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TRÊS ALTERNATIVAS ESTOCÁSTICAS PARA MODELAR 

MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS RESPIRAÓRIAS E 

CARDIOVASCULARES VIA VARIÁVEIS ATMOSFÉRICAS.  
 

RESUMO 

 

 

O clima e a poluição do ar, dentre outros, são fatores responsáveis pelo aumento da 

vulnerabilidade da saúde das populações residentes nos grandes centros urbanos. 

Alterações climáticas combinadas a altas concentrações de poluentes atmosféricos estão 

associadas a doenças respiratórias e cardiovasculares. Neste sentido, o objetivo principal 

da pesquisa é modelar de diferentes formas a relação clima e saúde, especificamente 

para a população de crianças e idosos residentes em São Paulo. Para tanto, foram 

utilizados dados de variáveis meteorológicas, poluentes atmosféricos, internações e 

óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares no período de 11 anos (2000 a 

2010).  Por intermédio de Modelos via equações de estimação generalizadas, estimou-se 

o risco relativo. Com a regressão dinâmica, foi possível prever o número de óbitos por 

meio das variáveis atmosféricas e por meio do modelo beta-binomial-poisson estimou-

se o número de óbitos e foi possível projetar cenários. Os resultados mostraram que o 

risco das internações por asma aumenta aproximadamente duas vezes para crianças 

expostas às altas concentrações do material particulado do que crianças que não são 

expostas. O risco de morte por infarto agudo do miocárdio de idosos aumenta em 3%, 

6%, 4% e 9% devido às concentrações de CO, SO2, O3 e PM10, respectivamente. Com 

relação à modelagem via regressão dinâmica, os resultados mostraram que os óbitos por 

doenças respiratórias podem ser previstos de forma consistente.  O modelo beta-

binomial-poisson conseguiu retratar o número médio de óbitos por insuficiência 

cardíaca. Na região de Santo Amaro o número observado foi de 2,462 e o simulado de 

2,508 na região da Sé, o observado foi de 4,308 e o simulado de 4,426 o que 

possibilitou a geração de cenários que possam servir como parâmetro para a análise 

destinada à tomada de decisão. A partir dos resultados obtidos, é possível contribuir 

com metodologias que possam auxiliar a compreensão da relação clima e saúde 

fornecendo subsídios aos gestores no planejamento de políticas de saúde pública e 

ambiental. 

 

Palavras-Chave: Clima, Saúde, Poluição do Ar.  

 

 



 
 

THREE ALTERNATIVES FOR STOCHASTIC MODELING MORBIDITY AND 

MORTALITY FROM RESPIRATORY DISEASES AND CARDIOVASCULAR 

BY ATMOSPHERIC VARIABLES.  
 

ABSTRACT 
 

Climate and air pollution, among others, are responsible factors for increase of health 

vulnerability of the populations that live in urban centers. Climate changes combined 

with high concentrations of atmospheric pollutants are usually associated with 

respiratory and cardiovascular diseases. In this sense, the main objective of this research 

is to model in different ways the climate and health relation, specifically for the children 

and elderly population which live in São Paulo. Therefore, data of meteorological 

variables, air pollutants, hospitalizations and deaths from respiratory and cardiovascular 

diseases a in 11-year period (2000-2010) were used. By using modeling via generalized 

estimating equations, the relative risk was obtained. By dynamic regression, it was 

possible to predict the number of deaths through the atmospheric variables and the beta-

binomial-poisson model was able to estimate the number of deaths and simulate 

scenarios.  The results showed that the risk of hospitalizations due to asthma increases 

approximately twice for children exposed to high concentrations of particulate matter 

than children who are not exposed. The risk of death by acute myocardial infarction in 

elderly increase in 3%, 6%, 4% and 9% due to high concentrations CO, SO2, O3 and 

PM10, respectively. Regarding the dynamic regression modeling, the results showed that 

deaths by respiratory diseases can be predicted consistently. The beta-binomial-poisson 

model was able to reproduce an average number of deaths by heart insufficiency. In the 

region of Santo Amaro the observed number was 2.462 and the simulated was 2.508, in 

the Sé region 4.308 were observed and 4.426 simulated, which allowed for the 

generation of scenarios that may be used as a parameter for decision. Making with these 

results, it is possible to contribute for methodologies that can improve the understanding 

of the relation between climate and health and proved support to managers in 

environmental planning and public health policies. 

 

Keywords: Climate, Health, Air Pollution.
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A influência do ambiente na saúde humana é mencionada em publicações desde 400 a.c 

por Hypócrates (AGOSTINI, 2002). Após a revolução industrial tornaram-se mais 

perceptíveis desastres ocorridos devido às interações do homem com a natureza. Segundo 

Coelho et al. (2010), dentre todas as interações adversas à saúde, a poluição do ar tem 

sido a mais sentida pela população, uma vez que precisamos respirar para viver.  

Na primeira metade do século passado foram observados aumentos nos números de 

internações e mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares influenciadas após 

episódios de poluição atmosférica, casos internacionalmente divulgados ocorreram 

Meuse Valley em 1930, Donora em1948 e Londres em 1952.  

Atualmente, as principais fontes de poluição atmosférica são decorrentes de emissões de 

partículas de combustíveis fósseis e da queima de biomassa (ARTAXO et al., 1998; 

CASTANHO e ARTAXO, 2001; LEWTAS, 2007). Globalmente, o Brasil contribui de 

forma significativa para as emissões de partículas, porque algumas regiões do país têm 

níveis extremamente elevados de poluição do ar. Nas Regiões Sul e Sudeste, o número de 

automóveis e de indústrias são a principais causas desses altos níveis (GIODA et al. 

2004) , enquanto que na região sul e leste da Amazônia brasileira essa emissão ocorre 

devido à expansão do agronegócio e das atividades de queimadas, região conhecida como 

o "Arco do Desmatamento" (FEARNSIDE, 2005).   

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), considerada um dos lugares mais 

poluídos do mundo segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a atmosfera 

terrestre é constantemente afetada por elevadas emissões. Por ser classificado como um 

grande centro urbano e devido à localização geográfica, possui particularidades no seu 

clima, com sistemas meteorológicos de características tropicais e extratropicais. A região 

apresenta diferentes escalas de tempo e espaço, como as Frentes Frias, Complexos 

Convectivos de Meso-escala, Linhas de Instabilidade, Zona de Convergência do 

Atlântico Sul e Massas de ar frias e quentes (COELHO et al., 2010). Não deixando de 

salientar que alguns destes sistemas só atuam em determinadas estações do ano. Ademais, 

outros fatores que contribuem na variabilidade climática da região são a topografia e a 

proximidade com o Oceano Atlântico. 

 



2 
 

No que se refere às estações do ano, São Paulo possui verões chuvosos e invernos secos 

(CAVALCANTI e KOUSKY, 2001). Durante o inverno paulistano ocorre o aumento das 

internações em consequência das doenças respiratórias e cardiovasculares. Ainda nesta 

estação, predomina a Alta Subtropical do Atlântico do Sul bloqueando os sistemas 

frontais que não conseguem chegar à região devido à configuração dos ventos 

(REBOITA et al., 2010). O resfriamento da baixa troposfera associado a baixa umidade 

contribui para a redução das chuvas, favorecendo o fenômeno de inversão térmica, o que 

aumenta os índices de poluição na RMSP (JACOBI, 2008). 

