572

7

3

2

1

1

0

16

26

67

266

0

389

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
XI. Doenças do aparelho digestivo
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal
XIV. Doenças do aparelho geniturinário
Outros Capítulos
Total

2

1

1

0

1

6

27

41

56

146

0

281

32

11

7

2

4

17

31

42

47

87

0

280

251

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

253

1

1

0

0

1

6

9

16

15

86

1

136

97

7

11

8

13

24
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Fonte: Caderno de Informações em Saúde – DATASUS. Sistema de Informações de Mortalidade – SIM/SUS, 2009.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Estudar a relação entre doenças respiratórias em crianças menores de doze (12) anos
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Base Ary
Pinheiro (HBAP) e no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e à exposição à poluição
atmosférica no Estado de Rondônia, com ênfase na cidade de Porto Velho no período de 1º
de janeiro de 2007 a 31 de dezembro 2010.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar o espectro de patologias respiratórias da UTIP do HBAP e no HICD para o
município de Porto Velho no período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro 2010;
Descrever a distribuição temporal dos Focos de Calor como fator de exposição assim como
os parâmetros meteorológicos detectados no município de Porto Velho/RO no período de
estudo;
Avaliar a relação entre focos de calor, condições meteorológicas (temperatura, umidade
relativa do ar e precipitação) e, internações UTIP do HBAP e no HICD por causas
respiratórias, IVAS, IVAI e Pneumonia no município de Porto Velho-RO;
Apresentar fluxograma de reinternações no HICD e Complicações na UTIP por doenças
respiratórias das crianças residentes no município de Porto Velho-RO e a exposição à
poluição atmosférica.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 DESENHO DO ESTUDO
Trata-se de um estudo transversal, de característica retrospectiva e atual
compreendendo crianças de 29 dias a 12 anos de idade, com doenças respiratórias (Capítulo X
da Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças CID-10, códigos J00 a J99), no
período de 1º de Janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010, na UTIP do Hospital de Base
Ary Pinheiro e no Hospital Infantil Cosme e Damião, utilizando como indicador de exposição
os focos de calor e as variáveis meteorológicas, fornecidos pelo Centro de Previsão de Tempo
e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC–INPE) e Sistema
de Informações Ambientais (SISAM).

4.2 CENÁRIO: A UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL DE BASE DR. ARY PINHEIRO E O
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO INFANTIL COSME E DAMIÃO
O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) é um hospital terciário3, de referência,
com capacidade instalada de 369 leitos no seu total, localizado no município de Porto Velho –
RO. É um órgão público pertencente ao Poder Executivo Estadual de Rondônia, fundado em
Janeiro de 1983. Conta com apenas 3 (três) médicos pneumologistas e 4 (quatro) cirurgiões
pediátricos entre outras especialidades, que realizam atendimento em regime de sobreaviso
não limitados ao hospital, estendendo-se ao Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e
atendimento ambulatorial em policlínica do Sistema Único de Saúde (SUS).
A UTIP do HBAP apresentou até agosto de 2010, capacidade somente para oito (8)
leitos, sendo acrescidos mais dois leitos, totalizando 10 (dez) leitos a partir deste período.
Referência do Estado de Rondônia para internação de crianças graves com diagnósticos
clínicos ou cirúrgicos do SUS, com idade entre 29 dias e 12 anos, atendendo ainda em
situações extraordinárias, pacientes adultos e neonatais, na ausência de leitos de suas
respectivas unidades de terapia intensiva.

3

Definido pela Agencia de Vigilância Sanitária - ANVISA como Hospital especializado ou com especialidades,
destinado a prestar assistência a pacientes em outras especialidades médicas além das básicas.
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As crianças internadas na UTIP do HBAP geralmente são provenientes principalmente
de Porto Velho e dos demais municípios do Estado, por se tratar da única unidade de
internação intensiva pediátrica para atendimento à população na esfera pública ou privada.
São crianças oriundas do próprio hospital (02 pediatrias e 01 oncopediatria), conduzidas
possivelmente do Hospital Infantil Cosme e Damião como referência, de onde em sua grande
maioria, as crianças também são procedentes.
Optamos pelo período de estudo com início no ano de 2007, em virtude da melhor
qualidade no preenchimento das informações da criança, período em que o livro de registro
elaborado pela psicóloga do setor constituía-se de informações detalhadas compreendendo
dados como número de registro do SUS (um sistema de informações e cobrança, através das
quais as internações são pagas aos hospitais credenciados) além de, data de admissão, data de
nascimento, idade em que a criança foi internada, condições sócio-econômicas e familiares,
endereço para contato, nome dos pais e/ou familiares mais próximos, município de residência
e data da alta, transferência ou óbito. No entanto, a coleta de dados no setor ainda foi
deficiente, uma vez que o SAME, não disponibilizou todos os dados necessários para a
obtenção de dados completos de cada um dos pacientes, já que os livros de registro dos anos
anteriores já haviam sido encaminhados ao “arquivo morto” da secretaria de saúde do Estado.
O livro da psicologia apresentava somente informações de pacientes internados durante o
período semanal, excluindo os finais de semana.
Localizado em Porto Velho-RO, o HICD também referência para internação e
atendimento de urgência e emergência especializado e de toda e qualquer criança proveniente
da capital Porto Velho, outros municípios e Estados. É órgão público, também pertencente ao
Poder Executivo Estadual de Rondônia, classificado como médio porte e com capacidade
instalada para 59 leitos de internação, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana
incluindo finais de semana e feriados.
O HICD tem um fluxo de atendimento que deveria constituir-se demanda dirigida e
referenciada, porém, inclui a demanda espontânea em sua maioria. Realiza procedimentos de
baixa complexidade e de caráter ambulatorial além das internações. Tal fato justifica-se pela
oferta reduzida de médicos pediatras para compor a estrutura de atenção básica do município
de Porto Velho, além da cobertura de apenas 50% de programas de saúde da família (PSF).
Conduzindo assim os genitores, pais ou familiares a procurarem a unidade de emergência em
virtude da: facilidade de atendimento 24 horas por dia, disponibilidade de medicamento pelo
Sistema Único de Saúde, realização de exames laboratoriais e diagnósticos de fácil acesso.
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO
Foram incluídas na pesquisa todas as crianças que internaram UTIP e no HICD no
período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010 com idade a partir de 29 dias de
nascido a 12 anos, 11 meses e 29 dias, com registro de doença respiratória. Aquelas crianças
com mais de uma admissão, foram caracterizadas como internações independentes, ou seja,
incorporaram-se a amostra, a fim de serem ponderadas as reinternações. Foram considerados
critérios de exclusão, os pacientes fora da faixa etária determinada, procedência de outros
Estados e Países, hipóteses diagnósticas não-respiratórias, dados nos livros de registros ou
prontuários incompletos. Foram excluídas as internações no período neonatal em razão da
importância do componente da atenção ao pré-natal e parto na morbimortalidade do grupo
etário.
Considerando os critérios de inclusão e exclusão, foram excluídas do banco de dados
100 crianças do HICD e 125 crianças da UTIP por apresentarem dados incompletos. Um total
de 150 crianças do HICD apresentaram dados duplicados fornecidos pelo SAME da unidade
de saúde pesquisada, correspondendo aos meses de junho e fevereiro de 2010. O equivalente a
1,8% da amostra no HICD e 9,8% da amostra na UTIP.

4.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS
4.4.1 Revisão de Literatura
Os artigos científicos foram selecionados a partir da base de dados: Scientific
Electronic Library Online/SciELO, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde/LILACS,

EBSCOhost databases, Associação de Medicina Intensiva – AMIB

(periódicos: Intensive Care Medicine, Pediatric Critical Care Medicine), Pubmed e Google
Acadêmico, para estudos realizadas a partir de 1998. As pesquisas foram conduzidas através
dos descritores e palavras-chave nos idiomas inglês e/ou português: “air pollution/ poluição
do ar”; “particulate matter/ material particulado”; "biomass burning/ queima de
biomassa";“respiratory

diseases/

doenças

respiratórias”;

“pneumonia/

“reinternação/readmission” “Amazon/ Amazônia”, “Brazil/ Brasil”.

pneumonia”,

67

4.4.2 Dados de Internações e Reinternações do Hospital Infantil Cosme e Damião e UTI
pediátrica do Hospital de Base Ary Pinheiro
Os dados referentes às internações por doenças do aparelho respiratório foram obtidos
a partir do prontuário do paciente, livros de registro e serviço de arquivo médico e estatístico
(SAME) do HBAP. Já no HICD os dados foram provenientes da base de dados do mapa
nosológico no HICD, obtidos por meio das autorizações de internações hospitalares (AIHs)
do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS).
Para se conhecer a magnitude dos atendimentos por doenças respiratórias, tornou-se
necessário a construção de dois bancos de dados, um para o HICD e outro para a UTIP do
HBAP. As variáveis de interesse incluíram: idade, sexo, origem, município de residência,
procedência (no caso da UTIP), dia/mês e ano de internação, idade no momento da
internação, hipótese diagnóstico na admissão, alta médica e data de óbito ou transferência
quando este ocorreu.
O critério diagnóstico utilizado seguiu a Classificação Internacional de doenças CID10, publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para categorização das hipóteses
diagnósticas e outros problemas relacionados à saúde na admissão da criança e assim
diagnosticar o espectro de patologias mais comuns nos dois hospitais de referência.
Especificamente para classificação das doenças respiratórias, utilizamos a classificação CID10, capítulo 10 (J-00 a J-99).
A partir da codificação, os registros referentes às doenças respiratórias foram
agrupados segundo a localização anatômica de acordo com o Programa de Assistência e
Controle de IRA (Infecção Respiratória Aguda) do Ministério da Saúde, tendo como limite a
epiglote, em dois grupos: Infecções das Vias Aéreas Superiores (IVAS) acima da epiglote e
Infecções das Vias Aéreas Inferiores (IVAI), abaixo da epiglote (Figura 23). No entanto,
destacamos a Pneumonia (IVAI) em virtude de seu maior número no que se refere às causas
por doenças respiratórias tanto em literaturas nacionais quanto internacionais.
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Figura 23 – Anatomia do aparelho Respiratório.
Fonte: dicas-enfermagem.blogspot.com, 2011.

4.4.3 Focos de Calor
Os registros de dados de focos de calor/queimadas constituem-se de banco de dados de
natureza pública, disponível no endereço eletrônico do Centro de Previsão do Tempo e
Estudos

Climáticos

do

Instituto

Nacional

de

Pesquisas

Espaciais

-

INPE

(http://sigma.cptec.inpe.br/queimadas/) e Sistema de Informações Ambientais - SISAM
(http://sisam.cptec.inpe.br/msaude/index.html) para o estado de Rondônia e município de
Porto Velho-RO.
Os dados de focos de calor foram obtidos pelas imagens AVHRR dos satélites polares
NOAA-12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, além das imagens MODIS dos satélites polares TERRA e
AQUA e as imagens dos satélites geoestacionários GOES-10 e MSG-2 com dados mensais
disponibilizados para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010.
Em agosto de 2007,o satélite NOAA-12 foi desativado, após 16 anos de uso, em
virtude de problemas técnicos, sendo substituído pelo NOAA-15. No entanto, o satélite
NOAA-15 apresentou limitações temporárias na recepção de suas imagens na estação INPE
em Cuiabá, MT, durante o período de 30 de junho a 01 de agosto de 2010 com conseqüente
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prejuízo na cobertura espacial para o estado de Rondônia. As dificuldades foram minimizadas
com o uso de imagens da estação INMET em Brasília (INPE, 2010).

