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RESUMO 

 

A variação do comportamento dos elementos do clima e a sucessão de ritmos 
climáticos vêm sendo apontado com um dos fatores que influenciam nas condições 
de vida humana, principalmente na reincidência e intensificação das doenças, como, 
as doenças respiratórias. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como principal 
objetivo analisar a influência dos parâmetros meteorológicos temperatura e 
pluviometria sobre o número de internações hospitalares por doenças do aparelho 
respiratório nos municípios de Martins-RN e Apodi-RN (2005-2008). Como principais 
procedimentos metodológicos, optou-se pela análise rítmica do clima de Monteiro 
(1971) e a análise estatística de correlação a partir do cálculo do coeficiente de 
correlação de Pearson. De acordo com as análises rítmicas, evidenciou-se o 
comportamento sazonal das internações, com o retorno habitual dos casos nos 
mesmos períodos do ano, no recorte temporal de 04 anos. Quanto aos testes de 
correlação, concluímos que no município de Apodi-RN há uma correlação positiva, 
muito fraca entre a pluviometria e o número de Internações (0,23), logo, conforme 
aumenta o índice pluviometria, o número de internações aumenta lentamente. Os 
casos de Asma em Apodi-RN apresentaram correlação com a temperatura, em suas 
máximas (0,15) e mínimas (0,02). Já as internações por pneumonia apresentaram 
correlação com a pluviometria (0,02). No município de Martins não houve correlação 
significante para nenhuma das variáveis, tornando o número de Internações por 
doenças respiratórias indiferentes à pluviometria e a temperatura. Para os casos de 
pneumonia e asma, apresentaram correlação com a temperatura máxima, ambos 
com 0,03. Apesar dos testes não apresentarem correlação, ou quando identificadas 
serem consideradas estatisticamente inexpressivas, a distribuição sazonal nos 
gráficos de ritmo, demonstrou concentração de casos e ritmo nas internações. Na 
análise rítmica há uma relação direta entre as internações e os eventos climáticos, 
principalmente quando ocorre transição entre as estações chuvosa e o início da 
primavera, período de ocorrência da polinização das plantas na região Nordeste.  

 
Palavras-chave: Doenças Respiratórias. Elementos climáticos. Martins/RN. 
Apodi/RN. 
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ABSTRACT 

 

The variation of behavior of the climatic elements and the succession of 
climatic rhythms have been appointed as one of the factors that influence the 
conditions of human life, especially the emergence of diseases such as respiratory 
diseases. In this sense, the present search aimed main to analyze the influence of 
meteorological parameters, temperature and pluviometry about the number of 
hospital admissions for respiratory diseases in the municipalities of Martins-RN and 
Apodi-RN (2005-2008). As main methodological procedures, opted for the rhythmic 
analysis of climate Monteiro (1971) and the analysis statistical of correlation by 
calculating of correlation coefficient of Pearson. According to the rhythmic analysis, 
was evidenced the seasonal behavior of admissions, with the usual return of cases in 
the same periods of the year, in the temporal snip of 04 years. As for the correlation 
tests, we concluded that in Apodi-RN municipality there is a positive correlation, very 
weak between the pluviometry and the number of hospitalizations (0,23), so, when 
increases the pluviometry index, the number of admissions increases slowly. Cases 
of Asthma in Apodi-RN presented correlation with the temperature in their maximum 
(0,15) and minimum (0,02). Already hospitalizations for pneumonia show correlation 
with pluviometry (0,02). In the municipality at Martins there was no significant 
correlation for any of the variables, making the number of admissions for respiratory 
diseases indifferent to pluviometry and  temperature. For cases of pneumonia and 
asthma, presented correlation with the maximum temperature, both with 0,03. 
Although the tests do not identify correlation, or when identified were considered 
statistically negligible, the seasonal distribution in rhythm charts showed 
concentration of cases and rhythm in admissions. In rhythmic analysis there is a 
direct relationship between the hospital and climatic events, especially when there is 
transition between the rainy and early spring, occurrence period of pollination of 
plants in the region northeast. 

  

KEYWORDS: Climatic Elements. Respiratory Diseases. Martins / RN. Apodi / RN. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O ritmo climático, enquanto “encadeamento sucessivo e contínuo dos estados 

atmosféricos e suas articulações tendo em vista o retorno aos mesmos estados” 

(MONTEIRO, 1975, p. 30) e as variações meteorológicas, exercem enorme 

influência no processo saúde-doença em indivíduos nas mais diversas faixas etárias. 

Fisiologicamente, o homem dispõe de um sistema regulatório de temperatura, cuja 

principal função é assegurar que a temperatura do centro corporal se mantenha em 

torno dos 37º C, sendo que uma mudança na temperatura pode alterar o 

funcionamento do mesmo ou causar inflamações no organismo humano, deixando à 

imunidade do organismo baixa e propício a entrada de vírus e bactérias no corpo. 

A saúde humana, de acordo com Mendonça (2000) pode ser fortemente 

influenciada pelo clima a partir de determinada condição térmica, de dispersão de 

ventos e poluição, bem como de umidade do ar, apresentando assim relação direta 

sobre a manifestação de muitas doenças, epidemias e endemias humanas.  

Um dos grupos de enfermidades, cuja relação com as condições do tempo e 

clima tem chamado atenção dos pesquisadores, diz respeito às doenças do 

aparelho respiratório. De acordo com a organização Mundial de Saúde, são 

classificadas como doenças respiratórias, todas as enfermidades que afetam o 

sistema respiratório, ou seja, nariz, boca, garganta, faringe, laringe, tranqueia e 

pulmões. Estudos mostram que as doenças respiratórias são mais comuns, ou até 

mesmo fatais, em determinados tipos de tempo meteorológico, prevalecendo em 

períodos específicos do ano, e que associados às condições econômicas e sociais, 

podem agravar-se levando o individuo a morte (CAJAZEIRA, 2013, p.19). 

A variação do comportamento dos elementos do clima e a sucessão de ritmos 

climáticos vêm sendo apontado com um dos fatores que influenciam nas condições 

de vida humana, principalmente no surgimento de doenças, como, as doenças 

respiratórias.  

Nos últimos anos tem aumentado a preocupação de pesquisadores da 

geografia da saúde, para entender a relação entre o comportamento dos elementos 

atmosféricos e a morbidade de doenças respiratórias. Em alguns países, onde 

grande quantidade de estudos tanto retrospectivos, quanto prospectivos foi 
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realizada, uma associação entre a baixa da temperatura e o aumento das doenças 

respiratórias já está estabelecida (AYRES et al. 2003, p.14).  

Quando nos referimos ao Brasil, existe uma grande disparidade nos 

resultados, aos quais, para alguns, o aumento de casos estão associados a 

períodos mais frios, outros não tem muita representatividade, ocorrendo durante 

todo ano. Isso acontece devido à diferenciação das condições meteorológicas de um 

dado local e está relacionada à sua localização geográfica. Alguns trabalhos no 

Brasil como o de Botelho (2003) identificaram que a intensificação dos casos de 

doenças respiratórias ocorre em detrimento da queda da temperatura e aumento da 

umidade do ar.  

Partindo desse pressuposto, trabalhamos a influência dos tipos de tempo 

meteorológico, da sazonalidade, e do comportamento dos elementos climáticos, tais 

como temperatura e pluviometria, na incidência de doenças respiratórias nos 

municípios de Apodi-RN e Martins-RN, este último diferencia-se por suas 

características ambientais.  

 A escolha da área de estudo iniciou com a vivência e entusiasmo da autora 

desde a graduação, ao qual tinha interesse em analisar os fatores positivos e 

negativos que o clima serrano oferece à condição da vida humana. O município de 

Martins-RN apresenta um regime pluviométrico em torno de 1.200 mm, responsável 

por acarretar maior carga de água no solo e no ar e mantém um excedente hídrico 

durante grande parte do ano, possibilitando a manutenção da umidade do ar, devido 

às suas particularidades do relevo elevado, das diferentes formas de uso e 

ocupação do solo, o que caracteriza esta área como unidade geoambiental distinta 

do seu entorno de clima semiárido.  

Suas particularidades ocorrem por conta, principalmente, do fator “altitude”, o 

qual, segundo Mendonça (2001), é relevante para a diminuição da temperatura, visto 

que há uma diminuição de 0,6ºc a cada 100 m de altitude. Ocorre também, a                                                 

influência dos terrenos mais elevados sobre a precipitação, de acordo com Ayoade 

(2006), é determinada por maiores precipitações por ocorrência de chuvas 

orográficas, porém, dependem da associação com o tamanho e alinhamento da 

serra. As características de topografia atreladas a de pluviometria condiciona 

ambientes propícios a umidade mais elevada.  
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A definição pelo estudo de doenças respiratórias surgiu em função da 

ocorrência do número dos casos de Asma de forma expressiva no município de 

Martins-RN, optando-se por analisar as doenças do trato respiratório no geral, a fim 

de se identificar a existência dessas doenças em grandes proporções, assim como 

verificar possíveis relações com clima local. Por se tratar de uma região serrana, 

buscou-se através deste trabalho analisar uma provável ocorrência sazonal da 

doença. Tal análise foi comparada com o município de Apodi-RN que, por sua vez, 

localiza-se na área da depressão sertaneja, com altitude inferior de 

aproximadamente 400 m e o fenômeno da sazonalidade climática é menos intenso.  

Desta forma, como critério de escolha do município de Apodi-RN para realizar 

a análise comparativa, foi priorizado o fator altitude e, em segundo lugar, a 

disponibilidade de dados meteorológicos, visto que, nos municípios mais próximos à 

área da Serra de Martins-RN não são feitas coletas destes dados. 

A definição do recorte espacial e temporal ocorreu levando em consideração 

a disponibilidade dos dados meteorológicos de Martins-RN em que a único 

levantamento detalhado e com qualidade dos dados ocorreu no período de 2005 a 

2008, em uma estação meteorológica automática do SINDA – Sistema Integrado de 

Dados Ambientais pertencentes ao INPE – Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, que tem distribuído em todas as regiões do Brasil plataformas de coleta 

de dados ambientais, utilizada para previsão do tempo e estudos climáticos. Quanto 

a Apodi, não houve problemas quanto aos dados, pois, encontra-se disponível um 

banco de dados climáticos do INMET em uma série histórica de mais de 40 anos, ao 

qual não utilizamos devido à delimitação do recorte temporal do município de 

Martins, optando-se pela série de 2005 a 2008, para uma análise mais assertiva dos 

dados.    

É importante conhecer a dinâmica dos fatores climáticos, temperatura e 

pluviometria, enquanto indicadores da relação clima e saúde, para entender a 

sazonalidade das doenças a partir da associação das variáveis, baseados nos 

valores médios coletados destes fatores. 

Elaborar uma análise comparativa entre os municípios de Martins e Apodi 

verificando uma provável correlação entre o ritmo climático e a manifestação de 

doenças respiratórias é o ponto crucial da pesquisa, visto que, a partir desta pode-se 

obter resultados referentes à quais períodos do ano se concentram um maior 
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número de doenças respiratórias e se nos municípios pesquisados ocorreu com a 

interferência da sazonalidade climática no número de morbidades, assim como a 

influência do relevo no comportamento dos casos.   

Para Abreu e Ferreira (1999) os elementos do clima não são os únicos 

responsáveis pelo desencadeamento de enfermidades, todavia, quando vinculados 

às características físicas, psicológicas e culturais, ou seja, fatores ligados ao estilo 

de vida agem como mais um contribuinte para o surgimento de diversas doenças. 

Assim, enfatizamos também alguns fatores que podem intensificar o número de 

casos de doenças respiratórias nos municípios estudados relacionando com dados 

demográficos e socioeconômicos. 

Portanto, o objetivo geral desta dissertação é identificar a influência climática 

de determinados parâmetros meteorológicos sobre os casos de internações doenças 

respiratórias na população dos municípios de Martins-RN e Apodi-RN. 

Especificadamente, os objetivos foram: Levantamento e análise dos dados 

climáticos (precipitação e temperatura) e suas variações sazonais nos municípios de 

Martins-RN e Apodi-RN; mapeamento das doenças respiratórias mais incidentes 

oriundos das variantes climáticas; caracterização das épocas de maior e menor 

incidência no período de 2005-2008; correlacionar estatisticamente a fim de se 

obtiver o grau de relação e a proporção da alteração do números de casos de 

doenças respiratórias de acordo com a variação climática. 
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2 - CLIMA E SAÚDE: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O objeto de estudo da ciência geográfica é a relação entre o espaço e a 

sociedade. Podemos admitir que existam espaços geográficos cujas características 

são o resultado de uma interação íntima entre grupo humano e base geográfica. 

(SANTOS, 1999, p. 23) 

A compreensão do espaço enquanto totalidade é importante para o 

entendimento dos fenômenos e para o desenvolvimento de analises integradas dos 

acontecimentos, visto que, o espaço também é resultado dos ritmos e do processo 

organizacional de uma sociedade, da técnica e de todos os meios utilizados pelo 

homem para transformar a sociedade.  

 

O espaço se define como conjunto de formas representativas de 
relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos 
nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. 
(Santos, 1996, p.122). 
 

 

Essas relações vêm sendo estudadas nas discussões de saúde, da 

disseminação e distribuição das doenças, assim como, na influência do meio 

ambiente nesse processo. NATAL (2015) afirma que o estudo do espaço e das 

relações com a saúde do homem, é um dos grandes desafios da geografia em 

validar o seu papel sobre o modelo biomédico dominante.  

 

A relação entre a produção do espaço e a saúde do homem envolve 
diversos aspectos físicos e sociais, nos quais os aspectos sociais da 
saúde incluem as condições mais gerais de uma sociedade 
(socioeconômicas, culturais e ambientais), que se relacionam com as 
condições de vida e trabalho de seus membros, como habitação, 
saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e educação.  
(NATAL, 2015, p.23) 

 
Nos estudos que relacionam espaço e saúde, a abordagem de espaço é vista 

com uma nova roupagem, a que insere discussões de saúde e planejamento do 

espaço como forma de minimizar ou combater o desenvolvimento de alguns 

ambientes propícios à proliferação de doenças.  

Nos estudos da geografia da saúde, o geógrafo deve considerar os 

fenômenos imbuídos na produção do espaço, os quais influenciam no processo 
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saúde-doença. De acordo com Barcelos (2000) o espaço não só viabiliza a 

circulação de agentes, mas estabelece um elo, unindo, de um lado, grupos 

populacionais com características sociais que podem magnificar efeitos adversos e, 

do outro lado, fontes de contaminação, locais de proliferação de vetores.  

Para Dantas (1998), o movimento interno da discussão do espaço no setor de 

saúde se articula ao conjunto de questões colocadas pela reorganização dos 

serviços, por um lado, ao mesmo tempo em que tem vínculos de caráter mais 

mediato com o processo mais geral de reestruturação dos espaços na perspectiva 

da globalização da sociedade.  

Por ser no espaço onde se desenvolve todas as relações da sociedade, 

entender os seguimentos e os processos relacionados a este é de fundamental 

importância para a compreensão do homem e a interação da natureza, ao qual pode 

trazer resultados negativos, principalmente quando exposto a ambientes propícios a 

disseminação de doenças, ou até mesmo, o homem cria ambientes prejudiciais à 

saúde.  

Segundo Dantas (1998) na área da saúde, o modelo da história natural da 

doença estabelecia uma abordagem causal em que o meio ambiente agrupava o 

conjunto de fatores relacionados ao espaço, os quais, em interação com o 

hospedeiro e o agente etiológico, levavam ao surgimento, ou não, de doenças.   

Para Mendonça (2000) a condição biológica do homem impõe-lhe a 

necessidade da convivência com os elementos da natureza em seu estado não 

degradado, pois a vida humana realiza, particularmente, com muitíssima dificuldade 

em condições de ar, água e solo deteriorados e na ausência do relevo e da 

vegetação. Ao lado dessas condições vitais básicas é também preciso garantir 

habitação, alimentação, escolaridade, lazer e cidadania a todos os citadinos, 

premissas fundamentais para a vida em sociedade. (MENDONÇA, 2000, p.196) 

O homem utilizou da técnica para adquirir e assegurar direitos e garantia da 

manutenção da vida, transformando o meio para o bem da sociedade. Nesse sentido 

foi transformando com o tempo e de acordo com o período histórico o espaço natural 

em espaço humanizado e essa transformação, como supracitado, quando ocorrido 

sem planejamento (na maioria dos casos) acarreta ambientes propícios ao 

surgimento e disseminação de doenças.  
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Diante disto; é preciso criar um conjunto de ações que proporcionem o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde da população humana. 

(NATAL, 2015) 

A compreensão do lugar enquanto conceito-chave é importante para o 

entendimento das experiências sociais envolvidos no processo saúde-doença, visto 

que, é o espaço de experiência e trocas de significados próprios.  

 

Dessa forma, a vigilância em saúde carece de instrumentos que 
incorporem a dimensão do lugar como expressão do relacionamento 
entre os grupos sociais e seu território. A compreensão do conteúdo 
geográfico no cotidiano local tem grande potencial não só explicativo, 
como também de identificação de situações-problema para a saúde, 
e com base nisso, de planejamento e de organização das ações e 
práticas de saúde nos serviços. (BARCELOS, 2000, p. 905).  

 

Os estudos da relação clima e saúde são desenvolvidos na ciência geográfica 

pela climatologia, que é um campo de estudo da geografia física. Apesar de ter seus 

preceitos meteorológicos, discorda quanto às bases conceituais, visto que não 

relacionada aos eventos atmosféricos, às questões sociais e antropocêntricas. 

Sabemos que os estudos atmosféricos são realizados pela meteorologia. A 

climatologia nasce dos estudos da meteorologia com registros das medições dos 

fenômenos atmosféricos. 

A climatologia é usada para o entendimento da relação ambiente-doença, 

alterações na atmosfera e os ritmos e sucessão de tempos podem ser elementos 

desencadeadores de doenças respiratórias, cardiovasculares, entre outros. 

Definimos o clima como um ambiente atmosférico constituído por uma série de 

estados da atmosfera que cobre um lugar em sua sucessão habitual. (Sorre, 2006, 

p.14).  

Para o estudo do clima, necessita-se da abordagem do tempo (meteorológico) 

enquanto unidade do todo, enquanto sistema. O clima passa a ser a associação dos 

tipos de tempo em dinâmica e essência, a partir da sucessão habitual dos 

acontecimentos atmosféricos.  

Diante desta perspectiva, segundo Sorre (2006), considera-se como fatores 

do clima as circunstâncias que determinam a existência e regulam a sucessão dos 

tipos de tempo, aos quais são: latitude, altitude, situação relativa ás massas de ar 
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oceânicas e continentais, aos centros de ação e aos movimentos gerais da 

atmosfera, exposição, declividade, por exemplo.  

O clima é definido pela média das condições do tempo ao longo de 30 anos, 

ou seja normal climatológica. Já no tempo (meteorológico) ocorre uma variabilidade 

meteorológica diária que pode ser por graus de intensidade extremos, afetando o 

bem estar e atividades humanas. Diante desta perspectiva os estudos da relação 

clima e saúde busca entender como as alterações do tempo e do clima são vetores 

desencadeadores de epidemias.  

De acordo com Monteiro (1975), para o geógrafo interessado no clima como 

um dos componentes naturais da organização do espaço, isso representará o início, 

a revelação genética do comportamento atmosférico, a partir da qual, com as 

demais associações naturais e, sobretudo, com a atividade humana, os espaços 

geográficos são organizados. “As situações de tempo esperadas, ou seja, que 

caracterizam o clima de um determinado lugar deve afetar a população numa 

proporção mediada pelas condições do Espaço Geográfico”. (CONCEIÇÃO, 2003, p. 

47)   

 

2.1 - Ritmo Climático 

 

Devido ao clima poder ser analisado de forma contínua e rítmica, utilizaremos 

como teoria base a proposta de Monteiro (1971) sobre o ritmo climático, em que os 

elementos climáticos têm sua dinamicidade própria independente da escala climática 

ou microclimática inserida. A utilização e aperfeiçoamento da teoria de ritmo 

climático de Monteiro (1971) está fundamentada na concepção climática de Sorre 

(1955), sobre o clima enquanto expressão da sucessão de estados atmosféricos. 

Em seus trabalhos, Sorre buscava entender a vivência do homem e sua relação com 

a terra, correlacionando com outras ciências, para entender de forma holística a 

interações entre ambos. 

Os estudos de análise rítmica de Monteiro foram iniciados na década de 

1950, com estudos sobre o clima urbano, cujo objeto de estudo era o centro-oeste 

brasileiro.  