Há consenso entre cientistas de que a poluição em São Paulo é um problema de saúde 

pública (SALDIVA et al., 1994; GOUVEIA et al., 2004; LIU et al., 2004;  GOUVEIA et 

al., 2006; TERZANO et al., 2010; CHIARELLI et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2011; 

PASSOS et al., 2014). Em 2009, o ar poluído da cidade vitimou aproximadamente 8.000 

pessoas, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. O órgão afirma que o ar de má 

qualidade afeta mais crianças e idosos e está relacionado à alta concentração de poluentes 

na atmosfera e a falta de áreas verdes e arborização. O número é em torno de seis vezes 

maior do que a quantidade de pessoas mortas por acidentes de trânsito. Diante da situação 

atual, os resultados da pesquisa do Instituto de Saúde e Sustentabilidade em 2014 

apontam que a poluição do ar pode matar mais do que acidentes de trânsito e câncer de 

mama. 

De acordo com projeções realizadas por Vormittag et al. (2014), 256 mil paulistanos 

poderão morrer até o ano de 2030 em decorrência da poluição atmosférica. Ainda 

segundo este autor, a concentração de material particulado no ar ainda provocará a 

internação de um milhão de pessoas, e um gasto público estimado em mais de R$ 1,5 

bilhão.  

Segundo Dominici et al. (2010), além de atingir diretamente a saúde humana, a poluição 

também é responsável por alterações microclimáticas, que por sua vez, também afetam a 

saúde da população. Diversos estudos evidenciam a influência do tempo e do clima na 

saúde dos seres humanos (HAINES et al., 2007; MICHELOZZI et al., 2009; 

RODRIGUES et al., 2013; D’AMATO et al., 2014).  

A relação existente entre os impactos adversos das condições climáticas e da poluição do 

ar na saúde não apresentam uma associação simples. Uma vez que a interação entre a 

exposição a um ou mais fatores de risco e o desenvolvimento de uma doença não é 

reconhecida facilmente. Especialmente quando se presume que a relação se dê também a 
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partir de comportamentos sociais comuns, como o tipo de alimentação. Nas doenças 

crônicas, as primeiras manifestações podem surgir após muitos anos de exposição aos 

fatores de risco de forma única ou contínua, por exemplo, radiações ionizantes e radiação 

solar ou tabagismo, respectivamente. Por isso, é importante considerar o conceito de 

período de latência, isto é, o tempo decorrido entre a exposição ao fator de risco e o 

surgimento da doença. Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, 

hereditários ou representar hábitos próprios de um determinado ambiente social e cultural 

(MERRIL, 2008).  

Sabe-se que esta relação da poluição do ar com a saúde é biologicamente compreendida, 

pois os efeitos maléficos dos poluentes ocorrem devido, por exemplo, à exposição à 

substâncias químicas, o que pode afetar o tecido pulmonar e os órgãos distantes, que são 

atingidos depois que a substância entra no organismo por meio da inalação,  propiciando 

uma carga oxidativa inapropriada  nos pulmões (BAKAND et al., 2012). 

Gardner (2006) afirma que quando o ar ingressa no sistema respiratório através da região 

nasal funciona como um filtro para partículas, visto que, gases altamente hidrossolúveis 

são absorvidos de maneira eficiente. A hidrossolubilidade¹ é fator fundamental para 

determinar a profundidade que um determinado gás penetra nos pulmões. Gases 

altamente solúveis como o dióxido de enxofre não penetram além do nariz. Já os gases 

relativamente insolúveis como o ozônio e o dióxido de nitrogênio penetram 

profundamente nos pulmões e alcançam as vias aéreas mais delgadas e os alvéolos, onde 

podem causar, então, respostas tóxicas. O monóxido de carbono, por sua vez, é o mais 

perigoso, pois ultrapassa o sistema respiratório com eficiência sendo captado pelo sangue 

pulmonar e distribuído pelo organismo (HARDING et al., 2004).   

Além do sistema respiratório, a poluição atmosférica também causa efeitos adversos ao 

sistema cardiovascular, que é composto por dois componentes principais: o miocárdio e 

uma vasta rede de vasos, constituídos de artérias, capilares e veias. Ambos os 

componentes, têm função de suprir os tecidos e as células do corpo com nutrientes 

apropriados: gases respiratórios, hormônios e metabólitos, bem como, remover corpos 

estranhos, como microrganismos invasores (MERRIL, 2008). Conforme mostra Acosta et 

al. (2008), a função cardíaca é dependente de forte regulação da atividade dos canais 

iônicos e do equilíbrio de íons. Qualquer composto químico estranho que interrompa o 

movimento de íons ou sua estabilização induz a uma possível reação cardiotóxica 

¹hidrossolubilidade: Capacidade de uma substância em se dissolver em meio aquoso. 



4 
 

composta principalmente por distúrbios no ritmo cardíaco, por exemplo, poluentes cujo 

índice seja superior a 40 (CETESB, 2014).  

A determinação sistemática da qualidade do ar, por questões de ordem prática, deve ser 

limitada a um restrito número de poluentes, definidos em função de sua importância e dos 

recursos materiais e humanos disponíveis. Neste estudo foram escolhidos os poluentes 

mais abundantes na atmosfera e que causam danos à saúde humana, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). A razão da seleção destes parâmetros como 

indicadores de qualidade do ar está ligada à sua maior frequência de ocorrência e aos 

efeitos adversos que causam ao meio ambiente e a saúde humana (CETESB, 2010). Em 

virtude disso, abaixo estão descritos individualmente e são apresentadas as principais 

características desses poluentes atmosféricos e seus efeitos sobre a saúde humana e o 

meio ambiente. 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos e fontes 

antropogênicas, principalmente atividades industriais que processam materiais contendo 

enxofre. O SO2 está também presente na emissão veicular como resultado da queima de 

combustíveis fósseis, seu nível ambiental em São Paulo vêm decrescendo em razão do 

maior controle das emissões e redução no teor de enxofre nos combustíveis (CETESB, 

2012). O SO2 presente na atmosfera pode levar à formação de chuva ácida e é precursor 

dos sulfatos, um dos principais componentes das partículas inaláveis. Os sulfatos 

incorporados aos aerossóis são associados à acidificação de corpos d’água, redução da 

visibilidade, corrosão de edificações, monumentos, estruturas metálicas e condutores 

elétricos. 

 

A principal via de exposição da população geral ao dióxido de enxofre é a inalatória. Os 

efeitos adversos da exposição a altos níveis de SO2 incluem dificuldade respiratória, 

alteração na defesa dos pulmões, agravamento de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. O composto irrita o nariz, garganta e pulmões causando tosse, falta de 

ar, chiado no peito, muco nasal e crises de asma (OMS, 2006). Os indivíduos asmáticos 

ou com doenças crônicas de pulmão e as crianças são mais sensíveis aos efeitos do 

dióxido de enxofre. Os óxidos de enxofre (SOx) podem reagir com outros compostos 

presentes na atmosfera, formando pequenas partículas que penetram profundamente nos 

pulmões,  o que pode causar ou agravar doenças respiratórias, como enfisema e 
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bronquite, além de piorar doença do coração preexistente, levando a internação e morte 

prematura (OMS, 2006).  

  

Os ―Oxidantes fotoquímicos‖ são a denominação que se dá à mistura de poluentes 

secundários formados pelas reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos 

voláteis, na presença de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima incompleta e 

evaporação de combustíveis e solventes. O principal produto desta reação é o ozônio, por 

isso o mesmo é utilizado como parâmetro indicador da presença de oxidantes 

fotoquímicos na atmosfera. Tais poluentes formam a chamada névoa fotoquímica ou 

―smog‖ fotoquímico, que possui este nome porque causa na atmosfera diminuição da 

visibilidade. Ademais, o O3 provoca danos à estrutura pulmonar, reduzindo sua 

capacidade e diminuindo a resistência às infecções; causam o agravamento das doenças 

respiratórias, aumentando a incidência de tosse, asma, irritações no trato respiratório 

superior e nos olhos (BAKAND et al., 2012). 