4.4.4 Informações Meteorológicas
Dados sobre as condições meteorológicas foram coletados através do banco de dados
de natureza pública nos endereços eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
(http://www.inmet.gov.br/)

e

do

Sistema

de

Informações

Ambientais

–

SISAM

(http://sisam.cptec.inpe.br/msaude/index.html), com dados diários fornecidos no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2010.
Foram selecionadas informações diárias com dados referentes à temperatura média,
máxima e mínima, umidade relativa do ar e precipitação. Para as informações relacionados a
dados diários de temperatura e umidade relativa do ar, foram calculados a media para a
confecção dos gráficos e para os dados de precipitação foi realizado a soma do número de
chuva em mm.

4.4.5 Determinação das Variáveis
Para avaliar os efeitos da poluição atmosférica proveniente da queima de biomassa
sobre as internações por doenças respiratórias em Porto Velho, utilizou-se como variável
dependente os registros de internações por doenças respiratórias, IVAS, IVAI e pneumonia
em crianças, estratificadas por grupo etário.
Como variável independente, foram utilizadas as seguintes informações:
1) Dados por períodos de “chuva” e “seca” de focos de calor, captados pelo satélite
orbital e geostacionário, a fim de se avaliar as possíveis relações entre focos de calor e
internações;
2) Dados por períodos de “chuva” e “seca” referentes à temperatura média, máxima e
mínima, umidade relativa do ar e precipitação, para controlar os efeitos das condições
climáticas sobre as internações por doenças respiratórias, IVAS, IVAI e pneumonia;
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4.4.6. Análise Estatística
Em função da existência de dois bancos de dados, um para o HICD e outro para a UTI
pediátrica, as análises foram divididas seguindo duas etapas:
1) Internações hospitalares, focos de calor e condições meteorológicas.
Para as análises do grupo das crianças internadas na UTIP e no HICD, as taxas para
internações por doenças respiratórias, IVAS, IVAI e pneumonia foram calculadas apenas para
crianças residentes no município de Porto Velho, por 1.000 habitantes, dividindo os quatro
anos estudados e calculando-se uma média populacional, excluindo-se os registros de outros
municípios.
Coeficientes de correlação de Pearson foram calculados para se avaliar como as
variáveis estudadas foram correlacionadas entre si.
Após o levantamento das variáveis climáticas referentes à temperatura, umidade e
precipitação, além dos boletins climáticos disponibilizados pela Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM –RO, para o estado de Rondônia,
determinamos que para cada ano, nos meses em que se verificar a diminuição da temperatura,
aumento da umidade e da precipitação, consideramos como “Chuva”. Inversamente a esta
condição, denominamos como “Seca”. Nesse sentido, sugerimos que a distribuição dos meses
(semestrais) para cada período foi:
Período de Chuva: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro;
Período de Seca: Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro.
A representação dos resultados, incluindo as proporções, se deu através de tabelas e
gráficos.
2) Construção de dois Fluxogramas, correspondendo a: Re-internações no HICD de
crianças residentes no município de Porto Velho por doenças respiratórias no período
de 2007 a 2010 no HICD. E, internações das crianças procedentes do HICD na UTIP,
incluindo o número de altas e óbitos, divididos por período em Seca: Maio a Outubro
e, Chuva: Novembro a Abril; IVAI e Pneumonias, já que as IVAS não ocorreram no
período e grupo estudados.
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Optamos pela elaboração dos fluxogramas em função da possibilidade de se realizar
uma análise descritiva do perfil das crianças residentes no município de Porto Velho com
doenças respiratórias internadas na UTIP e procederam do HICD no período estudado, por se
tratar de número reduzido do ponto de vista estatístico, porém com informações passíveis de
serem analisadas. A necessidade em se definir tais períodos (seca, chuva) se deu em função
das possíveis alterações climáticas ao longo do tempo analisado (2007-2010), que pudessem
interferir, sub ou superestimar a análise do comportamento estudado.

4.4.7 Software utilizado
Para tratamento e análise estatística dos dados foram utilizados os softwares SPSS
versão 16.0 e o Microsoft Excel versão 2007.

4.5 PRINCÍPIOS ÉTICOS E LEGAIS
Para realização da pesquisa foram observados os parâmetros contidos na resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que dispõe sobre pesquisas
envolvendo seres humanos. Para manipulação dos dados, solicitou-se a autorização para
realização da pesquisa nos Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e Hospital de Base Dr.
Ary Pinheiro (HBAP) no município de Porto Velho-RO. Durante a execução deste projeto,
foi garantida a confidencialidade dos dados obtidos, sem a identificação e a divulgação dos
sujeitos da pesquisa (Anexo). A pesquisa iniciou-se somente após apreciação e aprovação no
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia, em 27 de Julho de 2010,
n.º 2945.0.000.047-10.

4.6 RISCOS E BENEFÍCIOS
A pesquisa constitui-se da coleta de dados do paciente a partir do prontuário, livros de
registro da unidade e SAME, das Unidades UTIP e HICD, a ser realizado somente após
autorização do Secretário de Saúde do Estado de Rondônia, Diretor do Hospital de Base Ary
Pinheiro (HBAP), Diretora do Hospital Infantil Cosme e Damião e Comitê de Ética e Pesquisa e
Seres humanos (CEP). Em nenhum dos momentos, a participação nesta pesquisa trouxe
complicações legais. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos Critérios da
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Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Nenhum dos procedimentos usados ofereceu riscos a dignidade da criança pesquisada ou
seu genitor (a).
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1. INTERNAÇÕES HOSPITALARES: HICD E UTI PEDIÁTRICA DO HBAP
Nos período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010 foram registrados no Pronto
Socorro Infantil 13.855 e na UTIP 1.156 internações hospitalares. Deste quantitativo, 5.137
(37%) e 254 (22%) foram para doenças do aparelho respiratório, respectivamente. As figuras
24 e 25 apresentam o número de internações hospitalares classificados de acordo com o
Código Internacional de Doenças (CID-10) para os anos analisados. Observou-se que durante
este período, as doenças do aparelho respiratório se destacaram em relação ao total de
internações registradas.
Considerando a distribuição proporcional das internações hospitalares em crianças
segundo o local de procedência para doenças respiratórias, verificou-se que 84% das
internações do HICD e 46% das internações da UTIP corresponderam às crianças residentes
no município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Os resultados mostram ainda o
deslocamento de crianças de outros municípios do estado que necessitaram da internação.
Para o HICD, destacaram-se os municípios Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Jarú e JiParaná, localizados a uma distância que varia de 20 a 373 Km de Porto Velho, os quais
representam um total de 366 internações (7%) (Figura 26). Para a UTIP, destacaram-se os
municípios de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Rolim de Moura e Jarú, localizados a uma distância
que variam de 290 a 520 Km de Porto Velho, representando um total de 37 internações
(15%). (Figura 27)
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Figura 24 –Internações do Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) classificado de acordo com o Código
Internacional de Doenças (CID 10) em crianças > de 12 anos de idade.
Período 2007 a 2010, Porto Velho, Rondônia.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho – RO. 2007 a 2010.

Figura 25 –Internações DA UTIP do Hospital do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) classificado
de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID 10). Período 2007 a dezembro de 2010, Porto
Velho, Rondônia.
Fonte: Livros de Registro da UTI Pediátrica (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a dezembro de 2010.
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Figura 26 - Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias em crianças segundo o
município de procedência, Hospital Infantil Cosme e Damião, Porto Velho-RO. Período jan 2007 a dez de
2010.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.

Figura 27 - Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias em crianças segundo o
município de procedência, UTIP do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO. Período jan 2007
a dez de 2010.
Fonte: Livros de Registro da UTI Pediátrica (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a 2010.
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Já a distribuição por faixa etária, demonstrou que no HICD e na UTIP a faixa etária de
menores de 5 anos correspondeu ao maior número de ocorrências, com 84% e 75%
respectivamente, seguida das crianças com idade entre 5 e 9 anos com 13% e 16%. (Figuras
28 e 29)

Figura 28 - Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias em crianças internadas no
Hospital Infantil Cosme e Damião segundo Faixa Etária, Rondônia. Período jan 2007 a dez de 2010.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.

Figura 29 - Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias em crianças internadas
UTIP segundo a Faixa Etária, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Rondônia. Período jan 2007 a dez de
2010.
Fonte: Livros de Registro da UTIP (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a 2010.
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Das crianças residentes no município de Porto Velho, nos anos de 2007 a 2010, as
doenças do Aparelho respiratório foram responsáveis por 4.306 internações no HICD e 117
internações na UTIP do HBAP, representando uma taxa de 11 internações por 1.000
habitantes para o HICD4 e 0,3 internações por 1.000 habitantes5 para a UTIP6.
Para o período analisado no HICD no que se refere ao grupo de doenças do aparelho
respiratório, as pneumonias representaram 50% dos registros, com um total de 2.136
internações e taxa de 5,4 internações por 1.000 habitantes. Seguida das Infecções das Vias
Aéreas Inferiores com 1.608 registros (37%), correspondendo a 4,0 internações por 1.000
habitantes. Já as internações por Infecções das Vias Aéreas Superiores (IVAS) representaram
13% das internações com 562 registros e taxa de 1,4 internações por 1.000 habitantes (Figuras
30 e 31). A tabela 9 retrata o grupo de doenças do aparelho respiratório classificado por sítio
anatômico, divididas em Infecção das Vias Aéreas Superiores e Inferiores (IVAS e IVAI) e
pneumonias para a faixa etária de maiores de 29 dias a 12 anos de idade.

Figura 30 – Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias. Hospital Infantil Cosme e
Damião, Porto Velho-RO. Período jan 2007 a dez 2010.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.

4

Excluídos 831 internações por Doenças Respiratórias no HICD de crianças não residentes no município de
Porto Velho para o período de Análise.
5
Taxa por 1.000 habitantes considerando média da população infantil de Porto Velho para todos os anos
estudados como sendo 99.156 crianças.
6
Excluídos 137 internações por Doenças Respiratórias na UTI Pediátrica de crianças não residentes no
município de Porto Velho para o período de Análise.
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Figura 31 – Taxa de Internações Hospitalares por doenças respiratórias para crianças do município de
Porto Velho. Hospital Infantil Cosme e Damião, Porto Velho-RO. Período jan 2007 a dez 2010.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Tabela 9 – Proporção das Internações por doenças respiratórias segundo localização anatômica e causas
específicas em crianças do Hospital Infantil Cosme e Damião, faixa etária de maiores de 29 dias a 12 anos
de idade. Rondônia. Período 2007 a 2010.
Localização Anatômica

Diagnóstico

2007 a 2010
n
%
454
IVAS NÃO ESPECIFICADAS
46
AMIGDALITE
22
LARINGITE
19
SINUSITE
IVAS
11
GRIPE
6
FARINGITE
2
OBSTRUÇÃO NASAL
2
ABSCESSO AMIGDALIANO
TOTAL
562
842
ASMA
503
BRONQUITE
IVAI
250
BRONQUIOLITE
6
INSUF RESPIR AGUDA
3
LARINGOTRAQUEITE
3
TRAQUEOBRONQUITE
1
ATELECTASIA PULMONAR
1608
TOTAL
2136
PNEUMONIA
PNEUMONIAS
2136
TOTAL
4306
TOTAL
Fonte : Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.