A ideia de Monteiro no estudo do ritmo climático abrange a totalidade da 

dinâmica atmosférica em substituição da utilização de dados das médias (baseada 
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na perspectiva determinista) dos comportamentos dos elementos atmosféricos para 

a análise climática. Realizava também, em seus trabalhos a análise da atuação dos 

principais elementos meteorológicos relacionando as demais esferas geográficas e 

sua influência na vegetação, nas atividades humanas e interferência do relevo no 

mesmo.  

Segundo Monteiro (1975) a análise rítmica consiste na representação do ritmo 

climático através de gráficos que são longas faixas de representação diária (série 

temporal) concomitante de todos os atributos atmosféricos mensuráveis sobre um 

lugar, acompanhados da informação sobre o sistema meteorológico atuante em 

cada dia. 

O ritmo consiste em colocar sobre as propriedades intensas – o tempo e seu 

desempenho sequencial – a maior responsabilidade em revelar a natureza do clima 

(Monteiro, 1975, p.10). Surge como a essência geográfica na conceituação de clima, 

visto que, parte da análise de sucessão habitual do tempo, é utilizada para o 

entendimento da relação com demais elementos geográficos. 

 

Acreditamos que a abordagem alcança o nível geográfico quando 
colocamos a análise dos tipos de tempo em sequência contínua. 
Embora nas mais diferentes escalas de tempo ou espaço – desde a 
análise comparativa de vários anos tomados como padrões 
representativos da circulação de um continente, nas variações 
sazonais dentro de um ou alguns anos numa região, até a análise 
episódica de um fenômeno local – será necessária continuidade da 
sequência. Por coerência com a noção de “sucessão” de que se 
reveste o caráter geográfico do clima. Porque só o encadeamento 
dos estados atmosféricos mostra os “tipos” esquematizados na 
análise meteorológica precedente, em suas perspectivas reais, 
revestidos de suas infinitas gradações e facetas. Também é pela 
sucessão que se percebem as diferentes combinações dos 
elementos climáticos entre si e suas relações com os demais 
elementos do quadro geográfico. É a sequência que conduz ao ritmo, 
e o ritmo é a essência da análise dinâmica. (MONTEIRO, 1975, 
p.13). 

 

De acordo com Monteiro (1975), o ritmo exprime não mais a distância 

quantitativa dos valores sucessivos, mas o retorno mais ou menos regular dos 

mesmos estados. Ou seja, a análise climática deixa de ser apenas o levantamento 

dos totais dos tipos de tempo atmosférico, para fazer seu encadeamento sequencial.  
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Para Monteiro (1975), a teoria que fundamenta a análise rítmica do clima é a 

Teoria Geral dos Sistemas, devido admitir a possibilidade de receber perguntas e 

emitir respostas.  

 

A TGS está moldada em uma filosofia que adota a premissa de que a 
única maneira inteligível de estudar uma organização é estudá-la 
como sistema, uma vez que a análise dos sistemas trata a 
organização como um sistema de variáveis mutuamente 
dependentes (BERTALANFFY,1975, p.25). 
 

A principal característica da TGS é seu caráter multidisciplinar. Na geografia 

foi utilizada como base para o desenvolvimento de estudos da natureza na geografia 

física, os geossistemas.  

A abordagem sistêmica, ao qual passou a recorrer progressivamente, presta 

contribuição inestimável, sobretudo porque, é bastante flexível a vários tipos de 

sistema, podendo ser aplicada nos casos mais variados.  

 

Na análise rítmica as expressões quantitativas dos elementos 
climáticos estão indissoluvelmente ligadas à gênese ou qualidade 
dos mesmos e os parâmetros resultantes desta análise devem ser 
considerados levando em conta a posição no espaço geográfico em 
que se define (MONTEIRO, 1971, p. 13). 

 

Para o estudo da relação entre clima e saúde a teoria do ritmo climático é 

importante, visto que, possibilita selecionar os períodos de maior ocorrência das 

doenças respiratórias em casos específicos, viabilizando a utilização de anos ou 

episódios para entender os comportamentos atmosféricos e suas sucessões 

habituais e excepcionais.  

Isso porque há uma relação intima entre os ritmos climáticos e biológicos, 

visto que, as mudanças climáticas influenciam nas atividades e funções do 

organismo humano e no seu ritmo biológico. Nos estudos do Brasil, é adequada a 

utilização da análise rítmica, uma vez que apresenta uma localização geográfica 

intertropical, onde os elementos que mais interferem nas condições atmosféricas é a 

pluviometria (chuvas).  

O ritmo na análise da relação clima e saúde se expressa a partir dos regimes 

térmicos e pluviais para o entendimento dos períodos mais secos e úmidos e sua 

relação com a manifestação de doenças respiratórias.  
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2.2 - Geografia da saúde 

   

 

A geografia da saúde preocupa-se com a evolução da saúde nas populações, 

a partir de estudos da distribuição espacial de agravos à saúde humana. Partindo do 

pressuposto que, 

 

A saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social e 
não apenas a ausência da doença. (OMS, 1946) 

 

Essa definição da OMS (Organização Mundial da Saúde) expressa que a 

saúde é resultado de uma diversidade de condições ao qual o ser humano está 

exposto, sejam elas de habitação, alimentação, renda, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, meio ambiente, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de 

saúde. Expressa-se enquanto resultado organização socioespacial, atingindo níveis 

de desigualdade devido aos diferentes níveis de vida. 

Para Souza e Teodoro (2009) a saúde vincula-se, diretamente, com o 

ambiente (compreendido por meio da interação da sociedade com a natureza, de 

forma indissociável), já que as condições e/ou alterações do meio natural só têm 

importância para o homem quando passam a ser percebidas ou afetam seu bem-

estar e modo de vida.  

  Rouquayrol e Almeida Filho (1999) afirmam que a abordagem geral sobre os 

problemas de saúde-doença em nível coletivo consiste na distribuição das 

ocorrências segundo valores assumidos por uma ou mais de uma variável 

circunstancial. As variáveis circunstanciais ligam-se a fatos ou medidas de tempo, 

lugar ou pessoa.  

 Apesar de surgir desde os primórdios da vida e civilização humana, os 

estudos da relação do clima com a saúde humana se concretizou junto com a 

sistematização da ciência no geral e ser estudada, porém vem ganhando destaque 

nas últimas décadas com o ressurgimento ou enfoque da geografia da saúde, 

atrelado a algumas temáticas ambientais e suas relações com as condições de vida 

humana.  

As primeiras concepções da ciência geográfica se enveredavam para um viés 

determinista, sendo assim, as condições físico-ambientais destacavam-se como as 



28 
 

únicas responsáveis pela manifestação de doenças, sem considerar as questões 

socioambientais, ou mais especificadamente, como enfatizado neste trabalho, sócio 

sanitárias. 

Por muitos séculos todo o processo de saúde-doença esteve relacionado à 

ideia divina de pecado, enquanto respostas ou “castigos” direcionados a desvio de 

conduta religiosa no mundo terreno. Isso ocorre devido à influência do período 

histórico e cultural ao qual o conceito vem passando.  

Como pai da Medicina, Hipócrates desenvolveu os primeiros estudos da 

relação do meio na saúde humana, inicialmente os estudos eram ligados à própria 

área médica, em que a propagação de doenças era direcionada ao ambiente 

habitado. Porém com o tempo, a medicina foi ganhando um caráter anatômico e 

novos ramos foram surgindo. A obra “Ares, Águas e Lugares” de Hipócrates é um 

indicador de que a origem da geografia da saúde vem desde a Grécia antiga.  

Apesar de não ser um geógrafo, Hipócrates tinha conceitos bem definidos 

empiricamente quanto à dinâmica espacial e sua relação com a ocorrência de 

doenças. Sempre relacionava a predominância de determinadas moléstias a 

dinâmica ambiental da localidade de ocorrência.  

Posteriormente, nos séculos XV e XVI, os estudos relacionados passaram a 

ser desenvolvidos pela geografia médica, utilizando esse nome, por ser uma área de 

estudo mais ligada à medicina do que à própria geografia. No mesmo período 

também destacamos a ascensão dos estudos da geografia médica, devido às 

viagens dos europeus para descoberta de novos continentes. Essas viagens foram 

de grande valor, visto que, foram observados a partir dessas uma variedade de 

doenças que podiam surgir em determinados lugares, assim como métodos culturais 

de combate a algumas epidemiologias.  

Costa e Teixeira (1999) afirmam que a aproximação entre o saber médico e a 

geografia foi impulsionada graças aos descobrimentos de novas terras pelos 

colonizadores, surgindo à necessidade de se conhecer as doenças das terras 

conquistadas visando à proteção de seus colonizadores e o desenvolvimento das 

atividades comerciais. 

Segundo Kears e Moon (2002) a mudança nominal da geografia médica para 

geografia da saúde ocorreu devido ao grande engajamento com as teorias sociais, 

perdendo a predominância do caráter determinista. Na discussão da geografia da 
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saúde os estudos ocorrem com uma abordagem mais crítica, visto que, a 

abordagem é feita de forma mais integrada, a partir dos fatores ambientais e sociais 

de risco.  

Os conceitos geográficos trabalhados por Milton Santos (1999) ganharam 

destaque enquanto referência para a análise da relação espaço e doença, a partir da 

base teórica do espaço enquanto conjunto de fixos e fluxos que interagem.  

O estudo da geografia da saúde surge para romper as barreiras entre o 

ensino de geografia física e humana, através do preceito do homem presente e 

integrante de forma indissociável do meio. Nos últimos 15 anos, geógrafos médicos 

têm começado a focar não somente na distribuição característica da doença e dos 

serviços de saúde/doença, mas também em mais complexas noções de “lugar” 

(KEARNS & MOON, 2002). 

A geografia da saúde é um campo da ciência geográfica que lida com a 

compreensão do processo saúde-doença no espaço e a interferência na sociedade. 

Sorre foi um dos estudiosos que ganhou destaque nos seus estudos na geografia da 

saúde, tinha seus estudos fundamentados na geografia médica, porém inseriu uma 

discussão geográfica crítica.  

Trabalhos que relacionam clima e saúde no Nordeste Brasileiro, (Gomes et. 

al, 2013), apontam que Fortaleza e Recife são as capitais que tem maiores índices 

de internações por doenças do aparelho respiratório nos anos 2000 e 2001.  

Os estudos da geografia da saúde são bastante recentes, porém o estudo 

sobre a relação ambiente-saúde humana já vinham sendo desenvolvidos por outras 

áreas com estudos epidemiológicos.  
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3 - RELAÇÃO CLIMA E SAÚDE 

 

O estudo do clima e saúde humana, para Mendonça (2001) se constitui como 

um dos ramos da climatologia geográfica. Sendo este capaz de identificar as 

interações ocorridas a todo o momento com os elementos naturais do meio, dando 

ênfase aos fatores e elementos determinantes do clima, e às condições de saúde. 

As influências atmosféricas ou do meio ambiente na vida humana acontecem 

diariamente, podendo ser térmicas, hídricas, elétricas, ou a combinação destes 

associados a outros fatores naturais, assumindo um papel cada vez mais relevante 

no que tange o bem estar da vida humana.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o clima tem um importante 

papel na transmissão de doenças infecciosas, principalmente em países em que se 

se associam fatores socioeconômicos de subdesenvolvimento. As funções 

fisiológicas do corpo humano respondem às mudanças no tempo, e a incidência de 

certas doenças mostra uma correlação com o clima e as estações do ano. Podemos 

destacar como exemplo, práticas do nosso cotidiano, como o nosso vestuário, 

hábitos e alimentação são reflexos do tempo e do clima.  

Segundo Ayoade (2006) o clima afeta a resistência do corpo humano e na 

manifestação de algumas doenças, além de influenciar no crescimento, propagação 

e a difusão de microrganismos. Dependendo do padrão sazonal ao qual o ser 

humano está inserido, o clima influencia na saúde humana tanto na fisiologia com a 

manifestação de doenças, quanto a partir das condições do meio garantir a fluidez 

de padrões de distribuição de antigas e novas doenças. 

Seguindo nessa perspectiva, partimos da premissa em que o ambiente 

interno e externo é fator influenciador na fisiologia do corpo humano, aos quais, em 

contrapartida, pode manifestar diferentes reações, quando expostas a fatores de 

risco. “O organismo segue sendo o registrador mais delicado das funções 

climatológicas complexas.” (SORRE, 1955, p. 23.) 

De acordo com Confaloniere (2007), os efeitos dos eventos climáticos afetam 

a saúde através da influencia na fisiologia humana com a manifestação direta de 

doenças, seja no desenvolvimento de traumas psicológicos ou até mesmo na 

produção de alimentos e na condição que propõem para a proliferação de agentes 

infecciosos, entre outros.  
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É sabido que as condições climáticas não são as únicas responsáveis pelo 

agravo de determinadas doenças, porém, quando associados a características 

físicas, psicológicas e culturais dos indivíduos, assim como, fatores socioeconômicos 

e sociosanitários, são agravantes das enfermidades. Sendo assim, deixamos a 

perspectiva determinista de lado ao considerar as vastas relações estabelecidas 

pelo homem no espaço.  

É importante frisar que os seres humanos não reagem da mesma forma sob 

idênticas condições climáticas por causa de diferenças individuais, idade, hábitos 

alimentares, hábitos sanitários, experiência climática passada e influências culturais. 

Nem todos os indivíduos são igualmente adaptáveis para as mudanças do clima, 

devido a esses fatores a reincidência de casos de doenças respiratórias em alguns 

períodos do ano, não são consideradas doenças endêmicas.  

Ayoade (2006) afirma que as temperaturas extremamente altas podem 

provocar a incidência de choques térmicos, exaustão e câimbras pelo calor. Já as 

temperaturas extremamente baixas podem ocasionar males como artrites, sinusites, 

e enrijecimento das juntas. Os meses com maiores índices de precipitação e 

temperatura elevada têm demonstrado em geral, relação positiva com a transmissão 

de doenças, principalmente aquelas causadas por vetores como a malária, a febre 

amarela e a dengue (SILVA; BRANDÃO, 2002.).  

Dentre essas doenças, o clima quente e úmido é responsável pela 

proliferação do mosquito Aedes Aegypti, pois, na época chuvosa as fêmeas 

encontram água parada com maior facilidade para realização da desova. Até o ano 

de 2014, o mosquito ganhava destaque nacional devido à transmissão de dengue, 

porém no último ano destacou-se também a problemática pandêmica de Zika, 

Chikungunya em diversos países. Vale destacar mais uma vez, que a proliferação 

dos mosquitos ocorre por associação entre as condições ambientais de climas 

úmidos e condições e hábitos precários da sociedade. Sobre essas doenças, há 

ainda poucos estudos e resultados, porém, dissemina-se no cenário nacional um 

surto de casos de microcefalia, onde, predominantemente estão associados aos 

casos de diagnóstico de Zika vírus.  

Para entender a relação clima e saúde e a manifestação 

(incidência/reincidência) de doenças, deve atentar para as ritmo do tempo. Grande 

número de doenças está associado a um determinado período do ano, por 
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apresentar especificidades na atmosfera que influencia no comportamento da 

dinâmica climática.  

Porém, as reações ao ambiente não acontecem em todos os seres vivos da 

mesma maneira, visto que, depende da adaptabilidade desenvolvida pelo 

organismo. O grau de vulnerabilidade de um determinado organismo dependerá da 

idade, das próprias condições fisiológicas desenvolvidas por este. 

Diante disto, percebemos uma relação direta das variações atmosféricas com 

o controle da hipersensibilidade humana, atuando na imunização ou surgimento de 

doenças. Esta ocorre em contrapartida de mudanças ambiente em que o individuo 

está adaptado, desencadeando uma diversidade de reações, quando trabalhamos 

com o aparelho respiratório, estas podem se alérgicas ou infecciosas.  

  

3.1 - Clima e doenças respiratórias 

 

As doenças do aparelho respiratório são umas das que apresenta maior 

ocorrência no Brasil, ficando entre as cinco com maiores casos de internações, de 

acordo com o DATASUS(2015). O aumento das infecções ocorre devido a uma 

tendência maior, nos países tropicais, dos casos estarem associados episódios de 

precipitação. 

Souza (2007) afirma que um dos aparatos do corpo humano de maior 

intercâmbio com o meio ambiente é o aparelho respiratório em virtude de uma 

grande quantidade de ar que o ser humano respira, expondo-o a qualquer mudança 

ocorrida no meio ambiente, ocorrendo uma predisposição as mudanças 

atmosféricas. São doenças comuns em todas as faixas etárias, porém em crianças e 

idosos o número de casos ganha destaque.  

São enquadrados enquanto doenças do aparelho respiratório pelo SUS, as 

doenças expressas no quadro abaixo (Quadro 1).  
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         Quadro 1: Capítulo X do CID 10: Doenças do aparelho respiratório 

 
        Fonte: DATASUS (2015) 

 

Dentre as doenças apresentadas acima, destacam-se as classificadas no 

grupo II e V, que englobam gripe e pneumonia, e doenças crônicas das vias aéreas 

superior, com destaque a bronquite e asma.  

Alguns estudos, a exemplo o de Souza (2007) estão associados ao 

incremento dos agravos respiratórios aos períodos de outono e inverno, 

particularmente em razão das oscilações de umidade relativa do ar e temperatura, e 

o baixo índice de precipitação, assim como, pela escassez de chuva, aumenta a 

quantidade de poeira e fumaça no ar que aumenta a irritabilidade do organismo. 

Poucas chuvas promovem queda da umidade do ar, ressecando as mucosas nasais 

propiciando irritações nas vias aéreas superiores (SOUZA, 2007, p 13). 

Algumas reações simples ocorrem em contrapartida dos efeitos dos 

condicionantes climáticos, tais como, as baixas temperaturas e a chegada ou 

esfriamento do ar propiciam a congestão do nariz, gerando coriza, espirros e dor na 

face, sintomas estes que estão associados a resfriados. A umidade elevada 

aumenta a concentração de fungos e pólens no ar (PACKE & AYRES 1985), 

enquanto a temperatura elevada potencializa os efeitos do ozônio, que age 

intensificando os efeitos da exposição alergênica (HOLZ et al., 2002). 

Os mecanismos de defesa em condições normais são capazes de impedir ou 

atenuar os efeitos nocivos do aparelho respiratório, causados por substâncias 

estranhas, ou até mesmo, por pequenas alterações na temperatura e na umidade. 

(SOUZA, 2007). 

COD. Doenças

J00 - J06 Infecções agudas das vias aéreas superiores

J09 - J18 Influenza [gripe] e pneumonia

J20 - J22 Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores

J30 - J39 Outras doenças das vias aéreas superiores

J40 - J47 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores

J60 - J70 Doenças pulmonares devidas a agentes externos

J80 - J84 Outras doenças respiratórias que afetam principalmente o interstício

J85 - J86 Afecções necróticas e supurativas das vias aéreas inferiores

J90 - J94 Outras doenças da pleura

J95 - J99 Outras doenças do aparelho respiratório

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório (J00-J99)
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Para Sartori e Farinha (2000) em geral, a temperatura baixa e a amplitude 

diurna dos elementos climáticos fazem aumentar o número de casos de doenças 

respiratórias. Assim, são mais frequentes no inverno e nas mudanças de estação e 

menos comuns no verão. Quanto maior a variabilidade da temperatura, 

especialmente, maior a frequência de infecções respiratórias.  

Segundo Cajazeira (2013) a maioria dos estudos tem ressaltado as 

oscilações de temperatura (máxima e mínima), bem como o aumento da amplitude 

térmica, como variáveis climáticas mais representativas no agravamento das 

infecções respiratórias. Nos locais onde as temperaturas caem, causam a 

proliferação de vírus, principalmente em ambientes fechados, acentua-se a 

disseminação de doenças respiratórias. A maior difusão de doenças respiratórias na 

estação fria está no fato de as pessoas exercerem mais atividades em locais 

fechados, diferente do verão, quando as atividades desenvolvidas ao ar livre são 

mais frequentes (ZEM, 2004). 

Os fatores meteorológicos exercem influência relevante sobre a incidência de 

enfermidades respiratórias. Neste sentido, Lin (et al. 2009) observam que cada grau 

de diminuição de temperatura ambiental se associa com um aumento mensal de 

pneumonias de 0,03/10.000 habitantes. 

Para conhecer o processo saúde-doença, concordando com Aleixo (2012), é 

necessário também conhecer sua distribuição espacial verificando relação com as 

condições atmosféricas circundantes. Deve-se desenvolver uma preocupação maior 

em conhecer mais profundamente a complexidade etiológica das doenças 

respiratórias. 

Acreditava-se que a proporção das doenças respiratórias seria diferente entre 

os países desenvolvidos e em desenvolvimento devido a diferenças na estrutura 

etária, exposição a fatores de risco e em relação ao acesso e ao grau de 

desenvolvimento das unidades de saúde (SILVA JUNIOR, 2011, p. 43).  