 

Além de prejuízos à saúde, o ozônio pode causar danos à vegetação (OMS, 2006). É 

sempre bom ressaltar que o ozônio encontrado na faixa de ar próxima do solo, na qual o 

ser humano respira, é chamado de ―mau ozônio‖, é tóxico (CETESB, 2012). Entretanto, 

na estratosfera (a cerca de 25 km de altitude) o ozônio tem a importante função de 

proteger a Terra, como um filtro, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 

 

O material particulado é uma mistura de partículas líquidas e sólidas em suspensão no ar. 

Sua composição e tamanho dependem das fontes de emissão. As partículas podem ser 

divididas em dois grupos: partículas grandes coarse mode emitidas através de combustões 

descontroladas, dispersão mecânica do solo ou outros materiais da crosta terrestre 

(polens, esporos e materiais biológicos também se encontram nesta faixa de tamanho); e 

partículas pequenas fine mode emitidas pela combustão de fontes móveis e estacionárias, 

como automóveis, incineradores e termoelétricas, que por serem de menor tamanho e 

mais ácida, podem atingir porções mais inferiores do trato respiratório (CANÇADO et 

al., 2006). 

 

O material particulado pode também se formar na atmosfera a partir de gases como 

dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis 

(COVs), que são emitidos principalmente, em atividades de combustão, transformando-se 
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em partículas como resultado de reações químicas no ar (CETESB, 2012). O tamanho das 

partículas está inversamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, 

sendo que quanto menor esta for, maiores os efeitos provocados. O particulado pode 

também reduzir a visibilidade na atmosfera. 

 

As partículas inaláveis podem ainda ser classificadas como partículas inaláveis finas – 

MP2,5 (<2,5µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 a 10µm). As partículas finas, devido 

ao seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas ficam 

retidas na parte superior do sistema respiratório (CETESB, 2012). 

 

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro que resulta da queima 

incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa, etc). 

Em geral é encontrado em maiores concentrações nas cidades, emitido principalmente 

por veículos automotores. Altas concentrações de monóxidos de carbono são encontradas 

em áreas de intensa circulação de veículos (SOUZA, 2012). 

 

Bento et al. (2012) afirmam que as intoxicações por CO ocorrem em ambientes fechados 

ou mal ventilados. A gravidade das lesões está relacionada ao grau e a duração da 

hipóxia, principalmente nos tecidos cerebral e do miocárdico. O CO reduz a capacidade 

de transporte de oxigênio até os tecidos vitais pelo sangue, afetando os sistemas nervoso e 

cardiovascular. Em concentrações extremas pode provocar a morte por envenenamento, 

concentrações mais baixas podem ser gravosas para indivíduos com problemas 

cardiovasculares e reduz o desempenho desportivo. Concentrações elevadas podem 

causar sintomas como dores de cabeça, tonturas e fadiga (SOUZA et al., 2012). 

 

Para Esteves et al. (2003), o CO é encontrado principalmente nas cidades devido ao 

grande consumo de combustíveis, tanto pela indústria como pelos veículos, sendo estes 

últimos maiores causadores deste tipo de poluição. Por isso a poluição por monóxido de 

carbono é encontrada sempre em altos níveis nas áreas de intensa circulação de veículos 

dos grandes centros urbanos. Constitui-se em um dos mais perigosos tóxicos respiratórios 

para o homem e animais devido ao fato de não possuir cheiro, não ter cor, não causar 

irritação e não ser percebido pelos sentidos. Em face da sua grande compatibilidade 

química com a hemoglobina do sangue, tende a combinar-se rapidamente com esta, 

ocupando o lugar destinado ao transporte do oxigênio; pode, por isso, causar a morte por 
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asfixia. A exposição contínua, até mesmo em baixas concentrações, também está 

relacionada às causas de afecções de caráter crônico, além de ser particularmente nociva 

para pessoas anêmicas e com deficiências respiratórias ou circulatórias, pois produz 

efeitos nocivos no sistema nervoso central, cardiovascular, pulmonar e outros 

(MELCHIORS, 2000). 

 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é formado durante processos de combustão, os veículos 

geralmente são os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. O 

monóxido de nitrogênio (NO), sob a ação de luz solar, transforma-se em NO2 e tem papel 

importante na formação de oxidantes fotoquímicos como o ozônio. Dependendo das 

concentrações, o NO2 causa prejuízos à saúde, pois é um irritante de mucosas e seu efeito 

tóxico está relacionado ao fato de ser um agente oxidante (PRYOR; LIGHTSEY, 1981). 

Por apresentar baixa solubilidade na água, atinge vias aéreas inferiores no trato 

respiratório, onde exerce efeito tóxico (PRYOR; LIGHTSEY, 1981). Dependendo da sua 

concentração e do tempo de exposição, o NO2 provoca vários tipos de doenças 

inflamatórias no trato respiratório, como traqueíte, bronquite crônica, enfisema pulmonar, 

espessamento da barreira alvéolo capilar e broncopneumonias químicas (SAMET et al., 

1998).  

 

Vários tipos de estudos foram publicados sobre o efeito da poluição atmosférica na saúde 

humana, especialmente em áreas urbanas como: desenhos de estudos seccionais, séries 

temporais, case-crossover, avaliação de impacto/carga de doença. Nesta pesquisa 

ajustou-se a associação entre condições do tempo, poluição do ar, doenças respiratórias e 

cardiovasculares propondo a utilização da modelagem estocástica, levando em 

consideração a complexidade existente nesse tipo de relação. Uma vez que o processo 

estocástico permite levar em consideração a existência randômica das variáveis 

analisadas, ou seja, nele é definida a probabilidade da evolução Xt da variável X durante o 

tempo t. O que possibilita modelar estatisticamente de forma consistente e robusta a 

relação entre as condições atmosféricas e o número de internações e óbitos por doenças 

respiratórias e cardiovasculares.  
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1.1. Motivação, problemática e hipótese.   

 

A partir de constantes alterações climáticas, as implicações da qualidade do ar precisam 

ser melhor compreendidas tanto para o propósito da gestão, como uma das consequências 

sociais das mudanças do clima (JACOB e WINNER, 2009).  

O crescimento demográfico, o progresso econômico e a globalização têm sido aspectos 

determinantes para o aumento no número de cidades com mais de 10 milhões de 

habitantes. Atualmente concentradas principalmente na Ásia, na África e América do Sul, 

de forma descontrolada e sem planejamento esse crescimento provoca alterações 

climáticas (IPCC, 2013).  Pequim (China), Nova Deli (Índia) e São Paulo (Brasil) são 

cidades que foram tomadas pela poluição do ar e enfrentam grandes problemas 

relacionados a doenças causadas por poluentes, patologias cardíacas e respiratórias, como 

asma e bronquite (OMS, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) contabilizou que cerca de 2 a 4 milhões de 

pessoas morrem por ano, em todo o mundo, em decorrência da poluição atmosférica. 

Segundo estimativa de Saldiva et al. (2010) na cidade de São Paulo, o ar poluído mata 

mais do que a Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) e a tuberculose, que são 

problemas clássicos de saúde pública.  

O crescimento do número de automóveis contribui com o agravamento do quadro das 

doenças respiratórias e cardiovasculares nos grandes centros urbanos (TURNER et al., 

2012 ; SARIO et al., 2013).   