10,5
1
0,5
0,4
0,3
0,2
0,05
0,05
13
19,5
11,6
5,5
0,2
0,08
0,08
0,04
37
50
50
100
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Analisando a UTIP do HBAP no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010,
foram 117 internações. A proporção das internações hospitalares por doenças do aparelho
respiratório tem o destaque das Pneumonias (80%) como principal agravo com 94 internações
e 0,2 internações por 1.000 habitantes. As IVAI’s correspondem a 17%, o equivalente a 20
internações e 0,05 internações por 1.000 habitantes, seguida das IVAS com apenas 3 casos
(3%) das internações e taxa de 0,007 internações por 1.000 habitantes. (Figuras 32 e 33;
Tabela 10)

Figura 32 – Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias. UTIP, Hospital de Base Ary
Pinheiro, Porto Velho-RO. Período jan 2007 a dez de 2010.
Fonte: Fonte: Livros de Registro da UTI Pediátrica (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a dezembro de 2010.

Figura 33 – Taxa de Internações Hospitalares por doenças respiratórias para crianças do município de
Porto Velho. UTIP, Hospital de Base Ary Pinheiro, Porto Velho-RO. Período jan 2007 a dez 2010.
Fonte: Fonte: Livros de Registro da UTI Pediátrica (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a dezembro de 2010.
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Tabela 10 – Proporção das Internações por doenças respiratórias segundo localização anatômica e causas
específicas em crianças da UTIP, Hospital de Base Ary Pinheiro, faixa etária de maiores de 29 dias a 12
anos de idade. Rondônia. Rondônia. Período Jan 2007 a Dez de 2010.
Localização Anatômica

IVAS

IVAI

PNEUMONIA

Diagnóstico

2007 a 2010
n

%

LARINGITE

1

1

AMIGDALITE

1

1

EPIGLOTITE

1

1

TOTAL

3

3

INSUF RESP AGUDA

13

11

BRONQUIOLITE

4

3

ASMA GRAVE

1

1

ATELECTASIA PULMONAR

1

1

EDEMA AGUDO DE PULMÃO

1

1

TOTAL

20

17

PNEUMONIA

94

80

TOTAL

94

80

TOTAL

117

100

Fonte: Fonte: Livros de Registro da UTI P (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a dez de 2010.

Já a distribuição por faixa etária para o período analisado em cada um dos ambientes
hospitalares, o HICD demonstrou que 84% dos agravos respiratórios ocorreram em crianças
menores de 5 anos com 3.639 casos ou taxa de 9,2 internações por 1.000 habitantes , seguido
das crianças de 5 a 9 anos com 539 internações (13%) e taxa de 1,4 internações por 1.000
habitantes, e 10 a 12 anos com 128 (3%) e 0,4 internações por 1.000 habitantes (Figura 34).
No grupo de crianças menores de 5 anos, destacaram-se as crianças com idade entre 29 dias e
11 meses de idade, com 2.240 das internações (62%) dentro do grupo estudado.
Na UTIP, as crianças menores de 5 anos também evidenciaram o maior número de
internações, com proporção de 69% das internações, o equivalente a 81 registros e taxa de 0,2
internações por 1.000 habitantes. As crianças de 5 a 9 anos corresponderam 26 internações
(22%) ou 0,07 internações por 1.000 habitantes, e as crianças de 10 a 12 anos com 9%, 10
internações ou 0,03 internações por 1.000 habitantes (Figura 35).
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Figura 34– Taxa de Internações Hospitalares por doenças respiratórias segundo Faixa Etária no
município de Porto Velho. Período 2007 a dez 2010. Hospital Infantil Cosme e Damião, Porto Velho-RO.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a dez 2010.

Figura 35– Taxa de Internações Hospitalares por doenças respiratórias segundo Faixa Etária. Período
jan 2007 a dez de 2010. UTIP, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Porto Velho-RO.
Fonte: Livros de Registro da UTI Pediátrica (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a dez 2010.
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Em relação à distribuição proporcional das internações segundo o sexo das crianças
estudadas residentes no município de Porto Velho, verificou-se que no HICD o sexo
masculino foi mais freqüente para os agravos do aparelho respiratório para todos os anos
estudados, com 2.328 (54%) internações. Para o sexo feminino, no HICD, foram 1.978 (46%)
internações. (Figuras 36).
Na UTIP o resultado foi inverso. No que se refere às crianças residentes no município
de Porto Velho, a proporção de internações de crianças graves com doenças respiratórias,
foram mais freqüentes em crianças do sexo feminino com 61 internações, o equivalente a
52%. Para o sexo masculino, foram 56 internações (48%). Apenas no ano de 2008, a
distribuição proporcional de crianças do sexo masculino apresentou o maior número de
internações. (Figura 37)

Figura 36 – Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias segundo o Sexo. Período
2007 a dez de 2010. Hospital Infantil Cosme e Damião, Porto Velho-RO.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.

Figura 37 – Proporção de Internações Hospitalares por doenças respiratórias segundo o Sexo. Período
jan 2007 a dez de 2010. UTIP, Hospital de Base Ary Pinheiro, Porto Velho-RO.
Fonte: Fonte: Livros de Registro da UTIP (HBAP). Porto Velho – RO. 2007 a 2010.
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5.2. FOCOS DE CALOR, TEMPERATURA, UMIDADE E PRECIPITAÇÃO
5.2.1. Focos de Calor
No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010, Porto Velho foi responsável por
21% de todos os focos de calor captados pelos satélite NOAA, GOES, AQUA, TERRA para o
estado de Rondônia, sendo este o município com maior proporção de queima de biomassa,
seguido dos municípios Costa Marques (7%), Nova Mamoré (6%), Machadinho D’Oeste
(5%) e em igual proporção (5%) os municípios São Francisco do Guaporé e Cujubim. (Figura
38, Tabela 11)

Figura 38 – Proporção de Focos de Calor captados pelos satélites NOAA, GOES, AQUA e TERRA,
segundo os municípios do estado de Rondônia, Período Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. Porto Velho-RO. Jan 2007 a Dezembro 2010.
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Tabela 11 – Proporção de Focos de calor captados pelos satélites NOAA, GOES, AQUA e TERRA por
municípios do estado de Rondônia, Período Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.
Período Jan 2007 a Dez 2010
n
Municípios de Rondônia
26.802
Porto Velho
8.488
Costa Marques
7.967
Nova Mamoré
6.796
Machadinho D'Oeste
6.669
São Francisco do Guaporé
6.338
Cujubim
5.296
Buritis
5.140
Vilhena
4.680
Candeias do Jamari
3.506
Chupinguaia
44.975
Outros municípios
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. Porto Velho-RO. Jan 2007 a Dezembro 2010.

De acordo com a freqüência mensal dos focos de calor, o período de queimadas para o
estado de Rondônia se concentrou entre os meses de agosto, setembro e outubro, com
discretas variações ao longo dos anos analisados. Este padrão se manteve nos anos de 2007,
2008 e 2010, no entanto, sofre uma pequena modificação com a redução proporcional no ano
de 2009. (Figura 39)
Comparando-o a Porto Velho, município que apresenta o maior número de focos de
calor, o padrão se manteve com relação aos meses de concentração. No entanto, o ano de
2010 se destacou em virtude do aumento proporcional nos meses seca quando comparados
aos demais anos analisados. (Figura 40)
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Figura 39 – Freqüência mensal de focos de calor captados pelos satélites NOAA, GOES, AQUA e TERRA
para o Estado de Rondônia. Período de janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. Porto Velho-RO. Janeiro 2007 a Dezembro2010.

Figura 40 - Freqüência mensal de focos de calor captados pelos satélites NOAA, GOES, AQUA e TERRA
para o município de Porto Velho, Rondônia. Período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010.
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE. Porto Velho-RO. Jan 2007 a Dez 2010.
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5.2.2. Condições Meteorológicas (Temperatura, Umidade e Precipitação)
Considerando a distribuição das temperaturas máxima e mínima para o período de
2007 a 2010 no município de Porto Velho, verificou-se que para os anos de 2007 e 2008, o
mês considerado como o mais quente foi agosto com 33,1ºC e 28,2ºC respectivamente e os
meses mais frios foram maio (23ºC) para 2007 e junho (23,9ºC) para 2008.
Em 2009 e 2010 foram considerados os mais quentes outubro (27,9ºC) e setembro
(32,4ºC) e como o mais frio os meses de fevereiro (24,9ºC) e dezembro (23,5ºC)
respectivamente. O mês de agosto de 2007 foi considerado como o mês de temperatura mais
elevada durante todo o período analisado. (Figura 41, Tabelas 12 a 15). Analisando ainda a
figura 41, a qual demonstra a variação de temperatura máxima e mínima, verificou-se que ao
longo do período analisado as variações são muito freqüentes.
De acordo com os dados referentes à umidade relativa do ar para o período estudado,
os meses considerados como mais secos foram agosto e setembro dos anos 2007 e 2010. Em
agosto de 2007 foi observado mínimo de 31,6% e setembro 43,9%. Já no ano de 2010, o mês
de agosto apresentou mínimo de 50,9% e em setembro, 49,7%. Os meses considerados mais
úmidos ocorreram no ano de 2007 e foram janeiro (98,6%), fevereiro (99,2) e novembro
(98,9), em períodos classificados como chuvoso.
Considerando a distribuição da precipitação no município de Porto Velho no mesmo
período, os meses mais chuvosos foram janeiro de 2007, março e dezembro de 2010 com
precipitação acumulada registrada em 713,1mm, 514,8mm e 510,4mm respectivamente. Os
meses mais secos registrados foram junho de 2007 e julho de 2010 com mínima de 0,1mm
registrados. (Tabelas 12 e 15)
Ao analisar a figura 42 quando distinguimos por períodos de chuva e seca, é possível
perceber que o ano de 2007 se destacou como o ano que apresentou maior variação quanto a
precipitação e ainda, destacando-se como o ano com maior precipitação acumulada. É no ano
de 2010 que destacamos como o ano mais seco dentre todos os anos analisados, onde os
menores valores de precipitação acumulada ocorrem nos meses de julho, agosto, setembro e
outubro.
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Figura 41– Variação de Temperatura do ar Máxima e Mínima para o município de Porto Velho –
Rondônia, no período de 2007 a 2010.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM. Porto
Velho-RO, 2007 a 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.

Tabela 12 – Média Mensal da Temperatura, Umidade e Precipitação para o ano de 2007. Porto Velho/RO.
Ano de 2007

Temperatura (ºC)

Períodos

CHUVA

SECA

Máx

Média

Umidade Rel.

Mín

Máx

Precipitação

Média

Mín

(mm)

Janeiro

27,2

25,1

23,5

98,6

91,3

82,4

713,1

fevereiro

27,3

24,8

23,1

99,2

91,4

80,9

434,6

Março

27,1

25,2

23,7

98,3

91

82,5

369,7

Abril

27,6

25,4

23,5

98,1

90,2

79,8

150,7

novembro

29,2

26,1

23,7

98,9

88,6

72,2

337,1

dezembro

27,9

25,4

23,5

99,2

91,3

78,4

415,1

Maio

28,1

25,5

23

92,2

81,4

69,1

85,1

Junho

30,3

27,3

23,9

77,5

63,2

46,7

0,1

Julho

30,3

26,8

23,3

77,6

63,7

46,5

32,5

Agosto

33,1

29,1

25,5

63,6

49,8

31,6

5,8

setembro

32,7

29,5

26,4

75,4

60,2

43,9

48,1

outubro

31,9

28,5

25,2

89

73,9

56,9

376,9

Total
Média

***

***
29,4

***
26,6

***
24,0

***
89,0

***
78,0

2.968,8
64,2

Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM.
Porto Velho-RO, 2007.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Tabela 13 – Média Mensal da Temperatura, Umidade e Precipitação para o ano de 2008. Porto Velho/RO.
Ano de 2008

Temperatura (ºC)

Períodos

CHUVA

SECA

Umidade Rel.