A relação entre temperatura e pluviometria e o acometimento por doenças 

infecciosas é altamente reconhecida. Isso porque variáveis climáticas são 

importantes determinantes na sobrevivência dos patógenos. “As temperaturas 

baixas e o aumento da umidade em um ambiente se associam com uma maior 

incidência de infecções do trato respiratório” (MÄKINEN, 2009, p. 458). 
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A queda da temperatura facilita o aumento de ocorrência por doenças 

respiratórias, visto que, é um condicionante a proliferação de vírus e bactérias. As 

doenças respiratórias tanto ocorrem em decorrência viral ou bacteriana, que podem 

evoluir para uma pneumonia. A transmissão ocorre em contrapartida da queda da 

temperatura e aumento da pluviometria, que mantem os ambientes mais frios e 

úmidos, propiciando ambientes de reprodução dos agentes patógenos.   

 

Os distúrbios respiratórios são provocados tipicamente por reações 
alérgicas, infecções ou inalações de poeiras ou produtos químicos, e 
podem ser influenciados pelo tempo e clima, indiretamente, através 
das quedas súbitas na temperatura ou diretamente, através do 
aumento em níveis de poluentes (CONDE, 2001, p. 2). 

 

O favorecimento das infecções respiratórias, principalmente dos casos de 

pneumonia, no período mais frio ocorre com o aumento da quantidade de mofo ou 

fungos e da população de ácaros, o que torna a poeira domiciliar muito mais 

alergênica. A modificação das condições de vida, principalmente das crianças, é 

outro fator influenciador no número de casos, pois com prejuízo da prática de 

esportes e brincadeiras ao ar livre, o que as mantém mais em casa, agasalhadas e 

em contato íntimo com a poeira domiciliar.  

O aumento dos fungos está associado à diminuição da temperatura e 

aumento da umidade. Os fungos são os agentes mais frequentes associados aos 

casos de hospitalização por crises no aparelho respiratório, em destaque a asma e 

pneumonia. O desencadeamento de doenças alérgicas também surge por influência 

dos fungos, mais precisamente, quando associados a reincididas e persistência da 

doença.  

Por apresentar-se com maior número de casos entre as doenças 

respiratórias, apresentamos características e condições favoráveis dos elementos do 

clima ao desencadeamento dessas doenças. Visto que, podem comportar-se com 

relação direta e indireta dos elementos atmosféricos.  

Um estudo de série, feito a partir da observação de pacientes com 

pneumonia, comprova que existe variação de microrganismo causador da 

pneumonia (S. pneumoniae y L. pneumophila) em relação com a estação do ano, 

influenciada pelas mudanças climáticas de cada estação. Esse achado é mais 

significativo para a influência da temperatura, pois as baixas temperaturas se 
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relacionam com uma maior incidência de pneumonia causada por pneumococcus e 

altas temperaturas com as causadas por L. pneumophila (HERRERA, 2013, p. 142). 

Esse mesmo estudo não encontrou influência da umidade ambiental na etiologia da 

pneumonia, o que vai de encontro a outros estudos realizados que descrevem uma 

associação entre umidade e pneumonias causadas por Legionella (FISMAM, 2005, 

p. 269). O aumento da pneumonia ocorre em consequência do aumento das chuvas, 

principalmente nos países tropicais. 

Segundo Carvalho (2001), a asma pode ser definida como uma doença 

pulmonar inflamatória crônica clinicamente caracterizada por quadros recorrentes e 

reversivos de sibilância (sonoridade produzida por vias respiratórias), podendo 

ocorrer ainda, dispneia e sintomas de tosse, cansaço aos esforços e dificuldades em 

realizar atividades físicas habituais. Somados aos fatores genéticos, e não menos 

importantes, estão os fatores ambientais dentre eles os alérgenos (substâncias 

capazes de desencadear alergias), os agentes infecciosos, os irritantes, o fumo e, 

também, as variáveis climáticas e os fatores meteorológicos locais como 

temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica são responsáveis 

pela ativação e manifestação da doença. 

O número de incidência de asma vem aumentando mundialmente nas últimas 

décadas, paralelo ao aumento de fatores alergênicos na atmosfera, a partir de 

fatores ambientais ou poluentes. Em termos de fisiopatologia existe uma correlação 

fortemente estabelecida entre predisposição genética e interações ambientais 

variadas, persistindo uma grande lacuna no conhecimento da sua causalidade 

complexa e, consequentemente, na sua prevenção primária (CRUZ, 2010, p. 241). 

De acordo com Valença (et al, 2006) O agravamento sazonal da asma é um 

fenômeno reconhecido e vários estudos têm demonstrado uma variação nas taxas 

de atendimento emergencial nas hospitalizações e na mortalidade em determinados 

períodos do ano. A identificação de uma periodicidade sazonal pode prover 

elementos para a pesquisa de fatores ambientais e de respostas orgânicas alteradas 

que subsidiem a instituição de medidas preventivas.  

Nos indivíduos asmáticos a ação das variáveis climáticas pode ser resumida 

do seguinte modo: ação irritante direta do frio e umidade sobre a mucosa 

respiratória; ação sobre o sistema neurovegetativo de regulação da temperatura do 
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corpo, variando o nível de reatividade do organismo e favorecendo a 

hipersensibilidade e, consequentemente, a crise de asma.  

Estudo realizado em Brasília mostrou que as visitas emergenciais por asma 

sofrem variação sazonal, pois crescem um a dois meses após o aumento da 

umidade relativa do ar e caem no período mais seco do ano. Porém o período de 

floração das plantas também é desencadeador de incidência, visto que, a polinose 

liberada pelas plantas é um agente alérgico causador de reincidência de asma. É 

importante frisar que nesse período há uma diminuição da pluviometria, o ar fica 

mais seco e ganha intensidade, o que torna-o veículo de distribuição de polens.  

De acordo com Valença (et.al. 2006) é reconhecido que a presença de 

inflamação e de hiper-responsividade brônquica tornam as vias aéreas suscetíveis a 

diversos agentes específicos (alérgenos) e não específicos (infecções virais, ar frio, 

exercício, fumo passivo e agentes farmacológicos) que podem causar obstrução das 

vias aéreas e sintomas asmáticos. Assim, afirma ser plausível a hipótese de que o 

desencadeamento de crises de asma durante a estação úmida e mais quente seja 

favorecido particularmente pela proliferação de ácaros e fungos. 

Diante disto, percebemos que a manifestação de doenças respiratórias, estão 

em sua maioria, vinculadas às mudanças do tempo que condicionam a proliferação 

de alérgenos no espaço e consequentemente acondiciona a infecção das vias 

respiratórias. O monitoramento e atenção da população e do poder público quanto 

aos casos, poderia ocorrer de forma efetiva, visto que, o comportamento 

meteorológico e a sucessão habitual de estados da atmosfera podem ser 

monitorados pelos serviços de meteorologia ou ambientais.  

 

3.2 - Clima, polinização e doenças respiratórias. 

  

Fatores geográficos podem aumentar o risco de reincidência de doenças 

respiratórias. Isso porque há uma relação direta entre esses e as mudanças 

meteorológicas relacionadas ao ritmo climático. Essa relação ocorre independente 

do posicionamento geográfico, mudando apenas o período anual e a doença que é 

ocasionada em determinado lugar.  

A produção de pólens pelas plantas é determinada por fatores ambientais, 

aos quais condicionam os elementos meteorológicos como temperatura, umidade, 
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pluviometria, entre outros. As plantas são sensíveis ao clima e dependem do 

comportamento atmosférico para a realização do seu processo natural de floração.  

O efeito da temperatura em diferentes regiões fica evidente quando há 

antecipação ou prolongamento do período de polinização, isso porque o aumento da 

temperatura interfere diretamente no comportamento dos ciclos de floração das 

espécies vegetais. Há uma tendência a floração-polinização no período mais quente. 

Quanto ocorre o aumento da temperatura no inverno ocorre antecipação da 

polinização, já quando aumenta a temperatura no verão, podemos observar o 

prolongamento do processo de polinização.  

 

Os ventos e as tempestades podem ser responsáveis pelo transporte 
de pólens e outros alérgenos aéreos, por longas distâncias, pela 
atmosfera, levando à sua deposição em regiões nas quais os 
mesmos não são frequentes, potenciando-se o desenvolvimento de 
sensibilização das populações para alergénios aos quais não são 
frequentemente expostas, potenciando-se o desenvolvimento de 
doença alérgica. (D`AMATO. 2011, p.122.) 
 

 
Taketomi et al. (2006) observou que, uma característica importante das 

doenças respiratórias é a periodicidade anual, uma vez que os sintomas, 

geralmente, ocorrem na mesma época do ano, durante a polinização. A 

sintomatologia pode ocorrer exclusivamente durante a primavera, época da 

polinização, ou durante todo o ano, porém, nesse último caso, exacerbada na 

primavera.  

O período de polinização das plantas intensificam as doenças respiratórias 

quando expostas a condições de temperatura, umidade e regime de chuvas 

peculiares (dias quentes, secos e ensolarados), logo após o período de floração.  

Os casos de incidência de doenças respiratórias por polinose são 

encontrados e estudados com maior intensidade na região sul e sudeste do país, 

porém é frequente a ocorrência dos casos em locais de topografia elevada.  

É importante frisar que apesar de possuir maior quantidade de pólens em 

ambientes rurais, devido o maior número de espécies de plantas, na cidade a 

concentração de pólen vem do nível de arborização da cidade e da quantidade de 

parques e jardins existentes.  

As infeções respiratórias ocorrem de acordo com Taketomi et al. (2006) por 

sensibilização aos componentes de pólens, sendo que seus alérgenos provocam 
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sintomas clínicos quando em contato com a mucosa nasal e posteriormente como 

aparelho respiratório e a conjuntiva de indivíduos previamente sensibilizados.  

Por serem os principais aeroalérgenos do ambiente e estarem condicionados 

a períodos dos anos e regulados por comportamento dos elementos climáticos, 

ganha destaque nos estudos da relação clima e saúde. Uma vez que estas 

partículas têm a capacidade de penetrar, juntamente com o ar inspirado, 

profundamente na árvore brônquica, observa-se uma maior capacidade de 

desenvolvimento de quadros de doença respiratória (asma). (SHEA K,. 2008; 443.) 

Plantas da família Poaceae são as principais fontes de alérgenos, devido à 

sua ampla distribuição mundial e grande capacidade de produção de pólens 

(D’AMATO et al. 2007). Dentre essas, destaca-se o arroz, o milho, sorgo, cana-de-

açúcar, entre outros, produzidos na região nordeste no período chuvoso anual.  

No Nordeste, após o período de chuvas, ocorre a floração das plantas e 

consequentemente a polinização. Neste caso, as crises de doenças respiratórias 

ocorrem no período pós-chuvas, em que o ambiente fica mais seco e é mais 

abundante a dispersão e velocidade dos ventos, vetor responsável pela distribuição 

de pólens na atmosfera. A reincidência de doenças respiratórias causadas pela 

polinose é de característica estacional e ocorrem devido à sensibilização do 

organismo aos componentes do pólen.  

Crises de Rinite alérgica ou asma, também ocorrem durante o período de 

floração das plantas, no período de liberação do pólen das flores, estes mais 

frequentes quando a intensificação das chuvas em um determinado período do ano. 

Os grãos de pólens que entram no nariz e no pulmão produzem reações 

inflamatórias. Por existir ritmo na ocorrência das chuvas os sintomas das doenças 

respiratórias repetem-se em um mesmo período do ano.  

Para identificar a ocorrência de polinose é importante avaliar a quantidade de 

plantas potencialmente produtoras de pólens, como é o caso do cajueiro encontrado 

em grande quantidade produtiva nos municípios de Apodi-RN e Martins-RN. O 

período de floração dos cajueiros ocorrem após o período chuvoso da região, 

iniciando nos meses de agosto, setembro e outubro.  

Taketomi et al. (2006) em seus estudos conclui que, a quantidade e a 

propagação de polens na atmosfera se tornam significativas nos dias secos, quentes 

e na presença de ventos é recomendável ao paciente permanecer em ambiente 
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fechado, porém limpo, que evite o acumulo de agentes infecciosos.  Enfatiza 

também, que, evitar ou diminuir a exposição ao meio externo é complicado, uma vez 

que os indivíduos necessitam permanecer no meio ambiente exterior, em suas 

atividades de trabalho e lazer.  
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4 – CLIMA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO RIO GRANDE DO NORTE 

4.1 – Formação Socioespacial do RN.  

 

O Rio Grande do Norte é o sétimo estado em área territorial do Nordeste, 

localizado na parte oriental da região Nordeste do Brasil, tem uma população de 

3.168.027 milhões de habitantes. (IBGE, 2010). Seu território abrange uma área de 

52.810.699 km², aproximadamente 83% do espaço geográfico do estado esta abaixo 

de 300 metros de altitude. Nos 27% restantes encontramos as paisagens serranas 

que são enquadradas como paisagens de exceções, devido suas particularidades 

climáticas e ambientais. Para Ab’Saber (2003) paisagens de exceção são 

consideradas as áreas de contraste de paisagem comparado aos domínios 

paisagísticos ao qual estão inseridos, representando pequenos quadros de exceção 

ou enclaves.  

Segundo Ab’Sáber (2003), verificam-se ao longo de seu território, 

exemplificadas pelos: agrupamentos de inselbergs, sob a forma de “montes ou ilhas” 

rochosas que pontilham domínios das caatingas; e maciços elevados, voltados para 

os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, resultando na formação de florestas 

tropicais de cimeira, também denominados como “enclaves”, “encraves ” ou “ilhas” 

úmidas, que se apresentam dispostos em pleno sertões secos. No Rio Grande do 

Norte os maciços elevados são denominados de serras situados no interior do 

estado. 

Quanto a sua divisão territorial, o Rio Grande do Norte é dividido em quatro 

mesorregiões; oeste potiguar, central potiguar, agreste potiguar e leste potiguar 

(Figura 1). As divisões por mesorregiões são de acordo com características físicas e 

sociais do estado, aos quais são agrupados por características isonômicas.  
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           Figura 1: Mapa com a divisão segundo mesorregiões do Rio Grande do Norte 

 
        Fonte: IDEMA 

 

A formação socioespacial do estado do RN está ligada às condições naturais 

de cada lugar, sejam regiões litorâneas, sertão ou agreste. O processo de 

colonização, que se confunde com o nacional, em que grandes porções de terras 

eram dadas para ocupação e povoamento e exploração com fins do cultivo de 

agricultura e pecuária. As diferentes atividades econômicas do processo de 

colonização do RN definiram os caminhos, lugares e a sociedade norte-rio-

grandense. Em que teve destaque na dinâmica socioespacial a atividade açucareira 

no litoral leste; pecuária, cultivo de algodão no interior e litoral norte e produção 

salineira no litoral norte.  

As condições socioeconômicas atuais são reflexos da colonização portuguesa 

no país.  Assim como no cenário nacional, o estado tem mais da metade da 

população inserida na linha de pobreza, especificadamente, 52,27%, apesar da 

melhoria nos últimos anos. O IDH do estado é 0,73 (IBGE, 2010), considerado 

médio, visto os indicadores de educação, renda e longevidade e alfabetização. O RN 

encontra-se na 21º posição no ranking nacional, o que merece maior atenção quanto 

às políticas sociais desenvolvidas atualmente.  

A colonização portuguesa, segundo GOMES (2009), iniciou com a 

implantação do forte dos Reis Magos em 1599, juntamente com a fundação de 

Natal. A partir de então, começou a exploração das terras para o interior da instituída 
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capitania Rio Grande. Assim com a exploração do interior passou a desenvolver a 

produção da agricultura e pecuária, já no litoral as atividades eram mais 

direcionadas a produção da cana-de-açúcar.  

As condições climáticas associadas ao modelo de ocupação exploratório na 

região são os maiores responsáveis pelas desigualdades sociais encontradas, que 

durante muitos anos, foi estímulo a processos migratórios em grandes escalas para 

outras regiões do país.  

 

Dessa forma, e historicamente, as migrações associaram-se à 
desorganização e condição precária da vida produtiva e social em 
meio rural e aos novos dinamismos que tendem a se estabelecer em 
meio urbano, em razão da falta crônica de autodeterminação política 
aliada a falta de prioridade para uma reorientação mais propícia aos 
interesses de toda a sociedade e ao desenvolvimento do ser 
humano. (GOMES, 2009, p. 153). 

 
 

Quanto às características físicas, Dantas e Ferreira (2010), afirma que a 

geologia do Rio Grande do Norte é formada por três grupos de rochas, a primeira 

são as cristalinas do pré-cambriano, a segunda são as sedimentares e vulcânicas 

associadas do cretáceo e a terceira das coberturas sedimentares do período 

cenozoico.  

De acordo com a figura 2, A formação geomorfológica do RN é distribuída em 

planícies e tabuleiros costeiros no litoral, planaltos residuais e da Borborema nas 

áreas serranas e depressão sertaneja e baixos platôs no interior do estado. Os tipos 

de solos mais comuns encontrados nessa região são: Cambissolos eutróficos, 

Latossolos, Luvissolos e Neossolos Quartzarênicos (DANTAS E FERREIRA, 2010).  
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          Figura 2: Domínios geomorfológicos do Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Dantas e Ferreira (2010).  

 

A vegetação de caatinga predomina no interior do estado e litoral norte; no 

litoral leste temos a ocorrência de uma vegetação mais densa, com destaque a 

floresta atlântica. Para Arruda (2001) nas regiões serranas existe uma maior 

quantidade de floresta nativa conservada, regime pluviométrico regular, abundância 

de recursos hídricos superficiais, solos mais profundos e um patrimônio paisagístico 

exuberante, com vegetação de mata atlântica.   

De acordo com o SIH-SUS (2009) quase 80% da água consumida pela 

população norte-rio-grandense, é abastecida pela rede geral, CAERN – Companhia 

de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte. Os demais são abastecidos por água 

de poços artesianos.  

Quando referente aos serviços de saúde, o estado do RN possui 2,5 leitos por 

1.000 habitantes, já as internações são 5,3 por mil habitantes, o que mostra um 

quadro de saúde com má qualidade nos serviços públicos oferecidos.  

 

4.2 - Quadro climático do RN 

  

O RN apresenta características físico-ambientais diversificadas devido à 

proximidade com o equador. Podemos observar os acontecimentos meteorológicos 
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de temperatura elevadas, baixa amplitude térmica, forte insolação e altas taxas de 

evaporação. De acordo com Monteiro (1991) o atributo básico numa região como o 

Nordeste brasileiro é a irregularidade rítmica, responsável pelas oscilações 

extremas, produzindo “secas” prolongadas e “inundações” rápidas e igualmente 

catastróficas. 

O clima da região nordeste brasileira é regido por alguns mecanismos que 

governam o regime de chuvas, sendo eles o El Niño- Oscilação Sul – ENOS, a 

Temperatura da Superfície do Mar – TSM, a Zona de Convergência Intertropical – 

ZCIT, os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis – VCAN, Frente Fria, Complexos 

Convectivos de Mesoescala (CCM), Ondas de Leste, Oscilação 30 - 60 dias, Linhas 

de Instabilidade, Pressão do Nível do Mar (PNM), Brisas Marítimas e Terrestres e La 

Niña. 

Molion e Bernardo (2000) sugeriram que a variabilidade interanual da 

distribuição de chuvas sobre o NEB, tanto na escala espacial quanto temporal, 

esteja intimamente relacionada com as mudanças nas configurações de circulação 

atmosféricas de grande escala e com a interação oceano-atmosfera do pacífico e do 

atlântico. 

No quadro 2, encontramos os fenômenos meteorológicos que atuam no 

Nordeste brasileiro e consequentemente no estado do RN.  

 

Quadro 2: Fenômenos meteorológicos atuantes no Nordeste brasileiro. 
 

 

Zona de 
Convergência 
Intertropical 

A ZCIT forma-se na área de baixas latitudes, onde o encontro de ventos 
alísios provenientes de sudeste com aqueles provenientes de nordeste cria 
uma ascendência das massas de ar, que são normalmente úmidas. Existe 
uma intensa relação entre a intensidade e durabilidade da estação chuvosa 
e a ZCIT. A convergência de baixos níveis associada à ZCIT é a força 
dominante dos sistemas convectivos tropicais. A ZCIT é considerada o 
principal sistema produtor de chuva no norte do nordeste brasileiro, atuando 
de fevereiro a maio, principalmente nos estados do Ceará, oeste do Rio 
Grande do Norte e interior da Paraíba e Pernambuco. 