Dados do Departamento Nacional de Trânsito (DETRAN) mostram que em 2013, 

número de veículos emplacados na cidade de São Paulo aumentou consideravelmente. A 

cidade de São Paulo passou a ter em suas vias 130 mil novos carros e motos. Isso sem 

contar os veículos registrados em outras cidades que circulam na Capital Paulista. Com 

isso, a frota de carros de passeio na cidade chegou aproximadamente 5,5 milhões no ano 

de 2013. A população na cidade é de 11,8 milhões (IBGE, 2010), o que significa em 

média um carro para cada duas pessoas. Esse número é elevado, levando em conta que o 

número de habitantes também considera crianças, adolescentes, idosos e outras pessoas 

que não podem dirigir. 

Neste contexto, a presente pesquisa foi realizada no intuito de responder duas questões 

principais: 
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i. Dentre os principais poluentes atmosféricos qual é o mais associado a doenças 

respiratórias e cardiovasculares na Região Metropolitana de São Paulo?  

ii. Com quais métodos estatísticos e estocásticos pode-se fazer previsão dessas doenças e 

simular cenários do número de internações ou óbitos?  

As hipóteses para responder a essas questões são: 

i – Como a poluição do ar afeta a saúde humana, biologicamente o material particulado é 

o poluente mais associado a doenças respiratórias e cardiovasculares, porém é necessário 

saber o risco relativo e a que nível de concentração.  

ii – Visto que a relação em estudo não é linear, é necessário utilizar métodos capazes de 

considerar a dependência existente entre as variáveis estudadas. Uma vez captado o risco 

relativo a partir dessa associação, possivelmente pode-se fazer previsão e simular 

cenários dos efeitos respiratórios e cardíacos consequentes à degradação da qualidade do 

ar.  

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1 Geral  

O objetivo central deste trabalho é modelar estocasticamente a relação clima e saúde para 

retratar a associação entre o efeito combinado dos poluentes atmosféricos, variáveis 

meteorológicas, internações e óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares na 

região metropolitana de São Paulo, no período de 11 anos (2000 a 2010). 

 

1.2.2 Específicos  

i- Verificar a associação entre o material particulado (Particulate Matter - PM10) e o 

número de internações por asma de crianças de 0 a 4 anos, estimando o risco sofrido pela 

exposição das mesmas, na Região da Metropolitana de São Paulo;  

ii- Constatar a associação entre os principais poluentes atmosféricos e número de óbitos 

de idosos por infarto agudo do miocárdio da população da cidade de São Paulo; 

iii- Estabelecer modelos para a relação entre a mortalidade por doenças respiratórias 

explicadas por condições atmosféricas; e avaliar a capacidade preditiva do modelo para 
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prever efeitos nocivos à saúde humana decorrentes da relação entre condições climáticas 

e poluição do ar; 

iv- Averiguar se o modelo Beta-Binomial-Poisson consegue retratar a média do número 

de óbitos da população idosa por insuficiência cardíaca ocorridos no inverno; 

v- Projetar cenários possivelmente associados às mudanças climáticas em duas 

localidades (Santo Amaro e Sé) da Região Metropolitana de São Paulo, no período de 

2000 a 2010. 

 

1.3. Estrutura da tese  

 

A ideia principal foi apresentar uma tese metodológica que é composta por capítulos, 

constando em forma geral: introdução, dados, metodologia, resultados em formato de 

artigos científicos, considerações finais, referências e apêndice.  

Os capítulos 3 e 4 (referentes ao 1º e 2º artigos) apresentam uma modelagem via 

Equações de Estimação Generalizadas, que captam tanto a chance quanto o risco da 

ocorrência de doença frente às condições meteorológicas e de poluição do ar. No capítulo 

5 (referente ao 3º artigo) mostra-se o ajuste via regressão dinâmica, bem como a previsão 

de óbitos de doenças respiratórias explicados pela combinação de poluentes atmosféricos 

e variáveis meteorológicas. No capítulo 6 (4º artigo) aplica-se o modelo probabilístico de 

mistura Beta, Binomial e Poisson que retrata a média do número de óbitos por 

insuficiência cardíaca, como também verificam-se cenários possivelmente associados às 

mudanças climáticas. Na sequência são apresentados os artigos (resultados): 

Capítulo 3 - Gomes, A. C. S.; Lucio, P. S.; Spyrides, M. H. C. Influência da Poluição 

por Material Particulado nas Internações de Crianças Asmáticas na Região da 

Grande São Paulo. Recife, BRA: Revista Brasileira de Geografia Física, Vol. 6, No 4 

(2013) ISSN 1984-2295.  

Qualis CAPES: B2 – Interdisciplinar  

 

Capítulo 4 - Gomes, A. C. S.; Spyrides, M. H. C.; Lucio, P. S.; Lara, A. R. 

Cardiovascular Health Vulnerability on the Population of the São Paulo city, Brazil, 

due to Air Pollution.   

Submetido ao periódico Meteorological Applications,  

Qualis CAPES: B1 – Interdisciplinar  
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Capítulo 5 - Gomes, A. C. S.; Spyrides, M. H. C.; Lucio, P. S. Dynamic Regression 

Model in evaluating the association between atmospheric conditions and deaths 

from respiratory diseases in São Paulo, Brazil. 

Submetido ao periódico International Journal of Biometeorology.  

Qualis CAPES: A2 – Interdisciplinar  

 

Capítulo 6 - Gomes, A. C. S.; Spyrides, M. H. C.; Lucio, P. S. Simulação estocástica de 

óbitos de idosos na Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. 

Submetido ao periódico Pan American Journal of Public Health. 

Qualis CAPES: A2 – Interdisciplinar  
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CAPÍTULO 2 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. DADOS  

 

Neste estudo foi utilizado o número amostral de 4015 (dados diários) ou de 132 (dados 

mensais), de internações e mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares, das 

concentrações dos gases poluentes atmosféricos e de variáveis meteorológicas no período 

de 01/01/2000 a 31/12/2010 coletados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

  

2.1.1. Dados de Internação e Mortalidade Hospitalar 

 

A população de estudo foi formada por crianças (0-4 anos) e idosos (60 anos ou mais), da 

RMSP que foram levados a internações ou a óbitos devido às doenças respiratórias 

(Bronquite, Enfisema, Asma) e cardiovasculares (Infarto Agudo do Miocárdio e 

Insuficiência Cardíaca). 

Analisaram-se internações disponibilizadas pelo banco de dados do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) e óbitos fornecidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade 

(SIM) e do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade de São Paulo 

(PRO-AIM). Todas estas informações são registradas e arquivadas no banco de dados do 

SUS. Este banco de dados é composto pelo registro de pagamentos efetuados pelo SUS 

aos prestadores de serviço.  

 

2.1.2. Dados de Poluição Atmosférica  

 

Utilizaram-se medidas de poluentes atmosféricos coletados diariamente pela rede de 

estações telemétricas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São 

Paulo (CETESB), dos municípios visualizados na Figura 2.1.  Os poluentes utilizados 

neste estudo foram: Material particulado (PM10)(μg/m³), Ozônio (O3)( μg/m³), Dióxidos 

de Enxofre (SO2) ( μg/m³) e de Nitrogênio (NO2) (μg/m³) e o Monóxido de Carbono 

(CO)(ppm).  
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Figura 2.1 Localidades com estações medidoras de concentrações de poluentes atmosféricos na Região 

Metropolitana de São Paulo. Fonte: CETESB (2015); Adaptado pelo autor. 