Precipitação

Máx

Média

Mín

Máx

Média

Mín

(mm)

janeiro

25,8

25,3

24,9

88,3

85,8

83,3

385,4

fevereiro

25,7

25,2

24,7

88,7

86,3

83,7

249,0

março

25,7

25,2

24,7

88,5

86,1

83,6

313,2

abril

26,2

25,6

25,1

87,8

85,2

82,5

241,0

novembro

26,7

26,1

25,6

86,6

84,0

81,2

304,0

dezembro

26,0

25,5

25,1

88,5

86,2

83,7

281,4

maio

25,3

24,8

24,3

85,9

83,3

80,8

190,6

junho

25,1

24,4

23,9

84,2

81,6

78,8

6,4

julho

26,6

25,8

25,0

73,6

69,9

66,4

9,0

agosto

28,2

27,3

26,4

71,7

68,0

64,2

33,0

setembro

27,7

26,9

26,2

75,7

72,6

69,3

79,4

outubro

27,6

26,9

26,3

79,0

76,0

72,9

145,2

Total
Média

***
26,4

***

***
25,8

25,2

***

***

83,2

***
80,4

77,5

2.237,6
***

Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM.
Porto Velho-RO, 2008.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.

Tabela 14 – Média Mensal da Temperatura, Umidade e Precipitação para o ano de 2009. Porto Velho/RO.
Ano de 2009

Temperatura (ºC)

Períodos

CHUVA

SECA

Umidade Rel.

Precipitação

Máx

Média

Mín

Máx

Média

Mín

(mm)

janeiro

26,2

25,7

25,2

88,5

86,1

83,5

296,2

fevereiro

25,8

25,4

24,9

89,3

87,0

84,6

400,8

março

26,2

25,7

25,2

88,7

86,3

83,7

310,0

abril

26,3

25,7

25,2

88,2

85,8

83,2

335,0

novembro

27,1

26,6

27,1

85,6

83,0

80,3

282,6

dezembro

26,2

25,8

26,2

88,3

86,3

84,0

287,6

maio

26,2

25,6

25,0

88,0

85,6

83,0

170,0

junho

25,6

25,0

25,6

86,7

84,3

81,7

77,8

julho

26,2

25,4

26,2

81,7

78,7

75,7

32,6

agosto

27,3

26,5

27,3

78,1

74,7

71,3

75,0

setembro

27,6

26,8

27,6

78,7

75,4

72,1

134,2

outubro

27,9

27,2

27,9

80,7

77,8

74,6

226,8

Total

***

***

***

***

***

***

2.628,6

Média

26,5

25,9

26,1

85,2

82,6

79,8

***

Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM.
Porto Velho-RO, 2009.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Tabela 15 – Média Mensal da Temperatura, Umidade e Precipitação para o ano de 2010. Porto Velho/RO.
Ano de 2010

Temperatura (ºC)

Períodos

CHUVA

SECA

Umidade Rel.

Precipitação

Máx

Média

Mín

Máx

Média

Mín

(mm)

janeiro

26,4

26,0

26,4

88,1

85,9

83,5

18,4

fevereiro

27,0

26,6

27,0

87,3

84,9

82,3

148,0

março

27,2

26,8

27,2

87,2

84,6

81,9

514,8

abril

27,4

26,9

27,4

84,1

81,3

78,6

67,2

novembro

29,4

29,2

29,4

74,1

68,2

65,6

5,0

dezembro

27,9

25,4

23,5

98,4

89,9

77,3

510,4

maio

26,5

26,0

26,5

83,0

80,4

77,7

86,2

junho

26,9

26,3

26,9

79,0

75,9

72,9

28,8

julho

26,2

25,5

26,2

72,5

69,5

66,2

0,1

agosto

29,0

28,3

29,0

58,7

54,0

50,9

5,0

setembro

32,4

32,1

32,4

57,5

51,2

49,7

2,0

outubro

30,7

30,5

30,7

67,7

60,8

58,8

0,2

Total

***

***

***

***

***

***

1.386,1

Média

28,1

27,4

27,7

78,1

73,9

70,4

***

Fonte: Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM.
Porto Velho-RO, 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.

Figura 42– Soma por período da precipitação para o município de Porto Velho –Rondônia, anos 2007 a
2010.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e Sistema de Informações Ambientais - SISAM. Porto
Velho-RO, 2007 a 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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5.3. RELAÇÃO ENTRE QUEIMADAS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HICD E
NA UTI PEDIÁTRICA EM PORTO VELHO-RO

Considerando as características geomorfológicas do município de Porto Velho, é
possível perceber e sentir claramente a dispersão da fumaça, principalmente nos meses de
agosto, setembro e outubro, produzida principalmente pelas queimadas na capital. Neste
sentido, torna-se necessário levar em consideração os resultados encontrados referentes às
internações hospitalares em comparação aos focos de calor e variáveis meteorológicas dentre
todas as análises.
As figuras 43 a 48 apresentam o comportamento das médias por período de taxas de
internações hospitalares por doenças respiratórias, IVAS, IVAI e pneumonia, em relação às
médias por período dos focos de calor, umidade e temperatura média no HICD e na UTIP
respectivamente para anos de 2007 a 2010.
No HICD as doenças do aparelho respiratório nos anos 2007, 2008 e 2010, aparecem
com maior freqüência especialmente no período de seca, período em que a estiagem das
chuvas torna-se evidente e se inicia o processo de queimadas na região. No ano de 2009, se
observa aumento do número de internações no período de chuva quando comparados aos
períodos de seca. (Figura 43)
Diferentemente do HICD, na UTIP, as doenças do aparelho respiratório aumentaram
no período da seca nos anos 2007 e 2009. O ano de 2009, no entanto, mostrou-se
desproporcional ao se comparar aos focos de calor, considerando-se que foi o ano de menor
número de focos de queimadas, foi o ano com maior taxa de internação em comparação aos
períodos de seca. Os anos 2008 e 2010 constaram como maiores taxas de internação no
período de chuva, sendo inversamente proporcional ao período de queima, em que a medida
que 2010 foi o ano que mais queimou, foi o registro de menor taxa de internação por DR.
(Figura 44)
Nota-se ainda, o aumento das taxas de internação por pneumonia no período seco em
todos os anos estudados no HICD. Lembrando que, quando nos remetemos à freqüência
mensal dos focos de calor para o município de Porto Velho, os anos de 2007 e 2010 foram os
anos com maior número de queimadas quando comparados aos quatro anos estudados (Figura
43)
Ao comparar este padrão com os registros de umidade relativa do ar e internações
hospitalares por doenças respiratórias no HICD verificou-se uma possível relação entre os
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períodos analisados nos anos 2007 a 2010 e a variação da umidade (Figura 45). Na UTI
Pediátrica uma provável correspondência é percebida nos anos 2007, 2008 e 2009. (Figura
46).
Com relação à média mensal de temperatura média, no HICD segue-se o mesmo
padrão de variação significativa entre os meses correspondentes ao período de seca. Quando
houve elevação da Temperatura nos anos 2007 e 2008, houve aumento nas taxas de
internação. (Figura 47). Na UTIP percebe-se um incremento de internações hospitalares no
período de seca e a elevação da temperatura média nos anos 2007 e 2009, no entanto, não
superiores ao período de chuva nos anos 2008 e 2010. (Figura 48)
Torna-se necessário enfatizar que não foi encontrada correlação estatisticamente
significativa (Pearson) entre as variáveis analisadas focos de calor e internações por doenças
respiratórias tanto no HICD quanto na UTIP, assim como não se verificou relação entre estas
internações com as variáveis climáticas de umidade e temperatura. (Tabela 16)

Figura 43 – Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia no HICD em comparação a média mensal de
focos de calor. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte:SAME do HICD; INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Figura 44 – Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia na UTI Pediátrica do HBAP em comparação
a média mensal de focos de calor. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte: Livros de Registro da UTIP (HBAP); INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a
2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.

Figura 45 – Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia no HICD em comparação a média da
umidade relativa do ar. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte: SAME do HICD; INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Figura 46 – Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia na UTI Pediátrica do HBAP em comparação
a umidade relativa do ar. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte: Livros de Registro da UTIP (HBAP); INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a
2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.

Figura 47 – Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia no HICD em comparação a temperatura
média. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte: SAME do HICD; INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Figura 48– Taxa por período de internação hospitalar por doenças respiratórias, infecções das vias aéreas
superiores, infecções das vias aéreas inferiores e pneumonia na UTI Pediátrica do HBAP em comparação
a Temperatura média. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Fonte: Livros de Registro da UTIP (HBAP); INPE, SISAM; INMET. . Porto Velho – RO. 2007 a dez de 2010.
Nota: Períodos: Chuva: Novembro a Abril; Seca: Maio a Outubro.
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Tabela 16 - Coeficiente de Correlação de Pearson para as principais variáveis utilizadas. HICD e UTIP. Município de Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.

DAR_HICD
DAR_UTIP
IVAS_HICD
IVAS_UTIP
IVAI_HICD
IVAI_UTIP
PNM_HICD
PNM_UTIP
FOCO
UMID
TEMP MED
TEM MAX
TEM MIN

DAR_
HICD

DAR_
UTIP

IVAS_
HICD

IVAS_
UTIP

IVAI_
HICD

IVAI_
UTIP

1

,143

,741(**)

,007

,692(**)

,018

1

,065

,325

,284

1

-,018
1

PNM_
HICD

TEM
MIN

PNM_
UTIP

FOCO

UMID

TEMP
MED

TEM
MAX

,863(**)

,127

-,073

-,146

-,251

-,033

,208

,076

,128

,874(**)

,116

-,017

,222

,029

-,128

,665(**)

-,229

,746(**)

,166

,049

-,100

-,146

-,025

,194

-,037

,214

-,061

,073

,695(**)

-,326

,409

,334

,352

1

-,101

,465

,320

-,235

,193

-,313

-,359

-,280

1

-,029

-,401

,192

,006

,201

,132

-,002

1

,144

-,030

-,070

-,182

,009

,313

1

-,073

,027

,065

-,079

-,171

1

-,754(**)

,787(**)

,823(**)

,742(**)

1

-,743(**)

-,925(**)

-,722(**)

1

,870(**)