 
 

Vórtice Ciclônico de 
Altos Níveis (VCAN) 

Os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) que atingem a região 
nordeste do Brasil formam-se no oceano Atlântico entre os meses de 
outubro e março e sua trajetória normalmente é de leste para oeste, com 
maior freqüência entre os meses de janeiro e fevereiro. Na sua periferia há 
formação de nuvens causadoras de chuva e no centro há movimentos de ar 
de cima para baixo (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a 
formação de nuvens. O tempo de vida desses sistemas varia em média, 
entre 7 a 10 dias. 

 
 

Frente Fria 

As frentes frias são bandas de nuvens organizadas que se formam na 
região de confluência entre uma massa de ar frio (mais densa) com uma 
massa de ar quente (menos densa). A massa de ar frio penetra por baixo 
da quente, como uma cunha, e faz com que o ar quente e úmido suba, 
forme as nuvens e consequentemente as chuvas, ocorrendo entre 
novembro e janeiro. É um mecanismo importante na produção de chuvas 
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para o sul e leste do nordeste, ocorrendo entre as latitudes 5ºS e 18ºS. 

Complexos 
Convectivos de 

Mesoescala (CCM) 

São aglomerados de nuvens que se formam devido à condições locais 
favoráveis (temperatura, relevo, pressão, etc) e provocam chuvas fortes e 
de curta duração, com forte rajadas de ventos. Normalmente as chuvas 
associadas a este fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada. 

 
 

Ondas de Leste 

São ondas que se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa 
tropical do globo terrestre, na área de influência dos ventos alísios, e se 
deslocam de oeste para leste, ou seja, desde a costa da África até o litoral 
leste do Brasil. Quando as condições oceânicas e atmosféricas estão 
favoráveis as Ondas de Leste também provocam chuvas no Estado do 
Ceará, principalmente na parte centro-norte do Estado. 

Oscilação 30 - 60 
dias 

Sistema atmosférico (onda de pressão) que se desloca de oeste para leste 
contornando o globo terrestre num período entre 30 a 60 dias, que pode 
favorecer ou inibir a chuva, dependendo de sua fase, sobre a região 
nordeste, quando de sua passagem. 

 
 
 
 

Linhas de 
Instabilidade 

Formam-se principalmente nos meses de verão no hemisfério sul 
(dezembro a março). Encontram-se ao sul da linha do Equador 
influenciando as chuvas no litoral norte do nordeste e regiões adjacentes e 
ocorrem no período da tarde e início da noite. Sua formação se dá 
basicamente pelo fato de que com a grande quantidade de radiação solar 
incidente sobre a região tropical ocorre o desenvolvimento das nuvens 
cumulus, que atingem um número maior à tarde, quando a convecção é 
máxima, com consequentes chuvas. Outro fator que contribui para o 
incremento das Linhas de Instabilidade, principalmente nos meses de 
fevereiro e março, é a proximidade da ZCIT. 

 
Temperatura da 

Superfície do Mar 
(TSM) 

Nos anos em que se observam anomalias na TSM da bacia do Atlântico, as 
células de Hadley e de Walker são modificadas, originando fortes 
anomalias na circulação atmosférica dos trópicos, visto que essas células 
são arrastadas de suas posições climatológicas. Consequentemente, a 
intensidade e duração do período chuvoso dessa região também são 
afetadas. 

Pressão do Nível do 
Mar (PNM) 

A circulação atmosférica e pluviométrica da região tropical é transformada 
pelos padrões termodinâmicos sobre as bacias dos oceanos Pacífico e 
Atlântico tropicais. 

 
Brisas Marítimas e 

Terrestres. 

São originadas pelas diferenças de temperatura entre a superfície terrestre 
e a aquática. Durante o dia, a terra esquenta mais rapidamente do que a 
superfície aquática originando ventos que sopram do mar para a terra. Essa 
é a brisa marítima. À noite ocorre o processo inverso e o vento agora sopra 
da terra em direção ao mar. Esta é a brisa terrestre. 

 
El Ñino- Oscilação 

Sul (ENOS) 

É caracterizado pelo aquecimento incomum das águas superficiais nas 
porções centrais e leste do oceano Pacífico, nas proximidades da América 
do Sul. O ar quente sobre essa região é movido, formando uma célula 
descendente sobre o oceano Atlântico, próximo à região do nordeste 
brasileiro e a Amazônia oriental, podendo haver inibição da formação de 
nuvens e deficiência das chuvas na região do nordeste brasileiro. 

 
 

La Niña 

A La Niña é o resfriamento incomum das águas do Pacífico, quando sua 
porção leste fica sujeita a elevação atípica de suas pressões, ou seja, 
quando a situação barométrica padrão da Célula de Walker acentua-se. A 
La Niña é normalmente responsável por anos considerados normais, 
chuvosos ou muito chuvosos na região. 

Fonte: Neres (2014). Adaptado FUNCEME (2014); Mendonça e Danni- Oliveira (2007); Galvíncio, 
Dantas e Fernandes (2010); Silva (2008); Ferreira e Mello (2005); Sodré (2013); Ayoade (2007).  

 

A dependência das condições pluviais não é uma particularidade apenas do 

Estado do RN, é sentida em toda porção semiárida, com destaque ao Nordeste por 

estar com maior área territorial nessas condições. As condições pluviais de 
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precipitações médias anuais de inferiores a 800 mm, insolação média de 

2.800h/ano, temperaturas médias anuais que variam de 23ºC a 27ºC, evaporação de 

2.000mm/ano e umidade relativa do ar média em torno de 50% (BRITO et al., 2007), 

são as características básicas para classificação das áreas do Nordeste que 

compõem as áreas mais secas. 

Apresenta uma taxa de evaporação superior a de reposição (chuvas), o 

balanço hídrico do estado classifica-se enquanto negativo. É importante destacar 

que cerca de 80% do território pertencente ao polígono das secas. Apresenta 

temperaturas médias altas por estar situado entre o trópico de capricórnio e a linha 

do equador. Tem a amplitude térmica atenuada com predominância de calor o ano 

todo e um regime pluviométrico pequeno, com chuvas que ocorrem apenas em 

alguns meses do ano.           

O clima do Rio Grande do Norte, classifica-se como úmido e subúmido no 

litoral leste e nas demais regiões variam entre semiárido e semi-úmido. Como 

exceções pluviométricas aparecem os municípios litorâneos e serranos, aos quais 

são mais úmidos e tem chuvas com maior intensidade, mas a frequência ocorre no 

mesmo período em toda porção territorial do estado.  No litoral temos predominância 

o clima tropical úmido e subúmido e no interior o tropical semiárido. 

O Rio Grande do Norte recebe influência da ZCIT, no interior do estado, onde 

encontramos estações chuvosas de janeiro a junho, com precipitações mais 

intensas em Março e abril. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é formada a 

partir da interação entre a confluência dos vetores alísios, a região do cavado 

equatorial, as áreas de máxima TSM e de máxima convergência de massa (UVO, 

1989).  

A distribuição das chuvas em todo o estado do RN ocorre de forma 

diferenciada. De acordo com a EMPARN (2010) verifica-se uma distribuição espaço-

temporal de chuvas bastante peculiar.  No litoral a precipitação máxima ocorre em 

junho.  Na parte central, o Seridó, que é uma região típica de semiárido e sofre com 

secas prolongadas, o mês de maior precipitação é março.  Na faixa oeste, que faz 

parte do semiárido, o máximo de precipitação também ocorre em março; porém, 

apresenta algumas características de clima tropical úmido e, portanto, registra 

chuvas mais regulares e abundantes que o Seridó.  
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Os municípios de Martins-RN e Apodi-RN, localizados na região Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte. Apesar de estarem inseridos em área de clima 

semiárido com predominância do bioma caatinga, apresentam uma grande 

variedade de paisagens, devido às características geológicas, geomorfológicas, 

pedológicas e biológicas locais.  As chuvas, de acordo com a EMPARN, tem uma 

regularidade de clima semiárido, porém Martins apresenta chuvas mais intensas que 

em outras áreas do estado que estão englobados no mesmo clima.  

 

4.3 - Doenças do Aparelho respiratório no RN. 

  

No período de 2005-2008 as doenças do aparelho respiratório apresentam-se 

de acordo com o SIH/DATASUS como a terceira causa das internações de todo 

estadas, com um total de 76.031 casos. Perde apenas para gravidez parto e 

puerpério e algumas doenças infecciosas parasitárias, aos quais, somadas, são 

responsáveis por 53,43% das internações hospitalares. No Rio Grande do Norte, as 

causas das doenças respiratórias estão relacionadas às variantes climáticas, a 

exposição a agentes biológicos, alterações ambientais e condições 

socioeconômicas, mais precisamente a qualidade de vida da população.  

O maior número de casos encontra-se em crianças de 0 a 10 anos e em 

idosos.  Dentre as morbidades enquadradas no CID 10, as doenças do aparelho 

respiratório são as que mais acontecem em crianças. As doenças respiratórias que 

ganham destaque no estudo são influenza, doença pulmonar e asma. 

De acordo com Monteiro (1997) as regiões Nordeste, Sudeste e Sul 

apresentam, por razões diferentes, as maiores proporções de população idosa. No 

Sudeste e Sul, a redução da fecundidade foi o principal fator, mas no Nordeste a 

emigração de população em idade produtiva também contribuiu significativamente 

para este envelhecimento. 

 Do recorte espacial trabalhado, o ano de 2005 foi o que apresentou maior 

número de casos de internações por doenças do aparelho respiratório no RN. É 

importante destacar, que nos dados acima, podemos observar a diminuição dos 

casos no decorrer dos anos. Porém não podemos definir que a queda é em 

decorrência da diminuição dos casos, visto que, alguns podem ter diagnosticado a 

doença e tratar as reincidências nos próprios domicílios.  
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É importante frisar que não houve grandes alterações na concentração 

populacional do estado, não ocorreu déficit populacional. Porém, como sabemos o 

Brasil sofre nos últimos anos uma queda na fecundidade, diminuindo o número de 

crianças nascidas. Esse fator pode ser um condicionante para queda no número das 

internações, haja vista, que as crianças estão incluídas no grupo de risco.  

Na figura 3, estão representados os dados mensais dos casos de internação 

por doenças respiratórias no RN, tendo maiores concentrações entre os meses de 

abril e agosto, período de transição entre a ocorrência das chuvas e o inicio do 

período seco no estado do RN, associados à diminuição das temperaturas; Nesse 

período ocorre a dispersão dos pólens das plantas. A partir do mês de setembro há 

queda do número de internações associados a inicio do período seco e quente em 

todo o território do estado.  

       Figura 3: Gráfico de Internações por Doenças Respiratórias no RN (2005-2008). 

 
       Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pela autora. 
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5 - CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE APODI E MARTINS-RN 

  

Traçando breves comentários sobre as principais características físicas, 

sociais e ambientais de Martins-RN e Apodi-RN, tem-se dois municípios localizados 

na região do Oeste Potiguar (figura 4), que apresentam características climáticas 

diferenciadas devido o fator altitude, comportando-se com relevância quanto a 

diferenciação dessas paisagens e as condições atmosférico destes municípios.  

 

Figura 4: Localização da área de estudo no Estado do Rio Grande do Norte 

 
              Fonte: Do autor 

 

Os fatores físicos comportam-se de forma diferenciada devido às formações 

geomorfológicas, geológicas e vegetacionais, fatores estes, condicionantes ao 

desenvolvimento da pesquisa. Nesses municípios existe um grau de 

homogeneidade pluviométrica em seu território, uma vez que possuem uma 

extensão territorial pequena.  

Quanto às características socioeconômicas, apesar de serem consideradas 

pequenas cidades pelo IBGE, Apodi quando comparado a Martins ganha destaque 

na dinâmica urbano e regional.  
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5.1 - Apodi-RN 

 

Apodi-RN situa-se na mesorregião Oeste potiguar e na microrregião Chapada 

do Apodi. A sede do município localiza-se entre as coordenadas geográficas 05º 39’ 

01” sul; e 37º 47’ 56”, oeste.  De acordo com o IBGE (2010), abriga uma população 

de 34.777 habitantes, sendo 17.545 na zona urbana e 17.232 na zona rural. Possui 

uma área de 1.602,47km², tendo como bioma a caatinga e o clima semiárido (Figura 

5).  

O território Apodiense está dividido em suas áreas segundo o IDEMA (2008), 

a que abrange a sede do município (cidade) com altitude média de 67 m e a 

denominada chapada com altitude média de 200 m. De acordo com a CPRM (2005) 

o município está inserido geologicamente na província Borborema, possui rochas 

sedimentares do tipo arenito da Formação Açu e das rochas calcárias da Formação 

Jandaíra, que constituem o Grupo Apodi. 

 
  Figura 5: Mapa de Localização do Município de Apodi-RN. 

 
  Fonte: RADAMBRASIL (2010). Elaborado pelo autor. 

 

O relevo reflete nitidamente as influências litológicas, sendo 

predominantemente plano, com pequenos declives. Em pequenas partes ocorrem 

relevos suavemente ondulados, formados por conjunto de colinas e vertentes 
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longas, declividades suaves e vales abertos, topos planos ou ligeiramente 

arredondados. (Nunes, 2006, p.29). 

Na chapada encontramos uma diversidade de potencialidades minerais como 

petróleo, carvão mineral, entre outros; assim como o lajedo soledade, uma região 

calcária localizado no distrito de soledade em Apodi-RN, que se encontra na 

formação Jandaíra, é uma área de exploração turística e de interesse científico, 

devido sua estrutura geológica proporcionar a formação de cavernas e fendas em 

uma importante exposição das rochas carbonáticas. Compreende uma área de 

1.081 ha e segundo investigações científicas o local já esteve coberto pelo mar há 

milhões de anos. (IBGE, 2010).  

Tem uma vegetação predominante a típica da caatinga, ou seja, a 

hiperxerófila, ao qual tem uma resistência maior a períodos de estiagem. Segundo o 

IDEMA (2008) a vegetação hiperxerófila, é uma vegetação mais seca, rasa e de 

porte baixo. 

A hidrografia do município é composta pelo Rio Apodi-Mossoró, lagos e 

aquíferos subterrâneos. Já a vegetação predomina a caatinga. A economia básica 

do município de acordo com o IBGE (2010) é a agropecuária e o comercio. 

Devido à sua potencialidade agrícola, a região atrai o interesse econômico de 

investidores nacionais e internacionais, especialmente do ramo da fruticultura para 

exportação. A implantação de empreendimentos agrícolas na região vem 

dinamizando a economia local gerando emprego e renda para as populações 

adjacentes à Chapada. 

De acordo com Santana Júnior (2010) em relação ao saneamento básico a 

sede municipal é servida por um sistema de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto e resíduos sólidos deficientes o que ocasiona a contaminação 

na Lagoa do Apodi, fonte para atividades de subsistência e ponto turístico do 

município.  

 

5.2 - Martins-RN 

 

Situado na Mesorregião do Oeste potiguar e na microrregião de Umarizal, a 

sede do município de Martins-RN, está localizado a 6º 05’ 16” Sul, e 37º 54’ 40” 

oeste, com uma área de 171 km², onde predomina em sua estrutura de relevo na 
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formação de serras, mais especificadamente no grupo Serra do Martins. O município 

está localizado a 362 km da capital, Natal-RN (Figura 6).  

De acordo com o IBGE (2010) tem uma população de 8.218 habitantes, 

sendo mais da metade na população residem no perímetro rural, especificadamente, 

1.445 domicílios na zona rural e 966 na área urbana. Quando relacionado aos 

aspectos estruturais, é considerado um município pequeno quando se comparado 

aos demais do estado.  

            

              Figura 6: Mapa de localização do município de Martins-RN 

 
              Fonte: RADAMBRASIL (2010). Elaborado pelo autor 

 

Podemos observar que a sede do município esta localizada acima dos 681 m 

de altitude, fator responsável pelas particularidades fisiográficas serrana, com 

precipitações acima do regime normal da região, temperaturas amenas e vegetação 

densa. Em algumas áreas encontramos nas escarpas da serra resquícios de mata 

atlântica, como exemplo o pau-d’óleo. No município encontramos áreas de 

preservação permanente (APP's), com biodiversidade rica e de grande potencial 

ecológico.  

O município de Martins está inserido geologicamente na província da 

Borborema (CPRM, 2005).  Está estruturado a partir do embasamento cristalino 

(Pré-cambriano), porém como cobertura deste embasamento, podemos encontrar no 

topo da serra, rochas sedimentares da formação rochosa da Serra de Martins.  
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De acordo com Embrapa (2006), os solos predominantes na área dos 

Planaltos Residuais são os Argissolos Vermelho-Amarelo, os Neossolos Litólicos 

Eutróficos e os Luvissolos.  

Devido à altitude elevada, e a condição de clima ameno, criam-se todas as 

condições necessárias ao desenvolvimento de uma flora que reúne tanto 

características da mata atlântica como de caatinga (figura 7). Encontramos com 

predomínio no território do município uma grande quantidade de fruteiras, entre 

estas, cajueiros, mangueiras, jaqueiras, dentre outros. Vale destacar que o solo é 

muito usado para a produção agrícola, na cultura de mandioca, feijão, milho e para 

pecuária. 

 

Figura 7: Particularidades da Serra de Martins-RN: Vegetação e tempo  

Fonte: Do autor, 2015.  

 

As principais atividades econômicas do município de acordo com o IBGE 

(2010) são a agropecuária e o comercio. O turismo é uma atividade que vem 

crescendo, a partir da exploração das potencialidades locais e depende da 

temporada anual.  

O abastecimento de água ocorre pela CAERN e por perfuração de poços, 

uma prática comum no município que por ser uma geomorfologia sedimentar permite 

a infiltração e armazenamento de água no solo. O sistema de esgoto é inexistente, 

são construídas fossas sépticas em todos os domicílios, o que pode contribuinte na 

poluição da água dos poços, visto que, lidamos com um solo poroso e permeável.  
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Tem um processo de urbanização se desenvolvendo de forma acelerada 

devido à especulação imobiliária que tem surgido em contrapartida do 

desenvolvimento e potencial turístico local, assim como, pelas características 

naturais e climáticas, de clima ameno.  

 

5.3 - Caracterização Socioeconômica dos municípios de Apodi e Martins-RN  

  

Os dados sociais são de fundamental importância para o entendimento das 

formas de disseminação e reincidência das doenças respiratórias.  

Os municípios de Martins e Apodi são considerados pequenos em termos 

populacionais, visto os dados demográficos disponibilizados no IBGE. Mas quando 

comparam-se os dois municípios, Apodi destaca-se por ter uma população de 

aproximadamente quatro vezes maior que o a de Martins e consequentemente uma 

maior dinâmica urbana e regional.  

Apesar do aumento das populações urbanas desses municípios, ainda está 

inserido no seu contexto a desigualdade social, devido questões socioeconômicos, 

principalmente renda e educação e saúde. Vale lembrar que a problemática da 

desigualdade social no Brasil se expande por todo território e apresenta-se como 

uma questão sociopolítica, apesar de estar assegurado na Constituição Federal 

enquanto direito civil. 

Na tabela 1, podemos observar os comparativos entre os municípios 

abordados no trabalho, relacionado os recursos assistenciais que cada município 

possui. A ligação destes com a ocorrência de doenças respiratórias esta 

intrinsecamente ligada às questões de qualidade de vida e condições de moradia.  
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Tabela 1: Recursos Assistenciais dos Municípios de Martins e Apodi 

 
       Fonte: IBGE (2010) e DATASUS (2009). Organizado pelo autor.  

 
 

Os municípios de Martins e Apodi apresentam o IDH considerado como de 

médio desenvolvimento humano, respectivamente, 0,622 e 0,639. O IDH é calculado 

a partir de alguns parâmetros sociais e varia de 0 a 1, em que, quanto mais 

aproximado de 1, melhor o IDH. Nos dois municípios, mais de 60% da população 

tem renda igual ou inferior a dois salários mínimos (ver tabela 2), inseridos na linha 

de pobreza.  

O índice de analfabetismo encontra-se com maior relevância no município de 

Apodi, apesar de apresentar um índice de desenvolvimento humano melhor que o 

de Martins. É importante destacar que em Apodi, quando comparado a Martins, tem 

uma maior concentração da população na zona rural, podendo comportar-se 

enquanto indicativo do número de analfabetismo. Apesar de nos últimos anos ter 

reduzido as disparidades entre o campo e a cidade, assim como melhorado o 

acesso e a oferta de bens e serviços, ainda é comum em algumas localidades a 

inexistência de alguns equipamentos ou acesso a equipamentos urbanos.  

As condições de saúde dos municípios podem ser observadas a partir dos 

indicativos de mortalidade infantil, saneamento básico, número de leitos hospitalares 

e médicos disponíveis ao atendimento. 