 

Os métodos de medição dos poluentes foram: Material Particulado PM10 radiação Beta, 

Dióxidos de enxofre fluorescência de pulso (ultravioleta), de nitrogênio a 

quimiluminescência, Monóxido de carbono infravermelho não dispersivo (GFC) e o do 

ozônio foi por ultravioleta.  

 

Em 2008, o Estado de São Paulo iniciou um processo de revisão dos padrões de 

qualidade do ar, baseando-se nas diretrizes estabelecidas pela OMS, com participação 

de representantes de diversos setores da sociedade. Este processo culminou na 

publicação do Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013, estabelecendo novos padrões 

de qualidade do ar por intercessão de um conjunto de metas gradativas e progressivas 

para que a poluição atmosférica seja reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo. 

O Decreto Estadual nº 59113/2013 estabelece que a administração da qualidade do ar no 

território do Estado de São Paulo seja efetuada por meio de Padrões de Qualidade do 

Ar, observados os seguintes critérios: 

I. Metas Intermediárias (MI) - Estabelecidas como valores temporários a serem 

cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de São 

Paulo, baseada na busca pela redução das emissões de fontes fixas e móveis, em linha 

com os princípios do desenvolvimento sustentável; 

II. Padrões Finais (PF) - Padrões determinados pelo melhor conhecimento científico 

para que a saúde da população seja preservada ao máximo em relação aos danos 

causados pela poluição atmosférica. 
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A Tabela 2.1 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos no decreto estadual 

nº 59113/2013. 

 

 

Tabela 2.1 - Padrões Estaduais de Qualidade do Ar  

Poluente Tempo de 

Amostragem 

MI1  

(µg/m³) 

MI2  

(µg/m³) 

MI3  

(µg/m³) 

PF  

(µg/m³) 

 
Material Particulado 24 horas 

 

120  

40 

100  

35 

75  

30 

50  

20 

 

Dióxido de Enxofre  24 horas 

 

60  

40 

40  

30 

30  

20 

20  

- 

 

Dióxido de Nitrogênio  1 hora 

 

260  

60 

240  

50 

220  

45 

200  

40 

 

Ozônio  8 horas 140 130 120 100 

Monóxido de Carbono  8 horas - - - 9 ppm 

Fonte: CETESB (2014). 

 

O índice de qualidade do ar é uma medida quantitativa desenvolvida para simplificar o 

processo de divulgação da qualidade do ar. Esse índice foi criado usando como base uma 

longa experiência desenvolvida pela Agência de Proteção Ambiental Americana.  

Para cada poluente medido, calcula-se um índice. Esse índice é um valor adimensional 

que dependendo do de seu valor, o ar recebe uma qualificação, e uma cor, conforme 

mostram as Tabelas 2.2 e 2.3, respectivamente. 

Tabela 2.2 – Índice de qualidade do ar de acordo com o tipo de poluente, adotado pela 

CETESB.  
Qualidade Índice MP10 

(µg/m
3
)  

24h 

O3 

(µg/m
3
)  

8h 

CO 

(ppm)  

8h 

NO2 

(µg/m
3
)  

1h 

SO2 

(µg/m
3
)  

24h 

 Boa 0 - 40 0 - 50 0 - 100 0 - 9 0 - 200 0 - 20 

 Moderada 41 - 80 >50 - 100 >100 - 130 >9 - 11 >200 -240 >20 - 40 

Ruim 81 - 120 >100 - 150 >130 - 160 >11 - 13 >240 - 320 >40 - 365 

Muito Ruim 121 - 200 >150 - 250 >160 - 200 >13 - 15 >320 -1130 >365 - 800 

 Péssima >200 >250 >200 >15 >1130 >800 

Fonte: CETESB (2014). 
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Ao considerar a qualidade do ar como Boa os valores-guia para exposição de curto prazo 

instituída pela Organização Mundial de Saúde, que são os respectivos Padrões Finais (PF) 

estabelecidos no DE nº 59.113/2013, estão sendo atendidos. 

Segundo CETESB (2014) para cada poluente medido é calculado um índice, sendo que 

para efeito de divulgação, utiliza-se o índice mais elevado, isto é, embora a qualidade do 

ar de uma estação seja avaliada para todos os poluentes monitorados, a sua classificação é 

determinada pelo maior índice (pior caso). Esta qualificação do ar está associada a efeitos 

à saúde, portanto independe do padrão de qualidade em vigor e será sempre realizada 

conforme a Tabela (2.3). 

 

Tabela 2.3 – Índices de qualidade do ar e os efeitos à saúde.  

Qualidade Índice Significado 

Boa 0 - 40 - 

Moderada 41 - 80 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas 

com doenças respiratórias e cardíacas) podem 

apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A 

população, em geral, não é afetada. 

Ruim 81 - 120 

Toda a população pode apresentar sintomas como 

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas 

com doenças respiratórias e cardíacas) podem 

apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

Muito Ruim 121 - 200 

Toda a população pode apresentar agravamento dos 

sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, 

nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração 

ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos 

sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas). 

Péssima >200 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de 

manifestações de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em 

pessoas de grupos sensíveis. 

Fonte: CETESB (2014). 

 

Particularmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde da população 

para faixas de concentração distintas, identificados por estudos epidemiológicos 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/ar/TabelaEfeitos.pdf
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desenvolvidos dentro e fora do país. Tais efeitos sobre a saúde requerem medidas de 

prevenção a serem adotadas pela população afetada (CETESB, 2014). 

 

2.1.3. Dados Meteorológicos 

 

Utilizaram-se dados diários e mensais de Temperatura do ar (ºC), Umidade Relativa do ar 

(%), Precipitação (mm), Pressão Atmosférica (hPa), Velocidade (m/s) e Direção do 

Vento (º) obtidos por meio do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP), que abriga dados meteorológicos diários em forma digital, referentes a séries 

históricas da rede de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).  

2.1.4. Dados Categorizados  

 

As variáveis em estudo de forma quantitativa são facilmente mensuradas em alguma 

escala o que não ocorre quando se deseja analisá-las qualitativamente, uma vez que essas 

indicam a presença ou a ausência de uma qualidade ou atributo. Dessa forma, um método 

para "quanlificar" esses atributos é construir variáveis artificiais binárias que assumam 

valores de 0 ou 1 (indicando ausência de um atributo e indicando a sua presença) que são 

conhecidas por "variáveis dummy" (JACOBI E MISSIO, 2007). Desta forma, foi possível 

agregar aos modelos informações referentes à qualidade do ar.  A categorização 

possibilita trabalhar com as variáveis em estudo (óbitos, variáveis meteorológicas e 

poluentes atmosféricos), tanto na forma de contagem, quanto na forma dicotômica.  Para 

a categorização neste estudo foram admitidos os índices, da classificação do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente e da classificação admitida a partir do Decreto Estadual nº 

59113 de 23/04/2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/ar/TabelaPrevencao.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/ar/TabelaPrevencao.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/ar/TabelaPrevencao.pdf
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2.2. METODOLOGIA 

2.2.1. Estatística Descritiva 

 

A estatística descritiva é a etapa inicial da análise utilizada para descrever e resumir os 

dados. Utilizaram-se os gráficos ―boxplot‖, além do cálculo de medidas de posição, 

dispersão e de associação.   