,475

1

,792(**)
1

Fonte: SAME do HICD; Livros de Registro da UTIP; INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010
Nota: DAR_HICD = Doenças Respiratórias no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) ; IVAS_HICD = Infecções de Vias Aéreas Superiores no HICD; IVAI_HICD =
Infecções de Vias Aéreas Inferiores no HICD ; PNM_HICD = Pneumonias no HICD; DAR_UTIP = Doenças Respiratórias na UTI Pediátrica (UTIP); IVAS_UTIP =
Infecções de Vias Aéreas Superiores na UTIP; IVAI_UTIP = Infecções de Vias Aéreas Inferiores na UTIP; PNM_UTIP = Pneumonias na UTIP; UMID = Umidade; TEMP
MED = Temperatura Média; TEMP MAX = Temperatura Máxima; TEMP MIN = Temperatura Mínima.
(**) Nível de Significância de 0,01
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5.4. FLUXOGRAMA DE INFORMAÇÕES DAS REINTERNAÇÕES HOSPITALARES
NO HICD E NA UTIP EM PORTO VELHO, RO.
5.4.1. Fluxo de Reinternações Hospitalares por Doenças do Aparelho Respiratório no
HICD em Porto Velho/RO.
No escopo de se considerar o fluxo de internações, re-internações no HICD e
transferências para a UTIP das crianças residentes no município de Porto Velho por doenças
do aparelho respiratório para o período de 2007 a 2010; pelas complicações geradas durante
esta internação incluindo o óbito e pelo número reduzido de crianças internadas do ponto de
vista estatístico, é que optamos pela elaboração de fluxogramas.
Objetivando uma análise descritiva do perfil destas crianças, já que a transferência do
HICD e, a internação da criança na UTIP indica o agravamento do estado geral, a partir de
protocolo estabelecido pelas duas instituições de saúde, é de fundamental importância
ponderar as análises referidas e correlacioná-las, as variáveis qualificadas como períodos de
seca e chuva, onde o período de seca coincide com o período de queima de biomassa e
redução do numero de chuvas no município de Porto Velho e em toda região do bioma
Amazônia.
Analisando as reinternações7 no HICD encontramos o registro de 4078 reinternações9
de crianças residentes no município de Porto Velho e que apresentaram doenças do aparelho
respiratório no período de 2007 a 2010. O que corresponde a 19210 crianças que retornaram ao
hospital para reinternação nos períodos classificados como chuva ou seca. (Tabela 17)
A figura 49 apresenta o número de crianças que reinternaram por doenças respiratórias
no HICD. Observou-se um padrão sazonal entre os períodos de chuva e seca, em que nos anos
2007 e 2010 as reinternações se equivaleram, com 22 e 33 reinternações respectivamente. No
ano de 2009, as reinternações no período chuvoso (22 reinternações), superaram as
reinternações no período de seca (19 reinternações). O inverso aconteceu no ano de 2008 em
que as reinternações no período de seca (23 reinternações), ultrapassaram ao período chuvoso
(18 reinternações).

7

Consideramos como Reinternação toda criança que tivesse o registro de mais de uma hospitalização,
independente do diagnóstico, idade e intervalo entre uma internação e outra.
8
Foram registradas no total 1.036 reinternações no Banco de Dados Geral do HICD. No entanto ao dividirmos
em períodos de chuva e seca, excluímos 629 crianças que reinternaram nos dois períodos simultaneamente.
9
Registros de Reinternações: equivalente ao número de “registros” e não de crianças no banco de dados do
HICD, quando contadas as reinternações.
10
O equivalente ao número de “crianças” que foram registradas.
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Considerando as reinternações pelo número de vezes que a criança retornou ao
hospital, podemos perceber que 91% das crianças reinternaram duas vezes no HICD, 8%
reinternaram três vezes e 1% das crianças reinternaram quatro vezes. A figura 50 nos permite
observar que as crianças que retornaram ao hospital para reinternar por quatro vezes foram
superiores no período de seca que no período chuvoso, nos anos 2007, 2008 e 2010. Assim
como as crianças que retornaram ao hospital para reinternar três vezes, nos anos 2008 e 2010.
O que podemos sugerir uma possível correlação de gravidade pelo número de vezes que a
criança retornou para reinternar no hospital no período da seca, período este em que se
intensificam as queimadas na região.
Ao comparar o total de reinternações registradas por doenças respiratórias no HICD
com os registros de focos de calor entre os anos de 2007 a 2010 (Figura 51), verificou-se um
incremento de reinternações por doenças respiratórias no período de seca que corresponderam
aos meses de maio a outubro nos anos 2007, 2008 e 2010, com destaque para o ano de 2010,
quando podemos considerar uma elevação no número de focos de calor e uma conseqüente
elevação no número de reinternações hospitalares. Apenas o ano de 2009 apresentou redução
para o mesmo período tanto para focos de calor quanto para o número de reinternações, onde
o número de reinternações no período de chuva foi superior ao período de seca.

Figura 49. Número de crianças que reinternaram por doenças do aparelho respiratório no HICD,
residentes no município de Porto Velho nos períodos de seca e chuva. Período 2007 a 2010, Porto
Velho/RO.
Fonte: Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.
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Figura 50. Número de crianças que reinternaram por doenças do aparelho respiratório no HICD,
residentes no município de Porto Velho nos períodos de seca e chuva, de acordo com o número de vezes
em que a criança retornou ao hospital para reinternar. Período 2007 a 2010, Porto Velho/RO.
Fonte: Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.

Figura 51- Número Internações registradas no Hospital Infantil Cosme e Damião por Doenças do Trato
Respiratório em comparação com o número de Focos de Calor por período (Seca e Chuva). Porto Velho,
RO. 2007 a 2010.
Fonte: : SAME do HICD; INPE, SISAM; INMET. Porto Velho, Rondônia. Período 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.

Em consonância com a classificação das doenças respiratórias em IVAS, IVAI e PNM
e as variáveis, seca e período chuvoso, observou-se que as Pneumonias corresponderam a
54% das causas de reinternação (203 registros), seguida das IVAI com 142 registros ou 37%
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das reinternações e as IVAS com 9% ou 35 registros de reinternação. Ao analisar a figura 52
percebemos que os registros de Pneumonias foram superiores no período de seca nos anos
2007, 2008 e 2010, que no período chuvoso. Para as IVAI e IVAS permaneceram o mesmo
padrão sazonal entre os períodos de chuva e seca.
A figura 53 apresenta o resultado da análise segundo o sexo para reinternações por
doenças respiratórias. As crianças do sexo masculino corresponderam a 56% das
reinternações ou 107 crianças. Para as crianças do sexo feminino, observamos 44% das
reinternações, o equivalente a 84 crianças que reinternaram. As crianças do sexo feminino
apresentaram maior número de reinternação no período chuvoso nos anos de 2007 e 2010.
Apenas no ano de 2008 o número de reinternações foi maior no período da seca e no
ano de 2009, os números de reinternações se equivaleram tanto no período da chuva quanto
na seca. Já no sexo masculino, os registros de reinternações no período da chuva foram
maiores nos anos 2008 e 2009 e no período da seca, os registros de reinternação foram
superiores aos da chuva nos anos 2007 e 2010. Conforme análise dos resultados no banco de
dados no HICD ao dividirmos em períodos de seca e chuva para as reinternações, não
houveram registros de óbito para o período estudado.

Figura 52 - Número Registros de reinternação por doenças do aparelho respiratório no HICD, residentes
no município de Porto Velho nos períodos de seca e chuva, de acordo com a classificação em IVAS, IVAI e
PNM. Período 2007 a 2010, Porto Velho/RO.
Fonte: Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.
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Figura 53- Número de crianças reinternadas por doenças do aparelho respiratório no HICD, residentes
no município de Porto Velho nos períodos de seca e chuva, segundo o Sexo. Período 2007 a 2010, Porto
Velho/RO.
Fonte: Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.

Tabela 17 – Distribuição das reinternações por Doenças do Aparelho Respiratório de crianças
residentes no município de Porto Velho no Hospital Infantil Cosme e Damião no período de 2007 a 2010
de acordo com os períodos de Chuva e Seca. Porto Velho, Rondônia

2x

3x

4x

M

F

IVAS

IVAI

PNM

Total de
internações
registradas
(HICD)

44

40

2

1

25

19

12

31

50

93

Chuva

22

20

2

0

10

12

6

17

23

46

Seca

22

20

1

1

15

7

6

14

27

47

41

35

6

0

18

23

5

48

35

88

Chuva

18

16

2

0

10

8

1

20

17

38

Seca

23

19

4

0

8

15

4

28

18

50

ANO /
PERÍODO
2007

2008

2009

Nº de
crianças
internadas

Nº de reinternações

Sexo

Localização

41

40

1

1

30

10

8

36

41

86

Chuva

22

22

1

0

16

5

2

22

21

46

Seca

19

18

0

1

14

5

6

14

20

40

66

59

6

1

34

32

10

27

77

140

Chuva

33

32

1

0

13

20

6

6

29

67

Seca

33

27

5

1

21

12

4

21

48

73

2010

TOTAL
192
174
15
3
107
84
35
142
203
407
Fonte: Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD). Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
Nota: Período CHUVA = meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Novembro e Dezembro; SECA = meses
Maio, Junho, Julho, Agosto,Setembro e Outubro.
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5.4.2. Fluxo de Internações de crianças com Doenças do Aparelho respiratórias na UTIP
do HBAP procedentes do HICD em Porto Velho/RO

Ao cruzarmos os bancos de dados existentes para os anos 2007 a 2010 de crianças
residentes no município de Porto Velho e internadas por doenças do aparelho respiratório,
encontramos o registro de 47 internações na UTIP de crianças procedentes do HICD, destas,
20 (43%) procederam das internações hospitalares e 27 (57%) crianças foram encaminhadas
diretamente do ambulatório do referido hospital, não permitindo o registro de internação.
Do total das crianças registradas na UTIP por DR, 31 crianças saíram de alta (66%),
liberadas para a enfermaria e 16 crianças evoluíram para óbito (34%). Das crianças liberadas
para a enfermaria, 20 procederam do ambulatório (64%) do HICD e 11 procederam da
internação do HICD (36%).
Dos registros de óbitos, 9 crianças (56%) correspondiam a crianças procedentes da
internação e 7 crianças do ambulatório (44%). Ressaltamos que 6 das crianças (67%) que
internaram na UTIP, apresentaram registros de reinternação entre 2 e 4 vezes no HICD,
destas, cinco crianças evoluíram a óbito (83%). (Figura 54)
Ao considerarmos as complicações das internações por DR na UTIP das crianças
procedentes das internações hospitalares no HICD e correlacionando-as as variáveis Infecções
por Vias Respiratórias Inferiores (IVAI), Pneumonias e os períodos de seca e chuva,
verificamos que, o número de crianças internadas tanto no período da seca quanto na chuva,
atingiram a mesma proporção, 10 internações respectivamente. Entretanto, quando
ponderamos as reinternações no HICD, percebemos que o maior número das crianças
reinternadas antes de serem encaminhadas para a UTIP, ocorreram no período da seca, o
equivalente a 4 crianças .
Analisando as variáveis IVAI e Pneumonias no período estudado, observamos que as
pneumonias ocorreram em maior número no período da seca, correspondendo a 8 internações
e contraposição às 5 internações no período chuvoso. No mesmo sentido, os óbitos na UTIP
também foram maiores no período da seca (5 óbitos) quando comparados ao período de chuva
(4 óbitos). (Figura 55)
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Crianças residentes em Porto
Velho que internaram por
Doenças Respiratórias no HICD
nos anos de 2007 a 2010
[4.306]
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[27]
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[31]
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[9]
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[5]