A taxa de mortalidade infantil de Apodi apresenta-se em 3,8 óbitos a cada 

1.000 nascidos vivos. Possui 85 leitos hospitalares distribuídos em dois hospitais. O 

atendimento médico também ocorre em unidades e centros de saúde distribuídos 

pelo município, com apoio de atendimento a saúde da família de 08 equipes de PSF. 

Ações e serviços de saúde obedecem a princípios de regionalização e 

hierarquização.  

Índices Martins Apodi

População Residente 8.384 34.763

População Urbana (% da população) 5.036 17.531

Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,622 0,639

Períodos do ano com diminuição da temperatura Março-Agosto Março-Junho

Renda de até 02 Salários Mín. (% da população) 68,63% 66,15%

Analfabetos (% da população) 19,20% 28,38%

Empregos Médicos 2 8

Leitos Hospitalares 24 85

Unidades de internação 1 2
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A questão da regionalização e hierarquização dos serviços de saúde 
esta intimamente relacionada com a transferência de 
responsabilidades para os governos locais, que por sua vez, está 
vinculada ao movimento de centralização e descentralização de 
responsabilidades no governo central (MARQUES,1998, p. 88). 

 

O sistema de saúde do município de Martins conta com seis unidades de 

atendimento ou postos de saúde para serviços médico distribuídos entre a zona 

urbana e rural. O município também conta com uma unidade filantrópica que atua 

com serviços de saúde com doações do estado e município. O município de Martins 

dispõe de uma rede de saúde que comportam os seguintes equipamentos: 01 

hospital, 06 postos de saúde e 24 leitos. 
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6 – MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 - Delimitação dos Procedimentos 

 

Para a realização da pesquisa inicialmente investigamos qual município da 

região nos daria suporte (acesso aos dados climatológicos e de saúde) para a 

realização da análise comparativa com o município de Martins-RN, visto que, era 

nosso objeto de pesquisa enquanto compreensão da manifestação de doenças 

respiratórias e a diferenciação ocorrida a partir do fator altitude. 

O resultado nos indicou o município de Apodi-RN, situado na mesma 

microrregião, porém apresenta-se em cota altimétrica baixa (200 metros), em 

relação ao município de Martins (700 metros), e portanto um quadro climático 

diferenciado, principalmente quanto a manifestação diária dos elementos 

atmosféricos.  

Estudar a relação clima e saúde é desafiador, visto que, existem dificuldades 

metodológicas para o desenvolvimento do trabalho, quando o estudo de casos 

ocorre em pequena proporção na ciência geográfica, o que requer maior 

aprofundamento teórico e revisão bibliográfica de artigos, livros, revistas tanto das 

áreas de saúde, quanto do ramo da geografia da saúde, da geografia médica e na 

manifestação de doenças respiratórias para definição dos procedimentos 

metodológicos a seguir. A pesquisa documental que realizamos em um primeiro 

momento teve a finalidade de analisar a incidência dos casos de doenças a partir de 

dados cedidos pelo DATASUS, assim como, o comportamento dos elementos 

temperatura e pluviometria a partir de dados do SINDA e INMET. 

Para a construção do referencial teórico da relação clima e saúde utilizamos 

alguns autores como Ayoade (2006), Monteiro (1975), Mendonça (2000), Carvalho 

(2001), Confaloniere (2003), Souza (2007), Cajazeira (2013), Silva Junior (2011), 

Conceição (2003), Junqueira (2009), entre outros. A discussão de ritmo climático, 

em outro momento, está subsidiada em Monteiro (1971). A proposta é ao final deste 

estudo obter uma análise integrada dos diferentes dados obtidos de doenças e clima 

e caracterizar sua provável correlação. 

A definição das variáveis estudadas (temperatura, umidade e pluviometria), 

nos deu suporte à compreensão de como o comportamento das variações de tempo 

atmosférico, ao mesmo tempo em que são responsáveis pelo desenvolvimento de 
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uma zona de conforto térmico, podem estar diretamente relacionada à manifestação 

de doenças na população no geral.  

Como principais procedimentos metodológicos, optou-se pela análise rítmica 

de clima de Monteiro (1971) e a análise estatística a partir do cálculo do coeficiente 

de correlação de Pearson. A primeira tem o objetivo de identificar as ritmicidades 

climáticas a partir da incidência dos eventos atmosféricos, a segunda para fazer a 

correlação entre as ritmicidade e a sucessão dos eventos climáticos e o número de 

doenças nos municípios de Martins-RN e Apodi-RN.  

Em suma está dissertação ocorre da associação entre geografia e estatística 

para a comparação das manifestações de doenças respiratórias no espaço, esse 

representado pelos municípios de Martins e Apodi. Buscamos ao final, realizar de 

forma crítica uma abordagem da atuação profissional tanto dos geógrafos quanto 

dos profissionais da saúde, referente à utilização de estratégias de ação de 

amenização dos casos identificados neste trabalho.  

 

6.2 - Dados climáticos 

 

Para caracterização climática dos municípios de Martins-RN e Apodi-RN 

foram utilizados os dados dos parâmetros climáticos: umidade,  temperatura e 

pluviometria no recorte temporal de 04 anos, de 2005 a 2008.  

Usando como orientação Monteiro (1991) em que define sua análise climática 

baseado na premissa da análise rítmica a partir da interação de processos 

geográficos utilizando períodos inferiores há 30 anos, isso porque, nesta são 

analisados os processos de tempo que se sucede com maior frequência registos de 

um determinado fenômeno, com intuito de identificar sazonalidades e recorrências 

dos fatos.  

Os dados climáticos dos municípios de Martins-RN e Apodi-RN, foram obtidos 

respectivamente, pelo SINDA (Sistema Integrado de dados ambientais) e INMET 

(Instituto Nacional de Meteorologia), aos quais foram tabulados e analisados para 

entendermos distribuição e comportamento dos seus elementos ao longo do anos.  

Após a tabulação dos dados dos elementos temperatura, umidade e 

precipitação em suas totais mensais/anuais a partir de sua análise estatística, 

elaboramos o cálculo de balanço hídrico anual de acordo com o método de 
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Thornthwaite e Mather (1955) ao qual nos possibilitou caracterizar o fator 

armazenamento de água no ambiente, aos quais observamos os períodos mais 

úmidos e secos do ano e sua relação com os índices de umidade e manifestação de 

doenças. 

Para entender como a dinâmica atmosférica, mais precisamente os elementos 

do clima, influenciam na incidência de doenças respiratórias, foram utilizados dados 

meteorológicos em um recorte temporal de 04 anos (2005-2008), comparando com 

as diferenças estacionais, a partir da uma análise rítmica, para identificar a 

correlação com os índices de morbidade dos casos.  

 

6.3 - Dados de saúde 

 

Para fazer a correlação dos dados meteorológicos com o número de doenças 

respiratórias foram coletados dados de morbidade das AIH (Autorização de 

Internações Hospitalares) no Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do 

sistema DATASUS. Os dados disponibilizados pela listagem estatística do SUS, 

publicados pelo Ministério da saúde apresentam-se como mais abrangentes e de 

maior confiabilidade. 

O banco de dados do sistema DATASUS é alimentado a partir de informações 

das unidades hospitalares associadas ao SUS, que enviam dados de internações e 

efetuação das AIH, para liberação de recursos para as unidades de saúde. Os 

dados das internações são organizados por município, mês/ano, capítulo de 

doenças (CID 10), doenças, sexo e idade, entre outros. Na tabela 6 está 

discriminado os capítulos de morbidades hospitalares do CID X, destacando o 

capítulo 10, abrangido na pesquisa. (Quadro 3) 
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Quadro 3: Capítulos do CID X: Morbidades hospitalares 

 
Fonte: SIH/DATASUS (2015). Adaptado pelo autor. 

 

A notificação dos casos é a base da pesquisa, visto que, proporciona um 

leque de informações sobre o perfil epidemiológico da comunidade, para 

posicionamentos de políticas de controle e eliminação de doenças. Em alguns 

casos, há ineficácia na coleta de informações, haja vista, a importância e o número 

de morbidades causadas pelas doenças respiratórias.  

As morbidades diagnosticadas, como supracitado, são coletadas na base de 

dados do sistema DATASUS, em que se baseia na variável característica das 

comunidades dos seres vivos (referente ao conjunto dos indivíduos que adquiriram a 

doença num dado intervalo de tempo). De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), denota-se morbidade ao comportamento das doenças e dos agravos 

à saúde em uma população exposta ao risco.  

Diante disto, percebemos que o sistema dispõe de uma base de dados 

importantíssima para o estudo da geografia da saúde. As unidades de saúde não 

apresentam os dados tabulados em nível diário do número de internações o que 

dificulta estabelecer entre as enfermidades as variações diárias dos tipos de tempo.  

Capítulo Descrição COD. DA CID 10

Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias A00-B99

Capítulo II Neoplasias [tumores] C00-D48

Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários D50-D89

Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas E00-E90

Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais F00-F99

Capítulo VI Doenças do sistema nervoso G00-G99

Capítulo VII Doenças do olho e anexos H00-H59

Capítulo VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide H60-H95

Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório I00-I99

Capítulo X Doenças do aparelho respiratório J00-J99

Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo K00-K93

Capítulo XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo L00-L99

Capítulo XIII  Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo M00-M99

Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário N00-N99

Capítulo XV Gravidez, parto e puerpério O00-O99

Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal P00-P96

Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas Q00-Q99

Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte. R00-R99

Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas S00-T98

Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade V01-Y98

Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde Z00-Z99

Capítulo XXII Códigos para propósitos especiais U99, em branco ou inválido. 

CID-10

Morbidade Hospitalar do SUS

Capítulos
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Não houve uma atenção direcionada ao comportamento das manifestações, 

se são comportamentos endêmicos ou epidêmicos, visto que, temos a preocupação 

apenas de identificar a sazonalidade das internações por doenças do trato 

respiratório. Além disso, comparar o comportamento dessas sazonalidades 

comparando áreas de maior e menor altitude.  

A opção de trabalhar com o capítulo de doenças do aparelho respiratório, 

isenta a possibilidade da classificação entre doenças agudas ou crônicas uma vez 

que o registro de internações não separa por essa classificação, porém 

discriminaremos as duas primeiras doenças de maior número de manifestação de 

casos, que são pneumonia e asma, a primeira aguda e a última crônica.   

Serão consideradas as doenças que ocorrem em toda ou parte do sistema 

respiratório, seja no trato superior (cavidade nasal, faringe e laringe) ou inferior 

(tranqueias, brônquios, bronquíolos e pulmões), podendo ser infecciosas ou não. 

A análise da manifestação das doenças seguiu com aplicação de 

questionários baseados na percepção de um grupo definido por amostragem, ao 

qual estão inseridos nas AIH dos anos trabalhados, onde os mesmos foram 

interrogados quanto à existência de reincidência da doença, quais períodos ocorrem 

e com que frequência.  

Por ter dimensão espacial os dados sobre saúde e doença sinalizam ser a 

distribuição geográfica uma das primeiras características abordadas nos resultados, 

seguindo das analises estatísticas que complementarão a discussão espacial e os 

fatos e fenômenos imbuídos nestes.  

 

6.4 - Trabalho de campo 

 

O trabalho de campo ocorreu em duas etapas, a primeira para a coleta dos 

dados secundários que resultou na tabulação dos dados de clima e saúde. A coleta 

ocorreu no site do DATASUS, e posteriormente com o levantamento de casos de 

internações por doenças respiratórias no livro de registros dos hospitais dos 

municípios, através de visitas as unidades de internações em Martins (Maternidade 

Dr. Manoel Vilaça) e Apodi ( Hospital Regional Hélio Morais Marinho e Maternidade 

Claudina Pinto). A segunda etapa consistiu na busca de endereço dos portadores 

indicados nas AIH cadastradas no sistema DATASUS. Porém apenas no município 
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de Martins nos dados hospitalares constam todos os dados do paciente com 

precisão. Já em Apodi encontramos apenas dados da internação, similar aos 

encontrados no DATASUS.  

 

6.5 - Tabulação dos dados 

 

Os dados coletados para a análise dos elementos do clima das estações 

meteorológicas e de saúde de Martins-RN e Apodi-RN, foram tabulados a partir da 

planilha eletrônica do Excel, sendo elaborados gráficos de distribuição mensal/anual 

dos mesmos, durante o recorte espacial de 2005 a 2008, com a finalidade de 

identificar um comportamento rítmico de seus parâmetros, bem como dos sistemas 

sinóticos atuantes sazonalmente, para assim entendermos a influência da orografia 

ou relevo nos elementos do microclima da serra e na manifestação de doença. 

A tabulação também teve a finalidade de realizar cálculos estatísticos e 

médias diárias, mensais e sazonais de temperatura e umidade. Já nos dados 

pluviométricos trabalharemos com médias mensais e semanais, visto que o 

instrumento de coleta faz a medição semanal, para fazer a ritmicidade dos tipos de 

tempo. 

 Para os dados de saúde a tabulação serviu para elaboração de gráficos que 

permite visualizar os períodos em que ocorrem os maiores números de internações 

causados por doenças no sistema respiratório. Os totais mensais de internações 

foram transformados em grupos de 1.000 habitantes, utilizando a população total 

residente nos municípios em cada ano da pesquisa, tomando com base a contagem 

populacional de 2007 e o censo populacional do ano de 2010.  

 

6.6 - Análises estatísticas dos dados 

 

Para análise dos elementos do clima foi utilizada técnicas da estatística 

descritiva (média, máxima, mínima e desvio padrão entre outros).  

Para o cálculo do balanço hídrico utilizou-se um programa desenvolvido para 

o Excel, no departamento de Ciências Exatas – Área de Física e Meteorologia da 

ESALQ-USP, baseado no método de Thornthwaite e Mather (1955), em que 

considera a capacidade de retenção de água no solo e da evapotranspiração 
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potencial, necessitando apenas dos dados referentes ao regime pluviométrico e da 

temperatura do ar. O mesmo permite a elaboração gráfica do déficit e excedente 

hídrico, facilitando a identificação dos períodos úmidos e secos.  

A correlação entre os dados de clima e saúde ocorreu a partir do método 

estatístico de correlação Linear de Pearson (ROGERSON, 2012), ao qual permitiu 

compreender a natureza da relação entre duas variáveis e sua significância. Diante 

disto, a proposta foi entender se a variável doença respiratória está associada ao 

ritmo climático local. “É importante ressaltar que o conceito de correlação refere-se a 

uma associação numérica entre duas variáveis, não implicando, necessariamente, 

numa relação de causa-e-efeito, ou mesmo numa estrutura com interesses práticos”. 

(BARBETTA 1994, p. 246) 

Essa metodologia baseou-se no conceito de covariância entre duas variáveis, 

aos quais podemos obter resultado positivo ou negativo, à proporção que, ao 

aproximar-se de 01 aumenta seu nível de significância ou correlação. Quando 

contrário podemos verificar correlação nula ou não existente. Isso ocorre, segundo 

Rogerson (2012) pelo fato da covariância ser padronizada de modo que seus 

valores comportem-se no intervalo entre -1 e 1. Essa padronização é denominada 

coeficiente de correlação.  

 

         Quadro 4: Classificação dos valores das correlações do Método de Pearson 

 
        Fonte: Cavalcante (2003). 
 

O coeficiente de correlação também é conhecido como coeficiente de 

correlação de Pearson, expresso pela fórmula a seguir; 
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Mais precisamente, o coeficiente de correlação é uma medida de força, onde 

se calcula o grau de eficiência. Baseado nessa premissa a pesquisa iniciou com 

dados de correlação simples a partir da correlação bivariada de Pearson no 

programa Excel, para posterior aprofundamento das análises dos dados no 

programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions).  

Após os cálculos de correlação a partir do coeficiente linear de Pearson para 

análise dos dados, seguimos com cálculos de variância do comportamento dos 

grupos (resultado da correlação nos municípios de Martins-RN e Apodi-RN), onde 

serão comparadas as médias de mais de um grupo. 

Neste caso, realizamos a comparação entre os municípios de Martins-RN e 

Apodi-RN em função da ocorrência de doenças respiratórias em ambos os grupos, 

para descobrir se há uma diferença significativa entre os casos.  

Os dados categóricos para a relação clima e saúde foram representados por 

suas frequências relativas, estimados seus intervalos de confiança de 95% (IC 95%) 

e comparados pelo teste do qui-quadrado (Pearson), um teste de hipótese que 

calcula o valor de dispersão da variante, ou seja, se é positiva ou negativa, esta 

última apresentando-se enquanto relação inversa as variáveis trabalhadas, 

comprovando estatisticamente se há relação e sua intensidade.  

Posteriormente, será realizada análise de escores totais e das dimensões 

independentes de acordo com subgrupos: gênero, idade, condições 

socioeconômicas, reincidência e acometimento por doenças respiratórias. 
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7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 - Caracterização Climática dos municípios de Martins-RN e Apodi-RN  

 

É importante enfatizar que as particularidades ambientais dos municípios tem 

grande importância para o estudo climático, visto que, segundo CONCEIÇÃO 

(2003), isso produz uma diversidade de nuanças climáticas, resultado de uma 

variedade de combinações entre os fatores climáticos, latitude, altitude e 

continentalidade e da interferência desses sobre os elementos climáticos (insolação, 

temperatura, pressão atmosférica, vento, precipitação etc.).  

O município de Martins-RN está entre os de maiores altitudes do estado, esse 

fator influencia para a intensidade pluviométrica, devido à elevação do ar úmido 

sobre o terreno. A precipitação pluviométrica é um elemento essencial na 

classificação climática de regiões tropicais, sua variabilidade associada a outros 

elementos do clima, provoca uma flutuação no comportamento geral dos climas 

locais. O clima de Martins é enquadrado como tropical de altitude e as estações são 

definidas pelos períodos chuvosos.  

A tabela 2 traz as médias mensais dos elementos climáticos temperatura e 

precipitação e seu comportamento anual de 2005 nos municípios de Martins-RN e 

Apodi-RN. 

 
Tabela 2: Médias mensais de temperatura e precipitação em Martins e Apodi - 2005. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

Mês TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm) TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm)

Janeiro 24,5 30,5 20 8,2 28,68 35,88 24,17 57,2

Fevereiro 23,7 29,5 20,5 225,5 28,55 35,27 24,26 82,5

Março 23,3 27 19,5 327,9 28,01 34,29 24,08 212,5

Abril 23,1 26,4 19,2 127,6 27,25 32,52 24,00 66,3

Maio 22,6 26,5 20,5 112,1 26,71 31,95 23,37 102,1

Junho 21,8 25 19,5 86,2 26,03 31,08 22,57 60,1

Julho 21,7 26 18,5 0,0 27,14 33,24 22,18 12,5

Agosto 22,2 28,5 18,5 9,0 27,64 34,23 22,70 6,2

Setembro 23,2 29,5 19,5 0,0 27,72 35,16 22,51 0,7

Outubro 23,9 30,5 20,5 2,0 28,67 36,56 23,24 0

Novembro 24,3 31,5 20 0,0 28,96 36,60 23,49 2

Dezembro 24,5 30,2 20,2 45,4 28,46 36,80 24,85 4

Média anual 23,23 28,43 19,7 943,9 27,82 34,47 23,45 606,1

Médias Mensais de Temperatura e precipitação pluviométrica de Martins-RN e Apodi-RN - 2005

Martins-RN Apodi-RN
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No ano de 2005 (tabela 2) a temperatura os munícipios de Martins e Apodi 

apresentam respectivamente, uma média anual de 23,2 ºC e 27,8ºC. Em Martins a 

variação térmica anual apresenta-se com maior expressividade quanto a diminuição 

da temperatura, principalmente, quando comparado a Apodi. Identificamos eventos 

em que a máxima chegou a 36ºC no mês de novembro, e mínima do mês de Março 

(14,5 ºC, ocorrido após índice de precipitação de mais de 120 mm). Em análise 

diária encontramos no mês de agosto amplitude térmica diária superior a 15ºC. Já 

em Apodi os extremos ocorreram com as máximas variam entre 36ºc no mês de 

novembro e dezembro e 22° C nos meses de junho a agosto.  

A distribuição das chuvas aconteceu com menor intensidade, comparando 

com os quatro anos estudados, tendo com total anual de 943 mm em Martins e 606 

mm em Apodi. Diante dos dados (tabela 3) percebe-se que as chuvas mais 

significativas estão compreendidas entre os meses de fevereiro e maio.  

Em 2006 (tabela 3), as médias das temperaturas se comportaram em máxima 

de 31ºC em janeiro e outubro, e mínima de 18,6ºC em julho no município de Martins. 

Já em Apodi podemos observar máxima 36,5ºc em Janeiro e mínima de 22ºc em 

julho.  As médias anuais foram 23,6 ºC em Martins e 27,6ºC em Apodi.  