A função correlação cruzada mede a correlação entre as séries temporais em diferentes 

períodos de tempos (VANDAELE, 1983). Utilizou-se para mensurar o grau de correlação 

e defasagem entre os poluentes atmosféricos, as variáveis meteorológicas, internações e 

os óbitos estudados. De acordo com Chatfield (2004), o estimador da função correlação 

cruzada é dado pela fórmula (1): 

 

ρ 
xy

(ℎ) = 
 (𝑥𝑡+ℎ−𝑥 )  𝑦𝑡− 𝑦     𝑛−ℎ
𝑡−1

𝑛−1  (𝑥𝑡
𝑛
𝑡−1 −𝑥 )²   𝑦𝑡− 𝑦    ²𝑛

𝑡−1
                                          (1) 

 

em que xt e yt são as séries temporais; 𝑥  e 𝑦  são as médias; h é o coeficiente de 

defasagem entre as séries; e n é o número de observações. 

Todas as técnicas estatísticas mencionadas foram realizadas com o auxílio do software 

estatístico livre R 2.15.0. (R, 2008) 

 

2.2.2. Modelo Marginal das Equações de Estimação Generalizadas (Generalized 

Estimating Equations – GEE). 

Ao modelar a relação clima e saúde, depara-se com dados correlacionados. Em muitas 

situações, apesar das variáveis estudadas serem independentes, a informação sobre uma 

determinada variável é coletada repetidas vezes ao longo do tempo, tornando as 

observações correlacionadas.  

Neste trabalho o propósito das GEE teve como objetivo estimar o risco relativo e ajustar 

associações significativas entre o número de internações e de óbitos por doenças 

respiratórias e cardiovasculares com os poluentes atmosféricos e as variáveis 

meteorológicas. 
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Os modelos tradicionais de regressão não são apropriados para estudos longitudinais ou 

de dados agrupados devido à suposição de independência entre as variáveis. Este é o caso 

dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) (HUANG, 2003). Apesar de este ser um 

método poderoso e flexível, se for utilizado para dados correlacionados, é provável a 

obtenção de distorções nas estimativas dos parâmetros e de seus erros padrões, levando a 

inferência estatística incorreta (CARLIN et al., 2005).    

Para dados correlacionados, existem pelo menos duas abordagens estatísticas: as 

Equações de Estimação Generalizadas e os Modelos de Efeitos Aleatórios (um caso 

especial de modelos mistos ou de modelos multiníveis). Estas técnicas, inicialmente 

desenvolvidas para variáveis respostas com distribuição normal, foram estendidas para 

variáveis com outras distribuições. Nesta pesquisa, optou-se por trabalhar apenas com a 

modelagem via GEE.  

O método GEE foi proposto por Zeger e Liang (1986) e Liang e Zeger (1986) com a 

finalidade de estimar parâmetros de regressão quando os dados estão correlacionados. Os 

autores basearam-se nos Modelos Lineares Generalizados, incluindo uma estrutura de 

correlação entre as observações para a obtenção de estimativas consistentes e não 

viciadas.  

A função de quasi-verossimilhança foi proposta por Wedderburn (1974) e, 

posteriormente, reexaminada por McCullagh e Nelder (1983). Esta metodologia necessita 

de poucas suposições sobre a distribuição da variável resposta e é de grande utilidade 

quando se deseja obter estimadores dos parâmetros dos modelos de regressão, porém não 

se conhece a forma da distribuição conjunta das observações.  

A função de estimação utilizada por um GEE é de quasi-verossimilhança que pode ser 

utilizada para estimação de forma semelhante à função de verossimilhança. Sua grande 

vantagem é necessitar apenas da especificação da relação entre a média e a variância das 

observações, enquanto a verossimilhança necessita da especificação da forma de 

distribuição das observações (AGRANONIK, 2009).  

Dependendo da relação entre a média e variância especificadas, a função de quasi-

verossimilhança pode se tornar uma função de verossimilhança conhecida. Para um 

membro da família exponencial uniparamétrica, a função log-verossimilhança é a mesma 

que a de quasi-verossimilhança e pertence a esta família é a suposição mais fraca que 

pode ser feita sobre a distribuição. Para definir a função de quasi-verossimilhança, 
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considera-se yi, i= 1,...,n observações independentes com médias µi  e variâncias V(µi), 

sendo V uma função conhecida. Supõe-se que cada observação µi seja uma função 

conhecida de um conjunto de parâmetros β1,..., βp. Então para cada observação a função 

de quasi-verossimilhança Q(yi; µi) é definida como:  

 

𝜕𝑄 y i ; µi 

𝜕µi

 = 
y i− µi

V(µi )
                                                          (2) 

 

O GEE é uma extensão dos Modelos de quasi-verossimilhança, uma vez que não é 

necessário que a variável resposta pertença a uma família exponencial. Assume-se, 

entretanto, que a média e a variância estejam caracterizadas como em um MLG.   

ou seja valem as seguintes relações: 

E(𝑦𝑖)= µ
𝑖
=b’(𝜃𝑖), 𝑉𝑎𝑟  𝑦𝑖 = ∅−1𝑉𝑖 , 𝑖 = 1,… ,𝑛 

O GEE estima coeficientes de regressão e erros padrões com distribuições amostrais 

assintoticamente normais (ANANTH e PREISSER, 1999). Pode ser utilizado para testar 

efeitos principais e interações, permitindo avaliar variáveis independentes, categorizadas 

ou contínuas.  

Este método deve ser utilizado quando o intuito da análise estatística é descrever a 

esperança da variável resposta em função de um conjunto de covariáveis considerando a 

correlação entre as observações intra unidades amostrais. Assim Liang e Zeger (1986) 

especificaram a esperança da variável resposta como uma função linear das covariáveis; 

Os autores assumiram a variância como uma função conhecida da média e definiram uma 

matriz de correlação.  

Considere n grupos de variáveis correlacionadas, sendo yij a variáveis respostas de 

interesse para a j-ésima variável do i-ésimo grupo e Xij é um vetor p x 1 de covariáveis 

para a j-ésima variável do i-ésimo grupo, i= 1,...,n e j=1,...,𝑚𝑖 . O valor de m pode variar 

de grupo para grupo. Define-se, para o i-ésimo grupo, o vetor  mi x 1 de respostas,  

yi=(yil,...,𝑦𝑖𝑚 𝑖
)’e a matriz de covariáveis 𝑚𝑖  x p, Xi= (Xi1,...,𝑋𝑖𝑚 𝑖

)’. Para se escrever as 

equações de estimação generalizadas supõe-se que: 
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1 – a relação entre a média da variável resposta, µi, e as variáveis explicativas x pode ser 

expressa sob forma linear por meio de uma função de ligação conhecida, g. Esta função é 

dada por:  

ηit= g(µit)                                                    (3) 

sendo o índice t as observações repetidas. 

2 – a variância da variável resposta pode ser expressa por uma função conhecida da 

média desta variável, ou seja, 

Vi= f(µi)/Φ                                                       (4) 

sendo Φ o parâmetro de dispersão. Pode-se, então, definir um modelo linear generalizado 

para cada instante de tempo t, acrescentando uma função que faz a ligação entre a parte 

aleatória e a parte sistemática.  

Nota-se que Zeger e Liang (1986) definem a relação entre a média da variável resposta e 

as variáveis explicativas (3) e a relação entre variância e a média da variável resposta (4) 

da mesma maneira que em um MLG.  

Liang e Zeger (1986) definiram a estimativa de β como sendo a solução do sistema de 

equações diferenciais dada a seguir: 

 Uk (β) =  DiVi
−1Si

n
i=1 = 0                              k=1,..,p.     (5) 

sendo 𝐷𝑖 = 𝜕µi/ 𝜕β
𝑘
 e 𝑆𝑖 = (𝑦𝑖 − µ

𝑖
). 