Figura 54 – Fluxograma de informações de Internações Hospitalares por Doenças do Aparelho
respiratório residentes no município de Porto Velho no HICD e foram encaminhadas para a UTI
Pediátrica do HBAP. Período 2007 a 2010. Porto Velho, RO.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD); Livros de Registro da UTI Pediátrica do HBAP.
Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
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Figura 55– Fluxograma de informações de Internações Hospitalares na UTI Pediátrica do HBAP por
Doenças do Aparelho respiratório residentes no município de Porto Velho, de acordo com as variáveis
IVAI, PNM, Seca e Chuva. Período 2007 a 2010. Porto Velho, RO.
Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME/HICD); Livros de Registro da UTI Pediátrica do HBAP.
Porto Velho –RO. 2007 a 2010.
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6. COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO
6.1. RELAÇÃO ENTRE QUEIMADAS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO HICD E
NA UTIP EM PORTO VELHO/RO.
Os resultados demonstram que as doenças do aparelho respiratório tanto para o estado
de Rondônia em geral, quanto para a capital, o município de Porto Velho, representaram a
primeira causa de internações no HICD e na UTIP do HBAP quando comparadas as demais
doenças classificadas pelo Código Internacional de Doenças (CID-10) para os anos de 2007 a
2010. Verifica-se coerência se comparados a dados do DATASUS quando 44% e 42% das
internações são classificados como agravos respiratórios para crianças menores de 1 ano a 12
anos para o estado de Rondônia e para Porto Velho respectivamente.
Gonçalves (2010) em estudo ecológico de série temporal analisou os atendimentos
ambulatoriais mensais por doenças respiratórias em crianças no município de Porto Velho no
período de 2005 a 2008. Os resultados demonstraram as doenças respiratórias como a
primeira causa de atendimento ambulatorial em crianças, o que representou 41% de todas as
consultas registradas no período analisado.
Benício et al. (2000) em pesquisa para estimar a prevalência e a distribuição espacial
das doenças respiratórias em crianças em São Paulo, chegou à estimativa de 6,7 episódios da
doença por criança por ano. Caetano et al. (2002) no município de Embu, São Paulo, em um
período de 3 meses, das 893 crianças estudadas, 7,3% foram internadas, destas, 41,5% com
doenças do aparelho respiratório. Freqüência similar corresponderam aos resultados
encontrados por Rosa et al. (2008) ao analisar as internações hospitalares por doenças
respiratórias em menores de 15 anos em Tangará da Serra, Mato Grosso. Foi constatado que
as doenças respiratórias foram à primeira causa de internação em todo o período estudado,
sendo verificados valores de 10 a 50% acima da proporção de internações por gravidez, parto
e puerpério.
A proporção de internações hospitalares segundo o município de procedência retrata o
maior número de casos de internação por doenças respiratórias no município de Porto Velho,
onde estão localizados os HICD e a UTIP do HBAP. Ambos constituem-se única referência
para o atendimento de urgência e emergência com internação, bem como a assistência a
pacientes gravemente enfermos atendidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) para todo o estado. O que caracteriza a existência de apenas um hospital e pronto
socorro infantil e uma única unidade de terapia intensiva pediátrica para assistência de toda a
população infantil do estado de Rondônia. Neste sentindo, em virtude da dificuldade de
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acesso e da qualidade dos serviços básicos oferecidos em todo o estado (ausência de médicos
pediatras, medicação, exames de imagem ou laboratorial), a busca pelo atendimento nestes
hospitais, torna-os ponto de apoio para assistência às crianças com doenças respiratórias.
O que devemos levar em consideração é a ineficiência na assistência prestada nos
serviço de atenção primária e secundária11 no atendimento à criança em todo o estado, onde
26% das crianças ainda precisam se deslocar dos seus municípios de origem para HICD.
Em condições ainda mais precárias, encontramos uma total inexistência do serviço de
terapia intensiva pediátrica em outros municípios, quando observamos que 54% das
internações ocorrem por crianças procedentes de outros municípios do estado. Ou seja,
quando há o agravamento do quadro geral da criança, pela inexistência da assistência
hospitalar de alta complexidade, a criança precisa ser removida do seu município de origem a
fim de que seja prestada uma assistência especializada. Trata-se de um fator relevante a ser
considerado, uma vez que a remoção da criança consiste na busca de atendimento à saúde a
distâncias percorridas de por exemplo, 750 Km até a capital, como é o caso Rolim de MouraRO, nas mais distintas condições de transporte, tanto no aspecto assistencial quanto no
conforto e segurança, envolvendo riscos as crianças que necessitam do atendimento. O que
aponta para a fragilidade do acesso aos serviços de saúde de alta complexidade disponíveis no
estado.
Ao interpretarmos os resultados, devemos ressaltar que se trata de dados de internação
do SUS e que alguns fatores necessitam ser levados em consideração em virtude das
limitações deste estudo no que se refere à qualidade dos dados analisados. Num primeiro
momento, vale salienta os atendimentos realizados fora da rede pública de saúde, em segundo,
a proporção de crianças que ainda não tiveram acesso aos serviços de saúde, principalmente
as que se concentram na área rural, além da existência das subnotificações, das quais para
evitar os desconfortos da rede pública de saúde, o genitor (a) realiza o cuidado à criança,
estimulando o uso da automedicação no domicílio.
Esta ocorrência retarda a procura pela assistência adequada, em que se busca o
atendimento hospitalar somente no agravo da doença, com conseqüentes riscos de internação
e provável aumento dos índices de mortalidade, considerando-se a hospitalização como
indicador de gravidade nas infecções respiratórias (BOTELHO et al., 2003). A falha na
11

Atenção Primária a Saúde: Estabelece todas as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um
território definido e é de responsabilidade do município; Atenção Secundária a Saúde: É prestada por meio de
uma rede de unidades especializadas (pediatria, obstetrícia, clínica médica, urgência e emergência) –
ambulatórios e hospitais; Atenção Terciária a Saúde: integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares
especializados de alta complexidade (Ministério da Saúde, 2011).
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atenção primária à saúde contribui para os altos custos em termos de incapacitação e
sofrimento, perda da produtividade, gastos com a saúde e mortalidade prematura (WORLD
BANK, 2005).
Outro fator que nos remete a ineficiência na assistência prestada pela rede básica de
saúde (atenção primária), refere-se aos dados encontrados no SAME/SIH//SUS12 (2011) do
HICD para o ano 2010. Do total de 64.370 atendimentos prestados pelo hospital, os dados
remetem a 49.432 consultas ambulatoriais13, 11.143 observações e 3.795 internações, fazendo
do hospital, uma unidade de atendimento aos agravos a saúde de baixa complexidade, em uma
unidade onde deveria se prestar atendimento de média e alta complexidade.
Tal fato é justificado. É nesta unidade que o genitor (a) ou acompanhante vai
encontrar assistência médica e de enfermagem ininterruptas, medicação prescrita sem custos
adicionais, alimentação, além de exames laboratoriais e radiológicos. Deve-se considerar
ainda para os dados de observação e consulta ambulatorial, quando a mesma criança
comparece a unidade em torno de três a quatro vezes, neste momento então, ao se avaliar a
gravidade do caso, é que se opta pela internação da criança.
A disponibilidade dos leitos na UTIP também é fato preponderante a ser descrito, pois
pode afetar o número de internações hospitalares para o período estudado. Por se tratar de
referência em assistência a crianças gravemente enfermas a UTI pediátrica conta com apenas
08 leitos para o atendimento a todas as crianças do Estado de Rondônia. Ou seja, não atende a
demanda do estado, principalmente nos meses de maior incidência de doenças respiratórias.
Apesar de a terapia intensiva pediátrica constituir-se de especialidade médica
relativamente jovem, tendo se consolidado há mais ou menos 50 anos após a epidemia de
poliomielite na Escandinávia e no Brasil na década de 70, hoje são reconhecidas e bem
difundidas. O cálculo para a necessidade de leitos deve levar em consideração como a média
de permanência, percentual de admissões em enfermarias de pediatria e em UTIP, população
pediátrica da região e o número de internações da população geral e pediátrica (SOUZA D.C,
et al., 2004).
Temos descrito uma população infantil em Rondônia de 440.625 no ano de 2009, na
faixa etária de menores de 1 ano a 14 anos (DATASUS, IBGE, 2011), o que corresponde 0,6
leitos de UTI pediátrica por 100.000 habitantes. A portaria n.º1101 de 2002 do Ministério da

12

SAME = Serviço de Arquivo Médico e Estatístico; SIH = Sistema de Informações Hospitalares; SUS =
Sistema Único de Saúde.
13
São consideradas no HICD = Consultas Ambulatoriais: realizadas em até 4 horas; Atendimento de
Observação: de 4 a 24 horas; Internação Hospitalar: assistência hospitalar acima de 24 horas.
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Saúde (MS) determina que o cálculo de necessidades de leitos hospitalares deve obedecer ao
parâmetro total de 4 a 10% do total de leitos hospitalares de todo o estado de Rondônia, o que
equivale de 1 a 3 leitos para cada 10.000 habitantes. Considerando o parâmetro mínimo de 1
leito para cada 10.000 habitantes e a população do estado, seriam necessários 44,1 leitos de
terapia intensiva pediátrica, muito aquém do que a realidade comprova. Ou seja, pacientes que
necessitaram de UTIP em algum momento do período estudado, não puderam ser internados
na unidade, reduzindo a possibilidade de maior correlação entre doenças respiratórias e os
períodos de maior intensidade das queimadas.
A busca pelo atendimento à saúde é influenciada por diversos condicionantes, neste
sentido, inúmeras teorias explicam este fenômeno, permitindo compreender a influência e o
comportamento de determinantes individuais relacionados às característica de acesso ao
serviço, favorecendo ou limitando sua utilização (ANDERSEN & NEWMAN, 2005).
Em complemento, Mendes et al. (2009), afirmam que desigualdades sociais são
registradas no uso dos serviços e podem ser atribuídas a diferenças no comportamento na hora
da busca dos cuidados à saúde. Os grupos de baixa renda talvez prolonguem a decisão da
busca ao cuidado a saúde em função das experiências negativas ou ainda pela impossibilidade
de faltar ao trabalho, e possivelmente, na maioria das vezes, retorna ao local de residência
sem assistência médica. A falta de acesso e/ou precariedade dos serviços de saúde na região
amazônica vem sendo apontadas por vários estudos, como um problema na identificação da
relação entre agravos à saúde e a exposição as queimadas.
Em análise a proporção de internações por doenças do aparelho respiratório segundo a
localização anatômica para o município de Porto Velho, as Pneumonias se destacaram como
principal diagnóstico registrado. Vale ressaltar que, em virtude dos achados históricos em
literatura nacional e internacional referente às pneumonias, decidimos classificá-las em
separado das IVAI. Para as IVAI, a asma se destacou como segunda causa de internações por
doenças respiratórias no HICD, seguido das bronquites. Na UTIP a Insuficiência respiratória
aguda (IVAI) foi à segunda causa de internação.
A pneumonia é a principal causa de morte em crianças no mundo inteiro. A cada ano,
mata cerca de 1,6 milhões, representando 18% das mortes de crianças menores de cinco anos
em todo o mundo (WHO, 2010).
São cerca de 151 milhões de novos casos por ano, dos quais 7 a 13% são
suficientemente graves para exigir internação hospitalar (RUDAN et al., 2008). 95% de todos
os episódios ocorrem em países em desenvolvimento (NEWMAN, 2010), a maioria dos casos
ocorre na Índia (43 milhões), China (21 milhões) e Paquistão (10 milhões), com outros
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números altos em Bangladesh, Indonésia e Nigéria com 6 milhões de casos em cada um dos
países (RUDAN et al, 2008).
O Brasil está entre os 15 países com maior número de casos anuais de pneumonia em
menores de 5 anos (1,8 milhão), com incidência estimada de 0,11 episódio/criança/ano. Nesse
grupo, são mais de 50% das hospitalizações e 10 a 15% dos óbitos são atribuídos às IRA14,
sendo 80% destes por pneumonia. Os custos com hospitalizações geram em torno de R$ 189
milhões, destes 20,5% com menores de 5 anos (CARDOSO, 2010).
Seria relevante atribuir estas freqüentes hospitalizações a formas que poderiam ser
eficazmente tratadas em ambulatório, nos serviços de atenção primária (BOTELHO et al.,
2003).
Em estudo descritivo realizado por Rosa (2008) que objetivou analisar a magnitude da
morbidade hospitalar e ambulatorial por doenças respiratórias em menores de 15 anos no
município de Tangará da Serra no Mato Grosso, dentre as 8.142 internações por doenças
respiratórias no período de 2000 a 2005, 91% foram em razão da pneumonia e apenas 0,5%
por asma. O número de internações hospitalares por pneumonia alcançou valores até quatro
vezes superior em menores de cinco anos de idade que os estimados para o município.
Macedo et al. (2007) em Pelotas, Rio Grande do Sul, confirmam que a causa mais
freqüente de hospitalizações segundo o estudo é a pneumonia (43,7%) como sendo o maior
agravo para internação. No mesmo município Gonzalez et al. (2008) identificaram 59,7% das
internações por pneumonia. Em estudo transversal em São Paulo, os resultados concordam
com os achados, as doenças respiratórias constituem-se na principal causa de internação,
tendo a pneumonia como a primeira responsável por esta ocorrência (CAETANO et al.,
2002).
Em estudo que buscou a estimativa de infecções e mortes entre adultos, crianças e
neonatos nos Estados Unidos no ano de 2002, Klevens et al. (2007), observou que foram
aproximadamente 1,7 milhão de infecções hospitalares somente para crianças e adultos, com
freqüência de 98.987 óbitos, destes 35.967 eram para pneumonia.
Os estudos desenvolvidos por Silva et al.(2009) em análise da distribuição espacial das
internações hospitalares com ênfase nos estados de Rondônia e Maranhão, legitimam os
resultados encontrados no HICD, com taxas de até 3,2 hospitalizações para cada mil crianças
em Rondônia, verificando um decréscimo de hospitalizações por asma em crianças segundo a
unidade da federação.
14