 

Tabela 3: Médias mensais de temperatura e precipitação em Martins e Apodi - 2006. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a variabilidade anual das chuvas no ano de 2006 tivemos o 

maior índice pluviométrico do recorte temporal trabalhado no município de Martins, 

Mês TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm) TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm)

Janeiro 24,3 31,0 20,4 20,5 29,2 36,5 24,7 0,4

Fevereiro 24,3 29,2 20,7 121,0 28,6 35,2 24,7 53,5

Março 23,1 27,8 20,9 375,0 27,4 32,9 24,2 160,8

Abril 22,8 26,8 20,7 300,5 26,5 31,0 23,8 218,8

Maio 22,5 26,3 20,2 418,5 26,0 30,2 23,2 209,5

Junho 22,2 25,5 19,1 89,3 25,7 30,3 22,2 55,1

Julho 23,9 26,9 18,6 30,0 26,7 33,1 22, 4,3

Agosto 23,8 28,0 18,7 8,5 27,1 34,1 22,2 17,4

Setembro 24,1 30,1 19,3 0,0 27,8 35,5 22,8 0

Outubro 24,6 31,0 20,0 0,3 28,5 36,3 23,4 0

Novembro 23,0 30,2 20,2 0,0 28,9 36,2 24,1 1

Dezembro 24,2 30,8 20,5 0,8 29, 36,3 24,3 1,6

Média anual 23,6 28,6 19,9 1364,3 27,6 34,0 23,5 722,4

Médias Mensais de Temperatura e precipitação pluviométrica de Martins-RN e Apodi-RN - 2006

Martins-RN Apodi-RN
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1.364 mm. Já em Apodi a precipitação total foi 722 mm, considerado normal para 

região. (tabela 3) 

Na tabela 4, podemos observar o comportamento das variáveis temperatura e 

pluviometria para o ano de 2007. No município de Martins a média da temperatura 

máxima e mínima foi respectivamente, 28,4ºC e 19,8ºC. Em Apodi a média máxima 

chegou a 34,2ºC e a mínima a 23,2ºC.  

 

Tabela 4: Médias mensais de temperatura e precipitação em Martins e Apodi - 2007. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

A precipitação anual de 2007 foi 1.023 mm em Martins e 612 mm em Apodi, é 

importante destacar que no primeiro município tivemos quase o dobro de 

precipitação do segundo. 

Para o ano de 2008 (tabela 5) não tivemos um comportamento das variáveis 

muito diferentes dos anos anteriores. Com um índice pluviométrico anual de 1.317, e 

temperatura máxima de 28ºC e mínima de 19,5ºC, Martins reafirma suas 

particularidades climáticas comparada aos municípios da depressão sertaneja. Em 

Apodi tivemos o maior número de chuvas dos quatro anos trabalhados, 990 mm. No 

mês de março encontramos os maiores índices pluviométricos do ano de 2008, 

chegando quase a 600 mm em Martins e 350 em Apodi. Já a temperatura 

apresentam máximas com maior expressividade no mês novembro (36,5ºC) e 

mínimas no mês julho 21,5ºC.  

 

Mês TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm) TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm)

Janeiro 25,0 30,5 20,6 0,8 29,1 36,2 24,4 2,9

Fevereiro 23,8 28,5 20,8 76,0 27,3 33,4 23,7 176,5

Março 22,2 27,0 20,5 233,3 26,7 31,7 23,6 128,5

Abril 23,6 27,7 21,2 281,5 26,8 32,4 23,5 146,5

Maio 22,9 26,9 20,1 386,0 26,7 32,4 23,3 74,9

Junho 22,3 26,1 19,1 26,5 26,2 31,8 22,2 61,5

Julho 22,7 27,5 18,7 6,0 27,1 33,8 22,3 18,4

Agosto 22,9 28,0 18,4 6,8 27,3 33,9 22,4 0

Setembro 23,5 29,3 18,8 0,0 27,8 36,3 23,1 0

Outubro 24,8 29,4 19,5 0,0 28,3 36,1 23,1 0

Novembro 24,6 30,3 20,0 1,3 28,7 36,6 23,4 1

Dezembro 24,4 29,0 20,4 5,0 28,7 36,0 24,2 2

Média anual 23,6 28,4 19,8 1023,0 27,6 34,2 23,2 612,2

Médias Mensais de Temperatura e precipitação pluviométrica de Martins-RN e Apodi-RN - 2007

Martins-RN Apodi-RN
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Tabela 5: Médias mensais de temperatura e precipitação em Martins e Apodi - 2008. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

Nas tabelas 2, 3, 4 e 5, podemos observar o comportamento das 

precipitações e as médias mensais de temperatura nos municípios estudados. Os 

totais mensais de chuva ocorrem com ritmicidade, visto que, apresenta os maiores 

índices pluviométricos no mesmo período todos os anos, entre os meses de 

fevereiro a maio com mais de 80% do volume de chuva anual. Os anos de 2006 e 

2008 pode ser considerado como ano chuvoso nos dois municípios, pois apresenta 

pluviometria de 25% acima da média normal. 

A ocorrência das chuvas no interior do estado decorre dos mesmos agentes 

atmosféricos, com o mesmo padrão, influenciados pela ZCIT. A diferença entre as 

médias totais mensais da pluviometria de Martins e Apodi (figura 8 e 9) é resultado 

do fator geográfico altitude, que, por Martins estar a aproximadamente 400 metros 

mais alto que Apodi, as chuvas orográficas se fazem presente aumentando a 

dissipação das chuvas em seu entorno. Nos picos dos platôs durante as frentes frias 

somadas ao vento e a umidade, a sensação térmica pode chegar a uma temperatura 

em torno de 10ºC.  

 

Mês TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm) TºC (Média) TºC (Max.) TºC (Mín) PREC. (mm)

Janeiro 23,6 29,5 20,7 168,0 29,1 35,3 24,3 106,8

Fevereiro 24,0 29,0 20,5 19,3 27,3 35,2 24, 25,6

Março 22,7 27,0 20,5 575,8 26,7 32,2 23,4 265,5

Abril 22,3 26,1 20,5 231,0 26,8 30,4 23,3 340,9

Maio 22,6 26,1 20,1 202,0 26,7 30,2 23,2 124,1

Junho 21,6 25,4 18,5 52,0 26,2 30,0 21,9 75,1

Julho 21,8 25,9 17,6 30,0 27,1 31,4 21,5 27,2

Agosto 22,5 27,9 18,3 30,5 27,3 33,6 22,1 14,9

Setembro 23,8 29,6 19,1 4,0 27,8 35,2 23,3 10

Outubro 24,3 30,6 19,8 0,0 28,3 36,1 23,1 0

Novembro 24,4 31,0 19,9 2,0 28,7 36,5 23,2 0

Dezembro 24,3 30,4 20,3 3,3 28,7 36,3 23,8 0

Média anual 23,2 28,2 19,7 1317,8 27,6 33,5 23,1 990,1

Médias Mensais de Temperatura e precipitação pluviométrica de Martins-RN e Apodi-RN - 2008

Martins-RN Apodi-RN
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Figura 8: Gráfico das médias totais mensais de Temperatura e pluviometria em 
Martins (2005-2008) 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

Figura 9: Gráficos das médias totais mensais de Temperatura e pluviometria em 
Apodi (2005-2008) 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 
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Os gráficos (figura 8 e 9) demonstram claramente nos quatro anos de análise, 

o efeito orográfico no comportamento atmosférico dos municípios, expressos na 

distribuição da chuva e na variação térmica. Observa-se que a diminuição 

significativa da temperatura média tanto em Apodi quanto em Martins ocorre sempre 

após o período das chuvas, entre os meses de junho e julho.  

 

7.1.1 - Balanço Hídrico 

 

O balanço hídrico depende da ação conjunta dos parâmetros climáticos 

precipitações e temperaturas do local de pesquisa. A utilização do método de 

Twonrtwaite e Mather (1955), no cálculo de balanço hídrico serve para determinação 

das variáveis: evapotranspiração potencial, evapotranspiração real, deficiência e 

excedente hídrico. A elaboração de gráficos de balanço hídrico nos períodos de 

2005 a 2008 possibilitou o entendimento das sucessões de períodos úmidos e secos 

e como se comporta de forma diferenciada no município serrano de Martins, para 

fazer a relação com a distribuição dos casos de doenças respiratórias ao longo do 

ano. 

Esse método aplicado em laboratório considera que a variação do 

armazenamento (ARM) de água do solo é uma função exponencial que envolve uma 

capacidade de água disponível (CAD -função de profundidade de exploração efetiva 

das raízes e características físicas do solo) e perda de água acumulada (negativo 

acumulado). Foi utilizado para identificação da concentração de umidade retida no 

ar, podendo ser fator determinante a morbidade de doenças respiratórias. Vale a 

ressalva que para se estudar o fator umidade do clima, não basta avaliar somente os 

dados da precipitação pluviométrica (AZEVEDO; SILVA, 2000). 

O excedente hídrico representa a água do solo acima da capacidade de 

retenção, no mês considerado, baseados na medida de (mm) e o déficit indica a falta 

de água através da diferença entre a evapotranspiração potencial e real das plantas. 

Sob a ótica meteorológica esse método é a melhor forma de conhecer a 

disponibilidade térmica e hídrica do ambiente. 

O estudo evidencia quanto a disponibilidade dos recursos hídricos nos 

municípios de Martins-RN e Apodi-RN, uma grande diferenciação determinada pela 

diferença no índice pluviométrico e na temperatura, em que Martins-RN tem uma 
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média de 400mm a mais de precipitação anual e temperaturas com médias de - 5ºC, 

quando comparados a Apodi.  

Em todos os anos (2005-2008) o balanço hídrico demonstra similaridade entre 

os municípios quando comparados ao período chuvoso que compreende os meses 

de Janeiro a Junho, porém o regime pluviométrico de Martins apresenta-se maior em 

volume de precipitação em todos os meses analisados, em consequência da 

formação serrana.  

De acordo com os dados da figura 10, podemos perceber que os municípios 

de Martins e Apodi apresentam dois grandes períodos climáticos durante o ano, o 

seco e o chuvoso. Em que os maiores totais pluviais acontecem nos meses de 

fevereiro e maio, seguidos da queda das médias de temperatura. 

 



73 
 

Figura 10: Gráfico de Balanço Hídrico climatológico de Thornthwaite e Mather (CAD: 
100 mm) dos municípios de Martins e Apodi em 2005. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET. Adaptado pelo autor. 

 

É importante frisar que, entre as ações humanas que podem alterar o balanço 

hídrico em escala local, destacam-se a mudança do uso do solo para projetos de 

irrigação e a construção de barragens, isso porque, são atividades que requer 

desmatamento, implicando na diminuição dos recursos hídricos disponíveis no 

sistema solo-planeta.  
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Nos período de fevereiro a maio de 2005 em Martins encontramos o índice 

pluviométrico correspondente a mais de 80% do total anual. No mês março foi o de 

maior total mensal com 327 (mm). De Julho a dezembro aconteceu um pequeno 

déficit hídrico quando comparado ao de Apodi que teve em todo período anual saldo 

negativo no seu balanço hídrico (Figura 10: A, B, C e D) 

Martins apresenta no ano de 2005 uma evapotranspiração potencial de 

1.043,4 (mm) e reposição de 943 (mm) com déficit de apenas 99 (mm). No caso de 

Apodi, não observados períodos do ano com excedente hídrico, apenas a reposição 

de água o solo, a evapotranspiração potencial em Apodi em 2005 foi 2.054 (mm) e o 

índice pluviométrico de 603 (mm) apresentando um déficit de 1448 (mm). 

No ano de 2006 destaca-se também o déficit hídrico em Martins 

compreendendo os meses de julho a dezembro, já em Apodi apenas nos meses de 

março a maio observamos excedente hídrico. Quando analisados em recorte anual 

Martins apresenta uma evapotranspiração potencial anual de 1072 mm e índice 

pluviométrico de 1.364 mm, tendo um excedente hídrico equivalente a 291 mm.  Em 

Apodi o índice de Evapotranspiração potencial é de 1999 mm e pluviometria de 722, 

com déficit hídrico de 1.277 mm. (Figura 11: A, B, C e D) 
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Figura 11: Gráficos de Balanço Hídrico climatológico de Thornthwaite e Mather 
(CAD: 100 mm) dos municípios de Martins e Apodi em 2006. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS.  Adaptado pelo autor 

 

Em 2007 (figura 12: A, B, C e D), podemos observar o resultado do balanço 

hídrico, onde se verifica média anual de precipitação em Martins de 1.023 mm e 

Apodi de 612 mm, com período de precipitação das chuvas referentes aos meses de 

fevereiro a Junho, concentrando mais de 90% do regime pluviométrico anual. O 

comportamento das variáveis climáticas não diferencia muito dos demais anos de 
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análise, pois observamos dois períodos distintos classificados como secos ou 

chuvosos.  

 

Figura 12: Gráficos de Balanço Hídrico climatológico de Thornthwaite e Mather 
(CAD: 100 mm) dos municípios de Martins e Apodi em 2007. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor 
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O município de Apodi apresenta déficit hídrico anual de 1.429 mm, visto que 

teve uma evapotranspiração potencial de 2041 mm e um regime pluviométrico de 

612 mm. Em uma análise mensal apresentou reposição hídrica apenas nos meses 

de fevereiro e março. Já o município de Martins apresenta excedente hídrico nos 

meses de março, abril e maio, com saldo deficiente anual no total de 43 mm.  

No balanço hídrico referente ao ano de 2008 (figura 13: A, B, C D), verifica-se 

média anual de precipitação em Martins de 1.317mm e Apodi de 990 mm, com 

período de precipitação das chuvas referentes aos meses de fevereiro a Junho, 

concentrando mais de 85% do regime pluviométrico anual. O balanço hídrico de 

Apodi apresenta um déficit hídrico anual de 1.051 mm com excedente hídrico 

apenas nos meses de março, abril e maio. Em Martins observamos um excedente 

hídrico anual de 274 mm, com déficit hídrico mensal, apenas no segundo semestre 

do ano.  
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Figura 13: Gráficos de Balanço Hídrico climatológico de Thornthwaite e Mather 
(CAD: 100 mm) dos municípios de Martins e Apodi em 2008. 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor 

 

O balanço hídrico do município de Martins-RN é positivo durante toda a 

estação chuvosa, com precipitação mais densa e regular comparado a Apodi-RN. 

Por apresentar temperaturas mais baixas por influência do fator altitude a taxa de 

evapotranspiração tende a ser menor, garantindo maior diversidade vegetal, por 

manter as condições ambientais mais favoráveis a manutenção da vida das plantas.  
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7.2 - Levantamentos das Internações por Doenças Respiratórias.  

 

Para o tratamento dos dados, organizamos em tabelas as internações por 

mês e ano e por meio das análises de médias identificamos os meses de maiores 

internações por doenças respiratórias no recorte espacial estudado. No período 

pesquisado (2005 – 2008) foi observado 632 internações por doenças do aparelho 

respiratório em Apodi e 263 em Martins. 

Porém ganha destaque no número de internações as doenças que pertencem 

ao agrupamento II e V que são pneumonia, asma e gripe. Destes, os que têm maior 

número de internações são a Pneumonia e Asma, juntos somam 78,49% das 

internações em Martins e 68,98% em Apodi.  

A tabela 6 e 8 mostra a distribuição e principais causas das internações nos 

municípios de Apodi e Martins nos anos pesquisados (2005-2008). 
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Tabela 6: Internações por capítulo do CID-10 e ano de processamento em ambos os 
sexos em Apodi-RN. 

 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor. 

 

A partir da análise dos dados da tabela 6, sobre as internações em Apodi teve 

um total de 6.897 internações entre os anos de 2005-2008 e que as principais 

causas das internações ocorrem por parto, segundo por doenças infecciosas e 

parasitárias e terceiro por doenças do aparelho respiratório.  

Ao analisar sexo e idade, as doenças respiratórias ocorreram com 

predominância no sexo masculino, com 53,93% do total de internações no recorte 

espacial estudado (tabela 7). 

 

 

 

 

 

Capítulo CID-10 2005 2006 2007 2008 Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 255 233 205 151 844

II.  Neoplasias (tumores) 79 100 93 49 321

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 4 6 3 21 34

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 22 28 9 16 75

V.   Transtornos mentais e comportamentais 88 79 80 54 301

VI.  Doenças do sistema nervoso 44 33 26 31 134

VII. Doenças do olho e anexos 7 11 17 4 39

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 1 0 4 6

IX.  Doenças do aparelho circulatório 132 117 92 105 446

X.   Doenças do aparelho respiratório 156 176 124 176 632

XI.  Doenças do aparelho digestivo 193 141 128 142 604

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 42 26 15 120 203

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 21 22 19 22 84

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 162 144 140 87 533

XV.  Gravidez parto e puerpério 572 580 570 543 2265

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 17 6 3 10 36

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 9 9 11 8 37

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 3 1 4 5 13

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 58 65 79 69 271

XX. Causas externas de morbidade e de mortalidade 0 0 0 0 0

XXI. Contatos com serviços de saúde 5 1 1 12 19

XXII. Códigos para propósitos especiais 0 0 0 0 0

Total 1870 1779 1619 1629

 Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Rio Grande do Norte

Internações por Capítulo CID-10 e Ano processamento

Município: Apodi

Período:2005-2008

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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Tabela 7: Internações por doenças do aparelho respiratório e ano de processamento 
por sexo em Apodi-RN. 

 
                    Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor.  
 
 
 

Mês/Ano Total Feminino  % Masculino  %

2005/Jan 13 7 53,85% 6 46,15%

2005/Fev 19 8 42,11% 11 57,89%

2005/Mar 3 0 0,00% 3 100,00%

2005/Abr 11 5 45,45% 6 54,55%

2005/Mai 10 7 70,00% 3 30,00%

2005/Jun 20 15 75,00% 5 25,00%

2005/Jul 27 10 37,04% 17 62,96%

2005/Ago 13 8 61,54% 5 38,46%

2005/Set 5 2 40,00% 3 60,00%

2005/Out 16 6 37,50% 10 62,50%

2005/Nov 8 2 25,00% 6 75,00%

2005/Dez 11 3 27,27% 8 72,73%

2006/Jan 12 8 66,67% 4 33,33%

2006/Fev 15 7 46,67% 8 53,33%

2006/Mar 12 5 41,67% 7 58,33%

2006/Abr 12 2 16,67% 10 83,33%

2006/Mai 15 3 20,00% 12 80,00%

2006/Jun 26 15 57,69% 11 42,31%

2006/Jul 25 10 40,00% 15 60,00%

2006/Ago 11 4 36,36% 7 63,64%

2006/Set 8 3 37,50% 5 62,50%

2006/Out 17 11 64,71% 6 35,29%

2006/Nov 14 6 42,86% 8 57,14%

2006/Dez 9 2 22,22% 7 77,78%

2007/Jan 5 2 40,00% 3 60,00%

2007/Fev 3 1 33,33% 2 66,67%

2007/Mar 4 0 0,00% 4 100,00%

2007/Abr 2 1 50,00% 1 50,00%

2007/Mai 15 6 40,00% 9 60,00%

2007/Jun 42 22 52,38% 20 47,62%

2007/Jul 13 6 46,15% 7 53,85%

2007/Ago 18 8 44,44% 10 55,56%

2007/Set 1 1 100,00% 0 0,00%

2007/Out 13 6 46,15% 7 53,85%

2007/Nov 4 3 75,00% 1 25,00%

2007/Dez 6 5 83,33% 1 16,67%

2008/Jan 2 0 0,00% 2 100,00%

2008/Fev 10 6 60,00% 4 40,00%

2008/Mar 13 5 38,46% 8 61,54%

2008/Abr 43 24 55,81% 19 44,19%

2008/Mai 20 12 60,00% 8 40,00%

2008/Jun 25 11 44,00% 14 56,00%

2008/Jul 29 15 51,72% 14 48,28%

2008/Ago 8 4 50,00% 4 50,00%

2008/Set 11 5 45,45% 6 54,55%

2008/Out 4 2 50,00% 2 50,00%

2008/Nov 3 3 100,00% 0 0,00%

2008/Dez 8 3 37,50% 5 62,50%

Sexo

Internações por Doenças Respiratórias em Apodi-RN (2005-2008)
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No quadro 5, observamos que o maior número de casos ocorreu entre 

crianças de 1 a 4 anos (102 casos) e idosos acima de 80 anos (97 casos).  Os 

dados comprovam que o fator idade é um condicionante na ocorrência de doenças 

respiratórias, visto que, idosos acima de 60 são responsáveis por mais de 40% dos 

casos de internações. Isso pode ocorrer devido à mudança de perfil da população 

brasileira que aumentou o número de idosos de forma considerável.  