Para utilizar essas equações, Liang e Zeger (1986) especificaram uma matriz de 

correlação incorporada no termo da variância da equação (4). Considerando 𝑅𝑖(α) tal 

matriz, com dimensão mi x mi para cada Yi, no qual α é um vetor que caracteriza 

completamente 𝑅𝑖(α). A equação (4) torna-se uma matriz de covariância para o i-ésimo 

grupo: 

𝑉𝑖= Ai
1/2

Ri(α) Ai
1/2

/Φ ,                                                     (6) 

sendo 𝐴𝑖  uma matriz diagonal mi x mi, com f(µi) como elemento da diagonal principal e o 

Φ é o parâmetro de escala para distribuições da família exponencial. Note que o número 

de observações e a matriz de correlação podem diferir de grupo para grupo. Porém, é 

possível assumir que 𝑅𝑖(α) seja especificado pelo vetor de parâmetros desconhecidos α, 
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que é o mesmo para todos os grupos (ANANTH e PREISSER, 1999). Assim, será 

utilizado R(α) para denotar qualquer matriz de correlação.  

Quando mi= 1, ou no caso de haver independência, o estimador do GEE equivale ao do 

MLG. É possível perceber que o GEE é uma extensão do MLG e, portanto, a 

interpretação dos parâmetros estimados é semelhante a dos MLG. 

Segundo Agranonik (2009) é preciso ressaltar que no GEE, apesar de observações 

pertencentes a um mesmo grupo possam estar correlacionadas, supõe-se que observações 

em grupos diferentes sejam independentes. 

Por fim, segundo Liang e Zeger (1996) as mais comuns estruturas para a matriz de 

correlação são: 

i. Independência: Neste caso, assume-se como matriz de correlação a matriz identidade,               

 

R(α) =It  

ii. M-dependente: Esta estrutura de correlação é usada, quando se assume que as 

observações repetidas seguem processo estacionário de dependência m, isto é: 

                                               

                                R(α) =  
      0            se |tj − t’k|  > m;  

  α|tj−t’k |   se |tj − t’k| ≤ m.
  

                                               

em que tj-t’k denotam os j-ésimos e k-ésimos tempos de observação para a unidade 

amostral i. 

iii. Simétrica ou Permutável: Nesta estrutura, assume-se uma matriz de correlação do 

tipo:            

R(α) = 
   1 se t =  t’;  

α se t ≠ t’.
  

deve ser usada quando se assume um modelo de efeitos aleatórios com intercepto 

aleatório para cada indivíduo (observação). 

iv. Auto-Regressiva (AR-1): Neste caso, assume-se uma estrutura de correlação auto-

regressiva, sendo que as observações mais próximas tendem a ser mais correlacionadas, 

ou seja:                  
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R(α)=    
      1       se t =  t’;  

 α|t−t’| se t ≠ t’.
  

 

Para o estudo em questão, verificou-se por meio da GEE o risco relativo (RR). Para este 

fim considerou-se a distribuição Poisson, em que ηit= ln(µit)=β0+β1X, cuja interpretação 

da exponencial do parâmetro estimado β1 representa o RR. E o risco relativo se baseia na 

observação de que nem todos têm a mesma probabilidade (risco) de sofrer um dano, mas 

que para alguns este risco (probabilidade) é maior do que para outros.  

 

2.2.3. Modelo de Regressão Dinâmica (MRD) 

 

Com a finalidade de descrever a relação funciona entre o número de óbitos por doenças 

respiratórias de idosos com os poluentes atmosféricos e as variáveis meteorológicas, 

levando-se em consideração as defasagens dos efeitos climáticos sobre a doença, como 

também o poder preditivo da modelagem estocástica, utilizou-se a regressão dinâmica. 

Os Modelos de Regressão Dinâmica (MRD) combinam a dinâmica de séries temporais e 

o efeito de variáveis explicativas. Trata-se de um modelo estatístico de regressão 

envolvendo séries de tempo, que inclui não somente valores atuais da variável em estudo, 

como também os valores passados (históricos) (PANKRATZ, 1991). Além disso, é 

possível incluir as variáveis explicativas ao modelo com ou sem defasagens (lag) das 

variáveis. Portanto, no MRD, a variável dependente é explicada por seus valores 

defasados e pelos valores atuais e passados de variáveis explicativas. Então, considerando 

os valores defasados da variável (𝑌𝑡−1) e de suas preditoras (Xn,t) ou preditoras defasadas 

(Xn,t−k) utiliza-se a seguinte equação dinâmica: 

0 1 1 1 1, 1, 1, 1 1, 1 1, 1, 2, 2, 2, 1 2, 1... ...t t t k t t t t t k t k t t t t tY Y Y X X X X X                          
    

(7) 

em que t-i são os índices das variáveis e parâmetros com i defasagens. Na equação (7) 

acrescenta-se um termo estocástico (εt), assim como algumas flutuações normalmente 

distribuídas e insignificantes para o modelo (PANKRATZ, 1991).  

A estimação dos parâmetros baseia-se no método dos Mínimos Quadrados Ordinários, 

desde que o termo estocástico (εt) tenha as propriedades adequadas como média zero     
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(E (εt) = 0), homoscedasticidade (Var (εt) = σ²) e erros não correlacionados Cov (εi, εj) = 

0, se i ≠ j). 

A hipótese básica para que se faça uma previsão adequada, utilizando-se a regressão 

dinâmica, é de que o padrão de comportamento da série deve ser representado pela 

defasagem de observações passadas. Assim, uma grande classe de formas funcionais, tais 

como uma constante, uma tendência linear, um padrão sazonal ou qualquer forma 

polinomial pode ser previsto utilizando-se esta técnica (MORETTIN e TOLOI 1985; 

BOX et al., 2008). 

A modelagem para o MRD utiliza a estratégia bottom-up, isto é, considera-se 

inicialmente um modelo simples para depois melhorá-lo e incluir novas variáveis até 

encontrar um modelo apropriado. A elaboração de um MRD é muitas vezes um 

procedimento difícil, pois é preciso não apenas escolher as variáveis a serem incluídas no 

modelo, mas também as defasagens destas variáveis. Na definição do modelo adequado, é 

necessário levar em conta não só a significância individual das variáveis, mas também 

uma estrutura ―lógica‖ do modelo. Em síntese, na escolha de um modelo de regressão, 

não é necessário apenas encontrar um ajuste de parâmetros adequado, mas 

fundamentalmente verificar se os coeficientes estimados são coerentes (ZANINI, 2000).  

Os modelos de regressão dinâmica incorporam ainda a sazonalidade da série ao modelo, 

ao invés de supor que a série seja induzida a estacionariedade. Para isso, existem duas 

maneiras de tratar a sazonalidade: via dummies sazonais ou diretamente, por meio de 

defasagens na variável dependente ou nos erros estruturados (JOHNSTON e DINARDO, 

1997). 

 

2.2.4. Modelo Probabilístico Beta-Binomial-Poisson (MPBBP) 

 

A ausência ou insuficiência de uma grande quantidade de dados históricos sobre doenças 

no Brasil só permite a investigação de pequenas amostras. A simulação por meio da 

estatística bayesiana permite gerar grandes amostras com base em pequenas amostras, o 

que possibilita encontrar resultados mais verossímeis (HARBINSON, 2006).  

Segundo Berger (1998), a primeira vantagem do procedimento bayesiano é a 

simplicidade na interpretação das conclusões relacionadas às probabilidades a posteriori. 
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A segunda vantagem é a consistência, de certo modo, quando se tem aumento no 

tamanho da amostra simulada, obtêm-se um melhor ajuste.  A partir dos destas vantagens 

o objetivo da utilização do MPBBP foi o de verificar se a mistura das distribuições 

consegue retratar o número médio de óbitos de idosos por doença cardiovascular e 

relacionar a ocorrência dos óbitos com condições climáticas e poluição atmosférica. 