IRA = Infecção Respiratória Aguda.
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Ao se avaliar os achados que se referem à faixa etária, as maiores taxas de internações
apresentadas foram de crianças menores de 5 anos. Corroboram com os trabalhos
desenvolvidos por Monteiro & Benício (1987), Duarte e Botelho (2000), Hernandez-Cadena
(2000), Benguigui (2003), Botelho et al. (2003), Rudan et al. (2004), Prietsch et al. (2008),
Halder et al. (2009), Marcílio & Gouveia (2011) entre outros estudos.
Considerando os dados referentes ao sexo das crianças internadas no HICD para o
município de Porto Velho com doenças respiratórias, observou-se que as crianças do sexo
masculino foram mais freqüentemente internadas que aquelas do sexo feminino. O resultado
condiz com os achados desenvolvidos por Macedo et al. (2007), Koch et al. (2003) e Iwane et
al. (2004) e Toyoshima et al. (2005) . Para Macedo et al. (2007) as diferenças anatômicas
como o menor calibre da via aérea entre os meninos um dos fatores a serem relacionados a
este fenômeno.
Outra justificativa que também podemos levar em consideração, trata-se daquela que
diz respeito a estudos que se referem a “preferência pelo filho, descaso pela filha” cultural e
economicamente (BIBLIOMED, 2011), em que embora se acredite que o sexo feminino seja
geneticamente mais resistente que o sexo masculino, são os meninos que recebem mais
tratamento e atendimento médicos, são os mais preferidos entre os pais e além disso, recebem
mais cuidados preventivos com a saúde. Estudos realizados na América Latina e Índia
mostram que as meninas geralmente são imunizadas mais tarde do que os meninos ou não são
sequer imunizadas (BIBLIOMED, 2011).
Já para a UTIP as doenças respiratórias prevaleceram entre as crianças do sexo
feminino. O que indica a prevalência da gravidade dos casos e complicações nestas referidas
crianças.
Quando Rosa et al. (2008) analisou as internações hospitalares por doenças
respiratórias em Tangará da Serra, concluiu que a proporção de internações no sexo
masculino (52%) foi maior que no sexo feminino (45%). No entanto, ao descrever a
proporção de óbitos das crianças internadas, 73% correspondiam às crianças do sexo feminino
e 27% eram do sexo masculino, o que nos leva a supor que quando nos referimos à gravidade
dos casos, as crianças do sexo feminino aparecem em maior magnitude.
Outro estudo que corrobora com esta hipótese, diz respeito ao realizado por Ricceto et
al. (2003), quando analisaram a freqüência das complicações por doenças respiratórias. A
freqüência de complicações foi maior no sexo feminino do que no masculino, com risco de
evolução para complicações em cerca quase três vezes maior para o grupo das meninas.
Verificou-se como principais fatores de risco relacionados à internação por pneumonia: a
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escolaridade materna menor de quatro anos, idade materna menor que 20 anos e renda
familiar mensal menor ou igual a um salário mínimo.
Os estudos epidemiológicos evidenciam um aumento consistente de doenças
respiratórias e da mortalidade geral associadas à exposição de poluentes presentes na
atmosfera, principalmente nos grupos mais suscetíveis (IGNOTTI et al., 2007, FREITAS et
al., 2004; FAHART et al., 2005 CANÇADO et al., 2006), influenciando assim, no perfil e na
gravidade dessas doenças, aumentando a demanda de internações.
Estudos confirmam que fatores ambientais influenciam no perfil e na ocorrência de
doenças do aparelho respiratório, aumentando tanto a demanda de consultas ambulatoriais
quanto as internações nos meses de chuva. Por sua vez, quando nos referimos à Amazônia
brasileira, Saldanha et al. (2005) e Rosa et al.(2008) assinalam a importância da relação entre
a proporção de internações por doenças respiratórias e o período da seca, quando há o maior
número de queimadas na região.
Em virtude do estado de Rondônia e as demais áreas brasileiras do bioma Amazônia
apresentarem períodos bem definidos de chuva (novembro a abril) e seca (maio ao outubro),
a hipótese implícita na pesquisa era a existência de uma relação entre os dados de internação
por doenças respiratórias em relação aos focos de calor levando em consideração as variáveis
meteorológicas da região.
Inicialmente desejava-se encontrar maior proporção e taxa de internação hospitalar por
doenças respiratórias no período da seca em função da intensificação das queimadas,
associada a queima do lixo urbano, costume enraizado na região e conseqüente aumento da
poluição atmosférica, o que se imagina deixar o ar deletério para a saúde humana.
Para o município de Porto Velho, verificou-se que, para o período analisado, não
foram encontrados correlações estatisticamente significativas entre focos de calor,
temperatura e umidade com as internações por doenças respiratórias tanto no HICD quanto na
UTIP do HBAP. O que torna imprescindível ser investigado em estudos posteriores outros
indicadores de exposição, em uma analise aprofundada do transporte de massas de ar, as
características específicas da população de Porto Velho/RO e um aprofundamento no
processo de registros da demanda ambulatorial, internações e Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica.
Ao se analisar os resultados percebemos o aumento relativo das internações por
doenças respiratórios no período chuvoso em ambos os hospitais, o que pode se justificado
em razão da alta umidade relativa do ar, aliada ao maior tempo de permanência nos ambientes
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internos, ao menor arejamento e a exposição ao sol, com conseqüente crescimento de mofo e
fungos (ROSA et al., 2008).
Ao aprofundarmos a análise dos dados, frente ao comportamento das doenças
respiratórias no município de Porto Velho e o ciclo da seca, observamos relativa influência
que coincidiram com os registros de focos de calor, tanto no HICD, com o aumento das
internações no período da seca (período da estiagem das chuvas para o início das queimadas)
nos anos 2007, 2008 e 2010, quanto na UTIP, quando observamos a elevação das taxas de
internação nos anos 2007 e 2009.
Neste sentido, não podemos desconsiderar as variações mensais de internações por
doenças respiratórias e a proporção de focos de calor, variações de temperatura e umidade nos
períodos considerados de seca no HICD. O que os dados permitem supor é que especialmente
no ano de 2010, em que as queimadas foram mais sentidas pela população de Porto Velho,
observou-se as maiores taxas de internação dentre todos os anos estudados.
Além das pneumonias que se destacaram entre todos os anos estudados, denota-se
aumento no número de internações em comparação ao aumento proporcional de focos de
calor e a redução da umidade relativa do ar com mínimas de 31,6 para o ano de 2007 e 49,7%
para o ano de 2010 para o município de Porto Velho. Valores estes ponderados como
incompatíveis para a integridade das vias aéreas, uma vez que para o bom funcionamento das
vias aéreas, existe a necessidade de certo grau de umidade, o que não poderá ser inferior a
60% (HUNGRIA et al., 1996).
Para o período analisado, é importante descrevermos as questões referentes às
queimadas e aos registros de focos de calor. Apesar da utilização de vários sensores para a
detecção, é válido lembrar que somente frentes de fogo com mais de 30 m são detectadas e,
que a presença de nuvens e o sombreamento das árvores interferem sobre a detecção dos
mesmos, ou seja, a quantidade de focos de calor detectados, representa apenas uma fração da
real ocorrência das queimadas (FILHO et al., 2009).
O aumento expressivo dos focos de queimadas no ano de 2010 também pode estar
relacionado à dinâmica do setor agropecuário e ao período eleitoral, uma vez que o estado de
Rondônia encontra-se em um momento economicamente favorável à expansão agrícola e da
criação do rebanho bovino.