Gonçalves; Coelho (2010) afirmam que assim como no idoso, considera-se 

em geral as crianças como um grupo bastante sensível aos efeitos das variações 

meteorológicas. Quando trabalhados em áreas de clima mais frio e chuvoso, 

acontece em ambientes internos (domicílios) o acúmulo de poluição domiciliar que 

ocorre por meio da disseminação de fungos e bactérias permeados por condições 

climáticas de umidade.  

As manifestações ocorrem de forma diferenciada dependendo do ambiente 

em que o ser vive. Para Vieira (1991) a chance de uma criança desenvolver infecção 

do trato respiratório inferior é maior entre as menos favorecidas socialmente, 

fundamentalmente as da área rural e da periferia das grandes cidades do terceiro 

mundo, devido a fatores como baixo peso ao nascer, desnutrição e poluição 

ambiental.  
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Quadro 5: Internações por Doenças respiratórias por faixa etária em Apodi (2005-2008) 

 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor.  

Mês/Ano Total Menor de 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais

2005/Jan 13 2 3 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1

2005/Fev 19 0 3 0 0 0 3 2 3 1 4 1 2

2005/Mar 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2005/Abr 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 4

2005/Mai 10 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1

2005/Jun 20 2 2 0 0 1 1 2 1 1 1 4 5

2005/Jul 27 0 2 0 0 0 1 2 2 5 6 5 4

2005/Ago 13 2 3 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0

2005/Set 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

2005/Out 16 2 4 0 0 0 3 0 0 0 2 2 3

2005/Nov 8 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0

2005/Dez 11 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1

2006/Jan 12 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2

2006/Fev 15 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 1 5

2006/Mar 12 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2

2006/Abr 12 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2

2006/Mai 15 2 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 4

2006/Jun 26 4 3 2 2 0 2 1 1 2 2 6 1

2006/Jul 25 4 5 1 0 1 0 2 1 3 1 3 4

2006/Ago 11 0 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1

2006/Set 8 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0

2006/Out 17 3 3 2 0 0 1 0 0 3 0 2 3

2006/Nov 14 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 2 2

2006/Dez 9 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2

2007/Jan 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

2007/Fev 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2007/Mar 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

2007/Abr 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

2007/Mai 15 3 4 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1

2007/Jun 42 3 12 3 1 3 2 2 3 3 2 2 6

2007/Jul 13 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 4 3

2007/Ago 18 1 3 4 1 1 0 1 3 0 0 2 2

2007/Set 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2007/Out 13 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 4

2007/Nov 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

2007/Dez 6 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1

2008/Jan 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2008/Fev 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6

2008/Mar 13 0 0 1 0 0 2 2 3 0 1 3 1

2008/Abr 43 6 5 1 1 4 1 4 5 3 2 7 4

2008/Mai 20 0 5 3 0 0 3 1 1 1 1 3 2

2008/Jun 25 3 5 1 1 1 2 0 3 0 3 2 4

2008/Jul 29 0 2 3 0 3 4 1 1 3 3 4 5

2008/Ago 8 2 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0

2008/Set 11 1 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0

2008/Out 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2008/Nov 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2008/Dez 8 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1

Internações por Doenças Respiratórias em Apodi-RN (2005-2008)

Faixa etária 
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Tabela 8: Internações por capítulo do CID-10 e ano de processamento em ambos os 
sexos em Martins-RN. 

 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor. 

 

Em Martins (tabela 8) as principais causas de internações hospitalares no 

recorte temporal de 2005-2008 são respectivamente; algumas doenças infecciosas e 

parasitárias, gravidez parto e puerpério e Doenças do aparelho respiratório.  

Quanto à distribuição por sexo (tabela 9), às internações por doenças do 

aparelho respiratório em Martins têm os homens como responsáveis por 56,04% dos 

casos e as mulheres por 43,96%. Quanto à idade, em Martins o maior número de 

casos está entre as crianças de 5 a 9 anos de idade e em segundo crianças de 1 a 4 

anos. (Quadro 6). 

 

Lista Morb  CID-10 2005 2006 2007 2008 Total

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 123 130 83 113 449

II. Neoplasias (tumores) 28 16 22 17 83

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0 4 4 1 9

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 18 23 33 26 100

V. Transtornos mentais e comportamentais 18 9 15 8 50

VI. Doenças do sistema nervoso 6 2 2 3 13

VII. Doenças do olho e anexos 0 1 0 2 3

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0 0 0 2 2

IX.  Doenças do aparelho circulatório 42 25 37 35 139

X. Doenças do aparelho respiratório 77 63 69 54 263

XI. Doenças do aparelho digestivo 37 37 52 61 187

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 4 2 1 7 14

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 3 3 5 3 14

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 20 20 14 33 87

XV. Gravidez parto e puerpério 113 108 109 109 439

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 4 3 4 1 12

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 4 1 1 3 9

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 0 0 2 1 3

XIV. Lesões enven e alg out conseq causas externas 17 13 15 27 72

XX. Causas externas de morbidade e de mortalidade 0 0 0 0 0

XXI. Contatos com serviços de saúde 2 7 3 2 14

XXII. Códigos para propósitos especiais 0 0 0 0 0

Total 516 467 471 508

 Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência - Rio Grande do Norte

Internações por Lista Morb  CID-10 e Ano processamento

Município:  Martins

Período:2005-2008

 Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
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Tabela 9: Internações por doenças do aparelho respiratório e ano de processamento 
por sexo em Martins-RN. 

 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor.

Mês/Ano Total Feminino  % Masculino  %

2005/Jan 9 6 66,67% 3 33,33%

2005/Fev 5 4 80,00% 1 20,00%

2005/Mar 10 4 40,00% 6 60,00%

2005/Abr 6 2 33,33% 4 66,67%

2005/Mai 11 5 45,45% 6 54,55%

2005/Jun 6 3 50,00% 3 50,00%

2005/Jul 6 3 50,00% 3 50,00%

2005/Ago 6 3 50,00% 3 50,00%

2005/Set 3 2 66,67% 1 33,33%

2005/Out 10 4 40,00% 6 60,00%

2005/Nov 4 1 25,00% 3 75,00%

2005/Dez 1 0 0,00% 1 100,00%

2006/Jan 4 2 50,00% 2 50,00%

2006/Fev 4 1 25,00% 3 75,00%

2006/Mar 3 2 66,67% 1 33,33%

2006/Abr 5 2 40,00% 3 60,00%

2006/Mai 2 1 50,00% 1 50,00%

2006/Jun 4 1 25,00% 3 75,00%

2006/Jul 12 7 58,33% 5 41,67%

2006/Ago 5 2 40,00% 3 60,00%

2006/Set 4 3 75,00% 1 25,00%

2006/Out 7 2 28,57% 5 71,43%

2006/Nov 5 4 80,00% 1 20,00%

2006/Dez 8 3 37,50% 5 62,50%

2007/Jan 8 4 50,00% 4 50,00%

2007/Fev 7 4 57,14% 3 42,86%

2007/Mar 5 1 20,00% 4 80,00%

2007/Abr 5 1 20,00% 4 80,00%

2007/Mai 4 1 25,00% 3 75,00%

2007/Jun 9 4 44,44% 5 55,56%

2007/Jul 6 0 0,00% 6 100,00%

2007/Ago 8 2 25,00% 6 75,00%

2007/Set 3 1 33,33% 2 66,67%

2007/Out 9 4 44,44% 5 55,56%

2007/Nov 2 2 100,00% 0 0,00%

2007/Dez 3 1 33,33% 2 66,67%

2008/Jan 5 1 20,00% 4 80,00%

2008/Fev 2 0 0,00% 2 100,00%

2008/Mar 4 1 25,00% 3 75,00%

2008/Abr 7 4 57,14% 3 42,86%

2008/Mai 1 0 0,00% 1 100,00%

2008/Jun 5 2 40,00% 3 60,00%

2008/Jul 4 4 100,00% 0 0,00%

2008/Ago 9 3 33,33% 6 66,67%

2008/Set 10 7 70,00% 3 30,00%

2008/Out 7 2 28,57% 5 71,43%

2008/Nov 1 1 100,00% 0 0,00%

2008/Dez 5 3 60,00% 2 40,00%

Sexo

Internações por Doenças Respiratórias em Martins-RN (2005-2008)
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Quadro 6: Internações por Doenças Respiratórias por faixa etária em Martins-RN (2005-2008) 

 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor.

Mês/Ano Total Menor de 1 ano 1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 14 anos 15 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais

2005/Jan 9 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1

2005/Fev 5 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2005/Mar 10 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0

2005/Abr 6 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

2005/Mai 11 0 0 4 0 0 1 1 3 1 0 1 0

2005/Jun 6 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1

2005/Jul 6 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0

2005/Ago 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2005/Set 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2005/Out 10 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0

2005/Nov 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1

2005/Dez 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2006/Jan 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

2006/Fev 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0

2006/Mar 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

2006/Abr 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

2006/Mai 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

2006/Jun 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

2006/Jul 12 1 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2

2006/Ago 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

2006/Set 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2006/Out 7 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0

2006/Nov 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1

2006/Dez 8 0 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0

2007/Jan 8 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0

2007/Fev 7 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0

2007/Mar 5 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0

2007/Abr 5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1

2007/Mai 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2007/Jun 9 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0

2007/Jul 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2

2007/Ago 8 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0

2007/Set 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2007/Out 9 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0

2007/Nov 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2007/Dez 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

2008/Jan 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1

2008/Fev 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2008/Mar 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

2008/Abr 7 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0

2008/Mai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2008/Jun 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2008/Jul 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0

2008/Ago 9 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

2008/Set 10 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 3 0

2008/Out 7 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0

2008/Nov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008/Dez 5 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Faixa etária 

Internações por Doenças Respiratórias em Martins-RN (2005-2008)
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De acordo com o quadro 7, as máximas de internações ocorridas em Martins 

durante o recorte estudado não incidem nos mesmos meses entre os quatro anos, 

porém houve repetição nos meses de julho, período mais frio do município. Já as 

mínimas ocorrem mais nos meses de novembro, inicio do período seco.  

 

Quadro 7: Meses e anos das Máximas e Mínimas das internações por doenças 
respiratórias em Martins e Apodi (2005-2008). 

  Martins Apodi 

Ano Internações Máximas Internações Mínimas Internações Máximas Internações Mínimas 

2005 Maio Dezembro Julho Março 

2006 Julho Maio Junho Setembro 

2007 Junho Novembro Junho Setembro 

2008 Setembro Maio e Novembro Abril Novembro 
Fonte: DATASUS (2015). Adaptado pelo autor 
 

Em Apodi as máximas se concentraram entre abril, junho e junho, período de 

chuvas e queda das temperaturas máximas e mínimas. Já as mínimas ocorreram 

nos meses de março, setembro e novembro. 

As principais causas das internações foram reincidência de pneumonia e 

asma, que possuem uma variação epidemiológica anual de acordo com a 

sazonalidade climática.  

Houve pouca diferença na distribuição do número de internações por doenças 

respiratórias entre os sexos, apesar de nos dois municípios os homens manterem-se 

dominando o número de internações. O maior número entre homens podem ser 

considerados devido à exposição maior a fatores de risco ambientas, assim como, 

com cuidados diários mais escassos (usar agasalho no período mais frio, evitar 

contato com mofo, poeira.).  

Por não ocorrer notificações compulsórias dos casos e principalmente quando 

reincidência, os dados apresentam certa fragilidade quando as informações 

epidemiológicas.  
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7.3 - Relações entre Temperatura, Pluviometria e as Internações por Doenças 

Respiratórias. 

 

A elaboração de gráficos de balanço hídrico nos períodos de 2005 a 2008 

possibilitou o entendimento das sucessões de períodos úmidos e secos e como se 

comporta de forma diferenciada no município serrano de Martins, para fazer a 

relação com a distribuição dos casos de doenças respiratórias ao longo do ano. 

Os elementos do clima são os aspectos diversos de uma realidade 

indissolúveis. Em cada lugar e em cada instante se apresenta como um fato singular 

com poucas probabilidades de reproduzir-se de um modo idêntico.  

 

Na prática, o ritmo das estações determinará periodicamente estados 
comparáveis; além do mais, numa mesma estação estes estados 
podem agrupar-se ao redor de um número limitado de tipos cuja 
sucessão é regulada pelas leis do dinamismo atmosféricos. (SORRE 
1955, p. 20). 

 
Por meio destes foi possível analisar as sequências contínuas de tempo e 

suas cadeias rítmicas, relacionando-as ao número de atendimentos por doenças 

respiratórias, visto que possibilitaram a visualização dos tipos de tempo aos quais 

estão relacionados os aumentos do número de pessoas a serem afetadas pelas 

doenças do aparelho respiratório. 

A identificação dos tipos de tempo revela a gênese dos fenômenos climáticos 

que habitualmente relacionam-se em caráter cronologicamente diário no cotidiano 

social, permitindo o intercâmbio dos elementos climáticos e fatores geográficos do 

clima dentro de uma realidade regional, “capaz de oferecer parâmetros válidos a 

consideração dos diferentes problemas geográficos”. (Monteiro, 1971, p.9) 

A explicação das diferenças entre os dois municípios pode ser encontrada 

com a comparação entre o comportamento da variável temperatura, precipitação e 

umidade no número de morbidades. Sendo assim, utilizando-se das médias mensais 

de comportamento dos elementos atmosféricos temperatura e pluviometria e 

comparando-as com o número total de internações por doenças respiratórias, 

obtivemos os seguintes gráficos. (Figura 14 e 15). 
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Figura 14: Gráficos de Análise rítmica da interação entre temperatura, pluviometria e os casos de doenças respiratória em Martins (2005-2008). 

 

 

 
                        Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor 
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Figura 15: Gráficos de Análise rítmica da interação entre temperatura, pluviometria e os casos de doenças respiratórias em Apodi (2005-2008) 

 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor.
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Nos gráficos das figuras 14 e 15, nota-se que, seguidos aos meses de 

aumento da pluviometria (fevereiro a maio), há o aumento do número de internações 

em julho e agosto, com tendência rítmica nos meses de queda da temperatura. Os 

casos de pneumonia em Martins, apesar de pouco expressivo, segue o retorno 

habitual nos períodos mais secos, já os casos de asma ocorre o ano todo, porém 

com picos nos períodos de temperatura mais elevada e escassez de chuvas. É 

importante destacar, que mesmo nos períodos de temperatura elevada, a 

temperatura média de Martins se comporta entre 28ºC e 29ºC.  

Nos gráficos referentes ao município de Apodi-RN, ocorreu comportamento 

semelhante ao de Martins, onde os meses de maior incidência de internações por 

doenças respiratórias foram em junho e junho (transição para inverno), meses em 

que as temperaturas mínimas tendem a cair na região da caatinga. Vale destacar, 

que as chuvas na região nordeste, são concentradas no verão. Em Apodi, 

proporcionalmente, a pneumonia é responsável pelo maior número de internações e 

expressa um ritmo com reincidência no período frio, a asma mantem uma 

distribuição dos casos por todo ano, com destaque ao período mais seco.  

A ocorrência de asma no período seco do ano pode ser justificada pela 

ocorrência da polinose das plantas, haja vista, a polinização ocorre pós-chuva, 

seguida de clima mais seco e com ventos fortes na região.  

Esses componentes alérgenos dos grãos de pólens causam inflamações nas 

vias respiratórias devido ao contato com a mucosa nasal. Os pequenos corpos no 

ambiente entram em contato com as vias e causam congestão. Desta forma, devem 

ser evitados tapetes, cortinas, alguns tipos de cobertores e de roupas, pois, são 

lugares de acúmulo de pó e poeira doméstica, essas, carreadas em sua maioria pelo 

vento.  

Outra doença comum nesse período é a rinite alérgica, por ocorrer a entrada 

de oxigênio mais seco no nariz e viabilizar a produção de secreção, causando 

espirros e coceira no nariz, olhos e garganta. A rinite não é contabilizada nos casos 

de internações por não ter sintomas agudos e ser tratada com cuidados domésticos 

diários, porém, existe uma associação entre os portadores de asma e rinite, tenho 

em vista que todos os pacientes asmáticos tem reincidência de rinite alérgica.   
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Figura 16: Gráficos da Relação entre a temperatura máxima e mínima e doenças em Martins-RN 

 

 

 
                        Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor 
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Figura 17: Gráficos da Relação entre a temperatura máxima e mínima e doenças em Apodi-RN 

 

 

 
Fonte: SINDA (INPE), INMET E DATASUS. Adaptado pelo autor 
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A partir da observação dos dados acima, presentes nos gráficos (14, 15, 16, 

17), evidencia-se ritmicidade entre as variáveis pesquisadas nos municípios de 

Martins e Apodi. A ocorrência de doenças se repete na maioria dos anos e são 

considerados eventos habituais. É importante frisar que o cálculo das médias 

ocorreu pela soma das médias diárias de cada mês, dividindo-se o resultado pelo 

número de dias do mês.  

No geral, as doenças estão associadas a mudanças climáticas locais, visto 

que nos municípios de Martins e Apodi, demostram diferentes resultados na 

interação clima e saúde com manifestação de doenças distintas. Vale lembrar que o 

sistema respiratório está em constante contato com o meio ambiente e qualquer 

alteração, seja mudança de temperatura ou alérgenos distribuídos na atmosfera, 

podem causar infecções respiratórias. 

Alguns fatos despertam atenção como a ocorrência do número de asma em 

Martins superior a de Apodi. Apesar de ter uma população seis vezes maior que a 

de Martins, Apodi apresenta número menor de internações por asma, que pode ser 

justificados pela manutenção da temperatura amena em Martins, tendo em vista, 

que a escassez de chuvas e as temperaturas amenas, contribuem para as 

reincidências de asma.   

Como supracitado, no município de Martins a asma ocupa primeiro lugar em 

internações por doenças do trato respiratório, diferentemente de Apodi em que 

apresenta com maior proporção o número de pneumonia. A ocorrência de asma 

durante todo o ano em Martins pode ocorrer também devido às variações diárias em 

que apresentam temperaturas abaixo de 20 ºC durante todos os meses do ano, 

destacando-se em maiores proporções nos meses de julho, agosto e setembro. 

As internações por Pneumonia em Apodi, quando analisadas a relação com o 

clima acontecem nos meses de temperaturas mínimas mais expressivas e aumento 

da umidade, aos quais foram analisados como períodos úmidos nos gráficos de 

balanço hídrico, podendo estar associados à proliferação de mofos e bactérias em 

ambientes domésticos, além da ocorrência de viroses na região. Por ter um 

aglomerado urbano maior, o número de casos também pode estar associado à 

concentração de partículas poluentes no ar.  

A pneumonia é uma doença de grande relevância, visto que, acontecem com 

epidemiologias em todo mundo. Há uma diferença no diagnóstico da pneumonia 
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quando a forma que foi adquirida, sendo a adquirida na comunidade, contabilizada 

pelo sistema DATASUS e as adquiridas por infecções hospitalares, que acontecem 

em casos escassos.  

No ambiente domiciliar ocorre à manifestação de doenças no sistema 

respiratório devido à variação de alguns elementos meteorológicos, como é o caso 

da falta de ventilação, o aumento da umidade no verão e quando em período do 

inverno a queda da temperatura. A precipitação tem capacidade de dissipar fungos e 

bactérias, por deixar o ar úmido. Estes fatores contribuem para 

incidência/reincidência de asma, rinite, bronquites e pneumonia.  

A presença de alérgenos em ambientes fechados, aos quais serão inalados, 

especialmente o ácaro do pó doméstico, sem contar com componentes da saliva e 

pelos de animais também está relacionados ao incremento de resposta inflamatória 

da mucosa respiratória e são associados ao uso do tabaco em ambientes 

domésticos os maiores indicadores de doenças respiratórias. É importante destacar 

que o tabaco, ou a atividade de fumar, é um dos principais fatores para a 

proliferação das doenças do trato respiratório.  

De acordo com Prietsh (2003) a aglomeração de pessoas no interior de um 

domicílio possui relação direta com a maior poluição ambiental e com um maior risco 

de doença aguda das vias aéreas inferiores. As moradias precárias ou densamente 

ocupadas e a inexistência de água tratada ou rede de esgoto encontram-se 

relacionadas a enfermidades respiratórias e gastrointestinais, respectivamente. 

(ESREY et al., 1991 apud ARANHA, 2006). 

As condições de habitação e infraestrutura das casas, em sua maioria, de 

alvenaria simples, sem forro, sem saneamento básico, entre outros, são 

determinantes para ocorrência de casos, visto que, as condições de moradia e de 

saneamento básico são aspectos que propiciam a qualidade de vida de uma 

população. A relação entre a má qualidade dos domicílios e o baixo nível de 

escolaridade, o que pode definir métodos culturais de higienização, assim como de 

tratamentos iniciais para as reincidências respiratórias, são outros fatores 

desencadeadores dos agravantes das doenças nos indivíduos dos municípios de 

Martins e Apodi. 

As formas de moradia e habitação e os hábitos de higiene desenvolvidos 

nesses locais encontram-se estreitamente ligados a problemas de saúde e o 
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cuidado com o ambiente domiciliar é uma proposta de melhoria no padrão de vida 

da população.  

   

7.4 - Correlações Mensais das variáveis climáticas com as Internações por 

Doenças do Aparelho Respiratório em Martins-RN e Apodi-RN 

 

A utilização de técnicas estatísticas para análise das relações entre variáveis 

climáticas e doenças respiratórias proporciona informações mais concisas, 

específicas, eficazes e fidedignas dos dados.  

Para entender melhor a associação entre os casos de morbidades por 

doenças respiratórias a variação sazonal dos tipos de tempo, utilizou-se do método 

de correlação a partir do coeficiente de correlação de Pearson, para analisar se há 

uma relação direta entre as variáveis. 

 

“O conceito de correlação refere-se a uma associação numérica 
entre duas variáveis, não implicando, necessariamente, numa 
relação causa e efeito ou mesmo numa estrutura com interesses 
práticos.” (BARBETTA, 1994, p.246). 

 

As tabelas e gráficos abaixo definem a partir dos resultados a correlação 

ocorrida entre as variáveis. A classificação se expressa entre bem fraca a muito 

forte, quando negativa, identificamos que não há uma relação direta entre os dados 

pesquisados. A relação direta ocorre quando a correlação apresenta-se enquanto 

positiva, numa proporção dada pela equação de uma reta, quando negativa há uma 

relação inversa das variáveis.  

Tal relação só é possível em termos médios, o que dificulta a busca de 

estratégias relacionadas aos eventos resultantes da ação do tempo meteorológico 

como processo dinâmico do clima. É importante frisar que as análises como 

elemento do meio geográfico adquire uma relação determinista quando relacionado 

a saúde.  

A análise utilizada é quadrienal, juntando os 12 meses dos 4 anos 

consecutivos observados, que somam ao todo 48 observações utilizadas para 

calcular as correlações. Essa técnica de análise utilizada demonstra com maior 
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precisão os resultados. Nesta pesquisa indica que não há uma relação direta entre 

os elementos climáticos e as doenças respiratórias. 

As tabelas de correlações mostram a correlação entre as variáveis em 

análise, através de uma espécie de tabela onde as células cruzadas mostram as 

correlações entre as variáveis e abaixo do valor da correlação, a significância do 

teste, para a correlação ser considerada, válida ou significante, este valor tem de ser 

menor que 0,05, obtendo um teste com 95% de confiabilidade. Os gráficos de 

diagrama de dispersão foram utilizados para favorecimento na visualização da 

correlação.   

7.4.1 Análises de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria 

e internações por doenças do aparelho respiratório em Apodi-RN. 

 

 
Tabela 10: Correlação entre variáveis climáticas e doenças respiratórias em Apodi-
RN. 

Tabela de Correlações 

 

Temperatura 

Média Pluviometria 

Temperatura 

Max. 

Temperatura 

Mín. 

Internações 

N. de Significância 

 -0,46 0,23 -0,52 -0,44 

 0,00 0,12 0,00 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Observa-se que a correlação entre Internações por doenças do aparelho 

respiratório e pluviometria em Apodi é de 0,23, ou seja, tem correlação positiva, 

porém muito fraca. Conforme o “nível pluviometria” aumenta, o número de 

internações aumenta, mas de maneira lenta e quase insignificante. Observa-se 

também o nível de significância do teste (0,12), é considerado alto, partindo da 

premissa que um nível de significância para se aceitar uma correlação entre as 

variáveis seria de 0,05. Abaixo segue o gráfico de dispersão das variáveis, e a reta 

de correlação (ou regressão). A correlação de uma variável com ela mesma é 

sempre 1, a se observar na tabela 11. 

 



98 
 

Figura 18: Gráfico de correlação entre variáveis climáticas e doenças respiratórias 
em Apodi-RN. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pelo gráfico (figura 18), também se observa a presença de uma correlação 

positiva, mas muito fraca, em que percebemos pontos distantes da reta que 

estimaria uma correlação aceitável, ou significante entre o número de internações e 

o nível de Pluviometria. 

Já para as variáveis, número de Internações por doenças respiratórias e 

temperatura máxima em Apodi, a correlação se mostrou negativa (ou inversa) 

moderada (-0,52), ou seja, à medida que a temperatura máxima diminui, o número 

de internações aumenta de forma moderada, aos poucos, quando o número de 

Internações diminui, a temperatura máxima aumenta. Essa correlação é bastante 

significante, ou seja, bem confiável (com 99% de confiança). No gráfico essa 

correlação apresenta os pontos que estão mais próximos da reta estimada 

(comparando ao teste anterior), reta esta que tem sentido decrescente (indicando 

correlação inversa). 
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As variáveis, números de Internações por doenças respiratórias e 

Temperatura Mínima em Apodi apresentaram uma correlação inversa e fraca (-0,44), 

ou seja, conforme a temperatura mínima diminui o número de Internações aumenta, 

assim como quando o número de internações diminui, a temperatura mínima 

aumenta. Essa correlação foi considerada significante. Analogamente a análise 

anterior pelo gráfico vê-se que os pontos estão em torno da reta, porém um pouco 

mais acumulado em um dos seus extremos. A diferença gráfica dessa análise e a da 

temperatura máxima é a inclinação, neste gráfico a reta está um pouco menos 

inclinada que na análise anterior. 

As variáveis, número de internações e temperatura média em Apodi 

apresentaram correlação inversa, fraca (-0,46), ou seja, conforme a temperatura 

média aumenta, o número de internações diminui lentamente, quando o número de 

internações aumenta a temperatura média diminui, concluindo o comportamento do 

aumento da temperatura e o número de internações, ou seja, quando a temperatura 

diminui o número de internações aumenta. 

 

Tabela 11: Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria e as 
internações por Asma em Apodi-RN. 

Tabela de Correlações 

 

Internações por 

Asma Pluviometria 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Média 

Internações por 

Asma 

N. de Significância 

 1,00 -0,11 0,15 0,02 0,13 

 
 0,46 0,32 0,87 0,38 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando a tabela 12, vemos que o número de internações por asma em 

Apodi não tem correlação significativa com nenhuma das variáveis climáticas. A 

correlação com a pluviometria foi negativa, ou inversa (-0,11), desprezível, ou seja, 

ao aumentar a pluviometria o número de internações por asma diminui de maneira 

desprezível. Já as correlações entre número de internações por asma e a 

temperatura em si foi positiva, porém, muito fraca, observado tanto as temperaturas 

máxima, média e mínima vemos que elas aumentam muito lentamente conforme o 

número de internações por asma aumenta. 
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Figura 19: Gráfico de correlação entre as variáveis climáticas temperatura e 
pluviometria e as internações por Asma em Apodi-RN. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Vemos pelo gráfico 19 a correlação entre número de internações por asma e 

a pluviometria em Apodi, que a reta está com pouca angulação (baixa correlação) e 

com os pontos dispersos, afirmando essa baixa correlação e sua insignificância. 

Já analisando os gráficos de correlação entre número de internações por 

asma e as temperaturas máxima, mínima e média, vemos que as retas de regressão 

(correlação) estão inclinadas no sentido crescente, indicando correlação positiva, 

porém muito fraca, e mais uma vez percebe-se os pontos distantes da reta, 

indicando sua insignificância. A temperatura mínima tem uma correlação ainda bem 

abaixo das temperaturas média e máxima, observe que a reta para este gráfico 

quase não possui inclinação (0,02). 
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Tabela 12: Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria e as 
internações por Pneumonia em Apodi-RN. 

Tabela de Correlações 

 

Internações por 

Pneumonia 
Pluviometria 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Média 

Internações por 

Pneumonia 

 1,00 0,02 -0,45 -0,47 -0,44 

  0,90 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se pela tabela 13 que a correlação entre número de internações por 

pneumonia e a pluviometria em Apodi é positiva (0,02), porém inexpressiva, quando 

a pluviometria aumenta, o número de internações por pneumonia também aumenta, 

mas de maneira lenta. Já a correlação entre número de internações por pneumonia 

e a temperatura máxima, mínima e média, se comportam de maneira semelhante, 

como esperado, e entre elas há correlações inversas (negativas), fracas (abaixo de 

0,50), porém significativas estatisticamente.  

A temperatura mínima teve a correlação mais alta com número de internações 

por pneumonia (-0,47). A temperatura média serve de corpo para estudarmos a 

correlação da temperatura como um todo e o número de internações por pneumonia, 

como a correlação entre temperatura média e número de internações por pneumonia 

é negativa, fraca, logo conforme a temperatura aumenta os números de internações 

por pneumonia tende a diminuir. 

 

Figura 20: Gráfico de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e 
pluviometria e as internações por Pneumonia em Apodi-RN. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico (figura 20), nota-se a baixíssima correlação entre número de 

internações por pneumonia e pluviometria em Apodi, percebe-se que os pontos 

estão bem dispersos da reta. Para a temperatura observa-se que tanto as 

temperaturas máxima, mínima e média, tem comportamento, angulação da reta e 

dispersão dos pontos bem semelhantes, constatando a proximidade de suas 

correlações com o número de internações por pneumonia. 

 

7.4.2 Análises de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria 

e as doenças do aparelho respiratório em Martins-RN. 

 

A correlação entre internações por doenças do aparelho respiratório e 

pluviometria em Martins é de -0,15, logo tem correlação negativa (inversa), porém 

muito fraca. Conforme o “nível pluviometria” aumenta número de internações 

diminui, mas de maneira insignificante (tabela 14). 

 

Tabela 13: Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria e as 
doenças do aparelho respiratório em Martins-RN 

Correlações 

 

Temperatura 

Média Pluviometria 

Temp 

Máxima 

Temp 

Mínima 

Internações  -0,019 -0,149 -0,103 -0,246 

 0,896 0,314 0,485 0,092 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se também o nível de significância do teste (0,31), muito alto, 

considerando que um nível de significância para se aceitar uma correlação entre as 

variáveis seria de 0,05. Abaixo segue o gráfico de dispersão das variáveis, e a reta 

de correlação (ou regressão).  

 
 

Figura 21: Gráfico de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e 
pluviometria e as doenças do aparelho respiratório em Martins-RN 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 
 

Pelo gráfico 21, percebemos a presença de uma correlação inversa, mas 

muito fraca, atente que há muitos pontos distantes da reta que estimaria uma 

correlação aceitável, ou significante entre o número de internações e o nível de 

pluviometria em Martins. 



104 
 

Para as variáveis, número de internações e temperatura máxima em Martins, 

a correlação se mostrou negativa (ou inversa) muito fraca (-0,10), ou seja, à medida 

que a temperatura máxima diminui, o número de internações aumenta de forma 

desprezível, quando o número de internações diminui, a temperatura máxima 

aumenta de forma desprezível. Percebe-se pelo gráfico que os dados estão bem 

dispersos da reta de regressão. 

As variáveis, número de internações e temperatura mínima apresentaram 

uma correlação inversa e fraca (-0,25), ou seja, conforme a temperatura mínima 

diminui o número de internações aumenta, assim como quando o número de 

internações diminui, a temperatura mínima aumenta lentamente. As variáveis, 

número de internações e temperatura média apresentou correlação inversa, muito 

fraca, desprezível (-0,019), concluindo o comportamento do aumento da temperatura 

e o número de internações, praticamente não há correlação entre a temperatura e o 

número de internações. 

 

Tabela 14: Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria e as 
internações por Asma em Martins-RN. 

Tabela de Correlações 

 

Internações por 

Pneumonia 
Pluviometria 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Média 

Internações por 

Asma 

 1,00 -0,20 0,03 -0,09 0,07 

  0,18 0,84 0,55 0,62 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Observando a tabela 15, vemos que o número de internações por asma em 

Martins não tem correlação significativa com nenhuma das variáveis climáticas. A 

correlação entre número de internações por asma e a pluviometria foi negativa, ou 

inversa (-0,20), muito fraca, ou seja, ao aumentar a pluviometria o número de 

internações por asma diminui de maneira lentamente. Já as correlações entre 

número de internações por asma e temperaturas máximas (0,03) e a média (0,07), 

foram positivas, porém, muito fracas, observado a temperatura mínima vemos que 

ela diminui muito lentamente conforme o número de internações por asma aumenta, 

tendo correlação negativa (-0,09), muito fraca, com o número de internações por 

asma em Martins-RN.  
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Vemos no gráfico 22, referente à correlação entre número de internações por 

asma e a pluviometria, que a reta está com pouca angulação (baixa correlação) e 

com os pontos dispersos, afirmando essa baixa correlação e sua insignificância. 

 
Figura 22: Gráfico de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e 
pluviometria e as internações por Asma em Martins-RN. 

 

 
     Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Analisando os gráficos de correlação entre número de internações por asma e 

as temperaturas máxima e média em Martins, vemos que as retas de regressão 

(correlação) estão inclinadas no sentido crescente, indicando correlação positiva, 

porém muito fraca, e mais uma vez percebe-se os pontos distantes da reta, 

indicando sua insignificância. A temperatura mínima tem a reta no sentido 

decrescente (sentido oposto as temp. máxima e média), também indica correlação 

baixa e insignificante estatisticamente. 
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Tabela 15: Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e pluviometria e as 
internações por Pneumonia em Martins-RN. 

Tabela de Correlações 

 

Internações por 

Pneumonia 
Pluviometria 

Temperatura 

Máxima 

Temperatura 

Mínima 

Temperatura 

Média 

Internações por 

Pneumonia 

 1,00 -0,02 0,03 -0,14 0,12 

  0,89 0,84 0,34 0,41 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A correlação entre número de internações por pneumonia e a pluviometria 

(tabela 16) é negativa (-0,02), indicando que quando a pluviometria aumenta, o 

número de internações por pneumonia diminui (tabela 16).  A correlação entre 

número de internações por pneumonia e a temperatura máxima e média, se 

comportam de maneira semelhante, e entre elas há correlações positivas, fracas 

(abaixo de 0,30). A temperatura mínima teve a correlação um pouco mais alta, 

porém negativa com número de internações por pneumonia (-0,14).  Como 

conclusão vemos não há correlação significativa estatisticamente da temperatura 

como um todo com o número de internações por pneumonia. 

 

Figura 23: Gráfico de Correlação entre as variáveis climáticas temperatura e 
pluviometria e as internações por Pneumonia em Martins-RN. 
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     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para a temperatura observa-se que tanto as temperaturas máxima e média, 

tem comportamento, angulação da reta e dispersão dos pontos bem semelhantes, 

constatando a proximidade de suas correlações com o número de internações por 

pneumonia, a temperatura mínima tem também uma baixa correlação, porém, o 

sentido da reta inverso, indicando uma correlação inversa desprezível (figura 23). 

Pelos testes realizados, concluímos que no município de Apodi há ainda uma 

correlação inversa fraca entre a temperatura o número de internações por doenças 

respiratórias, onde conforme a temperatura aumenta o número de Internações 

diminui lentamente. Verificou-se também uma correlação positiva, muito fraca entre 

a pluviometria e o número de Internações (0,23), logo conforme aumenta a 

“pluviometria” o número de internações aumenta de maneira muito lenta. Os casos 

de Asma em Apodi apresentaram correlação com a temperatura, em suas máximas 

(0,15) e mínimas (0,02). Já os diagnósticos por pneumonia apresentaram correlação 

com a pluviometria (0,02). 

No município de Martins não houve correlação significante para nenhuma das 

variáveis, tornando o número de Internações por doenças respiratórias indiferente à 

pluviometria e a temperatura. Para os casos de pneumonia e asma, apresentaram 

correlação com a temperatura máxima, ambos com 0,03. Nos períodos de máxima, 

identificados o aumento das temperaturas e queda da umidade do ar.  

Vale a ressalva, que a análise de correlação destacou correlação muito fraca, 

quase nula e inexistente. Nos casos a incidência de doenças não é determinada 

apenas por fatores naturais, abrangendo os fatores sociais, alguns destacados no 

decorrer da pesquisa, questões socioeconômicas. Embora as correlações não sejam 
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positivas ou significativas, a pluviometria é a variável que mais interfere no 

comportamento dos casos de pneumonia. As diferenças nos resultados estatísticos 

ocorrem pela dinâmica e complexidade que envolve os aspectos naturais e culturais 

dos municípios, aos quais se diferenciam por fatores que influenciam na 

meteorologia local.  

Apesar de obter na maioria dos casos correlação inversa, destaca-se que há 

uma interferência dos elementos climáticos (temperatura e pluviometria) no número 

de casos de internações, principalmente nos períodos de queda da temperatura e 

aumento da pluviometria. Os elementos climáticos também são fatores 

desencadeantes para aumento de outros agentes desencadeantes das reincidências 

respiratórias, principalmente quando as condições de temperatura e pluviometria 

propiciam aumento da umidade nos ambientes domésticos.  

É importante frisar que os fenômenos relacionados à fisiologia humana são de 

caráter biológico e social, visto que acontece com a interação com todos os 

elementos do espaço, em um meio geográfico, o que permite a analise dos fatores 

sociais com a incidência de doenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho teve como finalidade avaliar a relação entre os elementos 

climáticos e saúde, a partir das análises de ritmo e correlação nos municípios de 

Martins e Apodi (2005-2008). Diante disto, observamos a variabilidade climática 

marcada por divisão anual entre o período chuvoso e período seco. As análises dos 

dados de ritmo demonstraram que o aumento dos casos de internações (julho e 

agosto) está associado predominantemente ao período pós-chuva, ao qual o clima 

vai ficando mais seco e frio ou de oscilações expressivas na variabilidade diária da 

temperatura.  

Foi possível observar que no quadro de doenças respiratórias a asma e 

pneumonia são as maiores responsáveis pelo número de internações, estas por sua 

vez, intensificaram-se quando somadas as variáveis climáticas. As temperaturas 

mais baixas elevam o número de doenças no aparelho respiratório como, gripes, 

asma, pneumonia, entre outros. A queda das temperaturas nos municípios ocorre 

em período pós-chuvoso, que por manter o ar mais úmido, pode gerar a proliferação 

de mofos e ácaros, influenciando nas internações por pneumonia. 

Apesar dos testes não apresentarem correlação, ou quando identificadas 

serem consideradas estatisticamente inexpressivas, a distribuição sazonal nos 

gráficos de ritmo, demonstrou concentração de casos e ritmo nas internações. Na 

análise há uma relação direta entre as internações e os eventos climáticos, 

principalmente quando ocorre transição entre as estações chuvosa e o início da 

“primavera”, período de ocorrência da polinização das plantas na região. Os pólens 

ao entrar em contato com a mucosa causa a inflamação dos brônquios e a 

reincidência de asma.   

Concluímos também que a manifestação de doenças respiratórias em Martins 

não tem diferença expressiva comparada a Apodi, percebe-se apenas um maior 

número de internações por asma, tendo em vista que nas condições indicadas, a 

ocorrência de asma esta atrelada a temperaturas amenas e clima seco, esses 

influenciados pelo fator altitude. A vegetação mais densa e o processo de floração 

das plantas e frutíferas e consequentemente da polinização, com destaque, os 

cajueiros, são outros agravantes das internações no período seco. Por Martins 
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apresentar esse comportamento das variantes, é mais propício a manifestação, 

reincidência de casos.  

Os resultados obtidos não levam em consideração os fatores biológicos e 

sociais aos quais os pacientes estão inseridos, pois parte de uma análise estatística 

de correlação do comportamento das variáveis e o número de internações nos 

municípios estudados. Em contrapartida da variação climática emerge problemas 

advindos das desigualdades sociais e da vulnerabilidade socioambiental e sanitárias 

das famílias que são expostas mais intensamente a essas variações, propiciando 

condições a manifestação de patologias e doenças. É importante frisar que os 

indivíduos possuem diferenças nas condições de vida e na exposição ao risco e 

vulnerabilidade social, assim como, habitam ambientes diferentes.  

Diante do exposto, é necessário o entendimento holístico dos fatores 

responsáveis pela morbidade respiratórias, abrangendo todas as dimensões do 

espaço, seja físicas ou sociais.  

O aprofundamento das análises socioambientais aos quais os pacientes 

estavam inseridos, não ocorreu por diversos fatores, primeiro devido ao recorte 

temporal da pesquisa ser retrospectivo; segundo por não conseguir em todas as 

unidades de saúde os endereços dos pacientes; terceiro pelos objetivos traçados 

referentes apenas à análise do ritmo e dos testes de correlação dos dados e 

finalmente pela complexidade que exige uma análise social, haja vista, a 

necessidade de visita e convívio com os hábitos familiares dos pacientes.  
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