Neste sentido, há um aumento da prática das queimadas,

induzidas pela abertura de áreas para pastagem e para o cultivo e, por se tratar de ano
eleitoral, a fiscalização torna-se menos intensa.
Outra limitação inclui o fato das emissões decorrentes das queimadas não se
restringirem à Porto Velho/RO, unidade de análise escolhida, uma vez que as emissões
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externas de poluentes podem ser provenientes tanto de estados circunvizinhos, como Acre e
Mato Grosso, como de países próximos, como a Bolívia.
Além disso, a dinâmica que envolve essa oscilação entre aumento e redução das
queimadas na Amazônia Legal devem ser consideradas com prudência. Como por exemplo,
observamos para o município de Porto Velho onde encontramos um aumento significativo no
ano 2007, uma redução gradual para os anos 2008 e 2009 e novamente uma intensificação dos
focos no ano de 2010.
De acordo com Miranda et al. (2005) essa dinâmica está vinculada a diversos
processos, tanto de ocupação como no uso das terras, especialmente nas áreas de fronteira
agrícola. Um dos principais vetores das mudanças na ocupação das terras amazônicas ainda é
o processo de desmatamento. Segundo o mesmo autor, o estado de Rondônia caminha na
mesma direção que o estado de Tocantins, apresentando um padrão cada vez mais difuso no
aumento e redução das queimadas e um progressivo esgotamento da área de floresta.
Esse esgotamento se dá em função de diversos fatores que envolvem o crescimento do
rebanho bovino, a abertura de estradas, os investimentos públicos associados as obras de
infra-estrutura, como a construção das hidrelétricas do Madeira, a expansão da agricultura
mecanizada, a migração da indústria madeireira para as áreas de fronteira e a grilagem de
terras. Além disso, a falta de regularização fundiária possibilita ações ambientais ilícitas, sem
que os agentes de proteção ambiental dificilmente identifiquem os infratores (SEDAM,2009).
Outro fator a ser considerado refere-se ao fato de boa parte dos municípios de
Rondônia, a área desmatada já ultrapassou 80% do território municipal, no caso de
Teixerópolis por exemplo, esse índice chega a 94%, cuja tendência é zerar o desmatamento
por absoluta falta de floresta para consumir. Mascarando a tendência de crescimento da
destruição das florestas que vem acontecendo nas novas áreas de ocupação para a retirada da
madeira, como é o caso dos municípios de Porto Velho, Costa Marques, Nova Mamoré e
Machadinho D’Oeste, campeões nos índices de focos de calor para o estado de Rondônia
(SEDAM, 2009).
Neste contexto, as atenções se voltam para a região amazônica, a fim de se controlar e
reduzir a prática das queimadas. Segundo Gonçalves (2010) dados apontam para as parcerias
firmadas por órgãos responsáveis pelo meio ambiente, projetos de educação ambiental,
monitoramento, fiscalização e a execução do Plano de Combate as Queimadas, elaborado pelo
Governo do Estado, o que contribui para a redução dos focos de calor no estado de Rondônia.
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6.2.

RELAÇÃO

ENTRE

QUEIMADAS

E

REINTERNAÇÕES

NO

HCID

E

COMPLICAÇÕES NA UTIP EM PORTO VELHO/RO

Avaliando os achados referentes às reinternações no HICD somente das crianças
residentes no município de Porto Velho para os anos 2007 a 2010 a partir das variáveis
classificadas em períodos de chuva e seca, observamos que o mesmo número de crianças
reinternaram tanto no período de chuva quanto no período de seca nos anos 2007 e 2010,
assim como foram superiores no período de seca no ano de 2008.
A freqüência de reinternação foi de 9,4%, considerada alta, já que dividimos as
reinternações hospitalares por períodos de “seca” e “chuva”. São escassos os estudos que se
referem às doenças respiratórias como importantes causas de reinternação, no entanto,
podemos mencionar Lasmar et al.(2006) e Castro M. et al. (2005) . Segundo Lasmar et al.
(2006) em estudo realizado em Belo Horizonte, 65% das crianças hospitalizadas foram
readmitidas pelo mesmo motivo no período de 18 meses.
Fator relevante que merece ser evidenciado diz respeito à gravidade dos casos quanto
ao número de vezes que a criança retornou ao hospital, tornando-se necessário uma nova
internação (ou reinternação). Neste caso, aquelas que retornaram ao hospital por mais de 3 ou
4 vezes foi superior no período de seca. A justificativa para isto é que provavelmente no
período chuvoso a umidade excessiva, determinada pela intensidade das chuvas, pode
propiciar o maior número de casos de doenças respiratórias, porém com menor gravidade. Ao
contrário no período seco, a má qualidade do ar inspirado, irrita as vias aéreas e facilita o seu
agravamento (BOTELHO et al., 2003), resultando o maior número de vezes em que a criança
reinternou.
Outra evidencia que sugere a hipótese da gravidade das reinternações no período da
seca, compreende a ocorrência de internações por Pneumonias terem sido superiores no
período da seca nos anos 2007, 2008 e 2010, quando comparados ao período chuvoso.
O que reforça que no período climático mais crítico do ano, as crianças sofrem mais
com o impacto das doenças respiratórias mais graves. Possivelmente, como resultado do
somatório do processo inflamatório que a própria infecção acarreta às vias aéreas, bem como
a má qualidade do ar inspirado, fazendo com que a criança demore mais a se recuperar
(BOTELHO et al., 2003), aumentando as chances de complicações como a pneumonia e ao
maior número de reinternações.
Há ainda outro aspecto a ser considerado. A partir da queima de biomassa, as
partículas muito finas podem ficar mais tempo em suspensão no ar podendo atingir as porções
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mais profundas do trato respiratório, causando efeitos adversos à saúde como o aumento das
reinternações por doenças respiratórias (CANÇADO et al., 2006).
Na composição das variáveis “seca” e “chuva” e a relação com as reinternações por
doenças respiratórias, buscamos ainda mais explicações analisando a relação com os focos de
calor. Observou-se que quando havia o maior número de focos de calor, consequentemente,
aumentava-se as reinternações por doenças respiratórias no período da seca nos anos 2007,
2008 e especialmente no ano de 2010, caracterizado como o ano que mais se queimou no
município de Porto Velho. O que reforça que estas características climáticas comuns ao
período seco do ano confirmam os resultados analisados anteriormente.
Lenz et al. (2008) afirmam que, além do sofrimento familiar importante, a internação
hospitalar é um evento de alto custo para o sistema de saúde e na maioria das vezes, pode ser
prevenida ao nível ambulatorial. O estudo objetivou identificar o percentual de
hospitalizações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (CSAA) em que a atenção
efetiva e o tempo poderiam evitar a internação. Foram estudadas 3.329 hospitalizações em
menores de 19 anos no período de 2001 a 2004, em quatro hospitais do SUS na cidade de
Porto Alegre (RS). Os resultados demonstraram que as doenças do aparelho respiratório
(36%) foram o grupo de causas mais freqüentes para CSAA, seguida das perinatais (14%) e
doenças infecciosas e parasitárias (10%). As variáveis relacionadas à maior ocorrência de
internações hospitalares incluíram: menores de cinco anos, ter ido direto para o hospital pois a
unidade básica estava fechada ou pela gravidade do caso.
Outros fatores de risco para a readmissão hospitalar das crianças incluem o número de
admissões anteriores, o baixo nível socioeconômico, a ausência de acompanhamento regular
para o tratamento da doença e a baixa escolaridade materna (LASMAR et al., 2006) .
Outro dado interessante que merece ser discutido corresponde ao cruzamento dos
bancos de dados das crianças internadas na UTIP por doenças do aparelho respiratório,
residentes no município de Porto Velho e procedentes do HICD no período de 2007 a 2010.
Considerando o fluxograma de informações das crianças encaminhadas para a UTIP é
interessante observar que 57% das crianças procederam diretamente do ambulatório, ou seja,
passaram menos de 24 horas no hospital e foram encaminhadas diretamente à UTIP.
Lembramos aqui que informações ambulatoriais não fizeram parte do nosso banco de dados.
O quantitativo das crianças procedentes do ambulatório, corresponderam ao dado
“procedência” do banco de dados da UTIP e quando feito o cruzamento de dados, não foram
localizadas no banco de dados de informações de internação do HICD e portanto, não nos
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permitindo conhecer se estas crianças definidas como procedentes do “ambulatório” já
apresentavam histórico de reinternação hospitalar.
No entanto o que podemos observar é que a proporção de crianças que procederam da
internação do HICD apresentaram implicações mais graves dentro da UTIP. Ou seja, das
crianças que evoluíram à óbito, 56% corresponderam a crianças procedentes da internação e
não do ambulatório. Destas, 67% já apresentavam histórico de reinternação que variou de 2 a
4 vezes, com a proporção de 83% de evolução para óbito.
Segundo Benguigui (2002) as doenças respiratórias graves continuam sendo
responsáveis por 15% do total de mortes de crianças menores de cinco anos no continente
americano, o que corresponde a aproximadamente 70.000 crianças.
A fim de aprofundar o processo investigativo do perfil das crianças que se internaram
na UTIP e procederam do HICD em relação às internações por doenças respiratórias e sua
correlação com as variáveis períodos de “chuva” e “seca”, verificamos que as proporções de
internações encontradas tanto no período de chuva quanto no período de seca foram as
mesmas. Entretanto ao analisarmos as variáveis de gravidade IVAI, Pneumonias e evolução
para óbito, percebemos que no período da seca, as pneumonias prevaleceram, bem como mais
crianças evoluíram à óbito. Acrescentamos ainda, o fato das crianças reinternadas no HICD e
encaminhadas à UTIP foram superior no período de seca quando comparados ao período
chuvoso.
Estes achados apresentam similaridade com os descritos por Souza (2008) em estudo
desenvolvido no município de Rio Branco/AC. Apesar de não estudar as reinternações, o
autor analisa os padrões de aumento e redução dos incrementos referentes às internações
hospitalares por doenças respiratórias em menores de cinco anos, as quais coincidem com os
períodos de seca durante o período analisado, enfatizando a possibilidade da forte influência
das queimadas na prevalência dessas hospitalizações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo não teve a pretensão de construir um modelo preditor que pudesse estimar
precisamente o número de internações das crianças menores de 12 anos por doenças
respiratórias de acordo com os períodos do ano, mas apenas demonstrar as possíveis
correlações entre esses desfechos e os focos de calor/ queimadas para o município, levando
em consideração a relevância em se conhecer a magnitude e o perfil epidemiológico dessas
doenças frente as particularidades climáticas da região. E ainda, auxiliar na compreensão dos
processos que interferem no binômio saúde/ambiente do município de Porto Velho.
A análise descritiva dos dados de saúde e das informações ambientais nos permitiu
concluir que a prevalência das doenças respiratórias graves em crianças menores de cinco
anos é alta e compatível com outros estudos realizados no Brasil.
Entretanto, entre outras limitações relatadas, o número reduzido de leitos disponíveis
de terapia intensiva pediátrica, por se tratar de única unidade de atendimento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) para todo o estado de Rondônia, provavelmente é uma variável que
interferiu nas análises quando correlacionadas aos fatores ambientais. O que aponta para a
fragilidade dos serviços de saúde ofertados à população infantil, em que possivelmente
crianças que precisaram ser internadas nesta unidade morreram por falta de leitos disponíveis.
Outro aspecto a ser considerado diz respeito às internações evitáveis tanto no HICD
quanto na UTI Pediátrica, quando poderiam ter sido resolvidas na atenção primária, se os
programas voltados à saúde da criança fossem intensificados, se os recursos disponibilizados
à saúde fossem adequadamente empregados, não somente na assistência curativa, mas na
educação em saúde da população para o reconhecimento dos sinais de gravidade e na
capacitação dos recursos humanos no manejo adequado das doenças respiratórias.
Neste sentido, o estudo assume importância relevante na medida em que sugere a
associação entre a sazonalidade da região, as queimadas e as internações por doenças
respiratórias graves. Indicando a necessidade da realização de novos estudos com o emprego
de métodos mais aprimorados, a fim de aprofundar as análises, uma vez que o devemos levar
em consideração que o período seco pode ser responsável não pela freqüência de
atendimentos e sim pela maior gravidade das mesmas, em vistas a necessidade de internação
ou reinternação.
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O estudo torna-se, ainda, fonte útil para a construção de indicadores que visem o
planejamento e a implementação de ações e serviços tanto no âmbito saúde quanto ambiental.
É de fundamental importância que estas informações sejam repassadas e discutidas, como
parâmetro de avaliação de políticas públicas, principalmente no que se refere às medidas de
prevenção e promoção da saúde, acompanhamento dos fatores de risco, políticas de controle e
monitoramento da qualidade do ar, além da participação da sociedade.
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