Adicionalmente por meio do MPBBP é possível simular o número médio de óbitos e 

projetar cenários associados às informações climáticas.  

Segundo Bayes (1763) na inferência bayesiana considera-se uma quantidade de interesse 

desconhecida θ (tipicamente não observável). A informação de que dispõe sobre θ, 

resumida probabilisticamente por p(θ), pode ser aumentada observando-se uma 

quantidade aleatória X relacionada com θ. A distribuição amostral p(x| θ) define esta 

relação. A ideia de que após observar X = x a quantidade de informação sobre θ aumenta 

é bastante intuitiva e o teorema de Bayes é a regra de atualização utilizada para 

quantificar este aumento de informação, dada pela equação (9). 

Para este estudo o X é o número de óbitos por insuficiência cardíaca de idosos que foram 

residentes nas regiões de Santo Amaro e da Sé, São Paulo.   

p(θ |x) = 
p θ,x 

p x 
=

p θ|x p θ 

p x 
=  

p x|θ p θ 

 p(θ,x)dθ
=

𝑙 θ x π θ 

 𝑙 θ x π θ dθ
                  (9) 

 

sendo neste trabalho θ o número de óbitos, note que 1/p(x), que não depende de θ, 

funciona como uma constante normalizadora de p(θ |x).  

Construiu-se um modelo probabilístico utilizando mistura de distribuições por meio do 

amostrador de Gibbs, que é um método de Monte Carlo via Cadeia de Markov (Monte 

Carlo Markov Chain – MCMC).  

Segundo Ehlers (2007) o método de Monte Carlo é um método estatístico utilizado em 

simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a estatística bayesiana, 

física, matemática e biologia computacional. O método tem sido utilizado como forma de 

obter aproximações numéricas de funções complexas. Este método tipicamente envolve a 

geração de observações, resultantes de vários experimentos, de alguma distribuição de 

probabilidade e o uso da amostra obtida para aproximar a função de interesse 

(BOULANGER et al.,2006). 
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Segundo Gamerman (1997) em MCMC o interesse em gerar uma amostra de uma 

distribuição a posteriori 𝑝(θ |x), θ ε R
k
, mas não se faz isso diretamente. Entretanto, ao 

supor que é possível construir uma cadeia de Markov com espaço de estados no espaço 

paramétrico Θ (conjunto de todos os possíveis valores de θ) que é simples para simular e 

cuja distribuição de equilíbrio seja dada por 𝑝(θ |x). Ao obter muitas simulações dessa 

cadeia, os valores simulados podem ser usados como uma base para sumarizar 

características da posteriori 𝑝(θ |x). 

O método de Monte Carlos simples consiste em obter uma amostra da distribuição a 

posteriori e calcular estimativas amostrais de características desta distribuição como 

θ=(θ1,θ2 ,..., θn) (DEL et al., 2006). Gamerman (1997) afirma que métodos de simulações 

não iterativos podem ser usados, ou seja, uma amostra da distribuição a posteriori é 

obtida em um único passo. Os valores são gerados de forma independe e não há 

preocupação com a convergência do algoritmo, basta que o tamanho da amostra seja 

suficientemente grande.  

Uma vantagem dos métodos de simulação é que após uma amostra de vetores aleatórios 

ser gerada pode-se facilmente calcular características das distribuições marginais e 

condicionais. Em problemas práticos pode ser bastante difícil, ou mesmo impossível 

aplicar esses métodos e o MCMC são uma alternativa aos métodos não iterativos em 

problemas complexos (ZUEV et al., 2012). 

As dificuldades técnicas ocorridas no cálculo de integrais (geralmente de dimensões 

elevadas), necessárias para normalização, marginalização, intervalos ou momentos de 

uma distribuição, têm servido como impedimento para a implementação de métodos 

bayesianos em uma grande variedade de problemas estatísticos. Nos últimos anos, 

contudo, tem havido um grande avanço no desenvolvimento de procedimentos de 

aproximação analíticos e numéricos para tais cálculos. 

Gelfand e Smith (1990) descrevem um método baseado em amostragem para tais 

cálculos, conhecido como Amostrador de Gibbs, que é essencialmente simples de 

programar, mesmo com limitados recursos computacionais. 

A ideia básica do Amostrador de Gibbs é tornar um problema multivariado numa 

sequência de problemas univariados, entre os quais itera-se para produzir uma cadeia de 

Markov. O amostrador pode ser visualizado como uma implementação prática do fato de 
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que o conhecimento das distribuições condicionais é suficiente para a determinação da 

distribuição conjunta, se ela existir.  

Para distribuição conjunta, sejam X=X(s) e Y=Y(s) duas funções, cada uma associando 

um número real a cada resultado s ε S (espaço de estados). Em determinadas situações, X 

e Y não estão necessariamente ligadas a uma mesma relação, mas existe uma razão 

definida para considerar X e Y conjuntamente.  

A essência deste método é que, pelo menos num sentido assintótico, permite extrair uma 

amostra diretamente da densidade normalizada f(x)/( 𝑓 𝑥 𝑑𝑥)
∞

−∞
 sem se conhecer e sem 

obter a constante normalizadora.  

Para um valor fixo de x, a função l(θ; x) = p(x| θ) fornece a plausibilidade ou 

verossimilhança de cada um dos possíveis valores de θ enquanto p(θ) é chamada 

distribuição a priori de θ. Estas duas fontes de informação, priori e função de 

verossimilhança, são combinadas levando à distribuição a posteriori de θ, p(θ |x). Assim, 

a forma usual do teorema de Bayes é 

 

𝑝(θ |x) ∝ l(θ; x) p(θ).                                                       (10) 

 

ou seja, tem-se uma distribuição a posteriori proporcional ao produto da função de 

verossimilhança versus distribuição a priori. Note que, ao omitir o termo p(x), a 

igualdade em (9) foi substituída por uma proporcionalidade. Esta forma simplificada do 

teorema de Bayes será útil em problemas que envolvam estimação de parâmetros já que o 

denominador é apenas uma constante normalizadora. Em outras situações, como seleção 

de modelos, este termo tem um papel crucial.  

É intuitivo também que a probabilidade a posteriori de um particular conjunto de valores 

de θ seja pequena se p(θ) ou l(θ; x) for pequena para este conjunto. Em particular, se 

atribuir probabilidade a priori igual a zero para um conjunto de valores de θ, então a 

probabilidade a posteriori será zero qualquer que seja a amostra observada. A constante 

normalizadora da posteriori pode ser facilmente recuperada, pois 𝑝(θ |x) =kp(θ|x)= 𝑝(θ) 

chamada distribuição preditiva sendo: 
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k
-1 

=  𝑝(𝜃 |𝑥)𝑝(𝜃)𝑑𝜃 = 𝐸𝜃  𝑝(  𝑋 𝜃) = 𝑝(𝑥)                            (11) 

 

Esta é a distribuição esperada para observação x dado θ. Assim antes de observar X 

(número de óbitos) pode-se checar a adequação da priori fazendo predições via p(x). Se 

X observado recebe pouca probabilidade preditiva então o modelo deve ser questionado.  
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3.1. Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi captar associações entre internações por asma e a 

concentração do material particulado (PM10), e estimar o possível risco gerado pela 

poluição do PM10. Utilizaram-se no estudo os dados referentes aos números de 

internações de crianças de 0 a 4 anos residentes em 27 municípios da região da  Grande 

São Paulo-SP; dados de concentração do material particulado com diâmetro 

aerodinâmico até 10 µm;  dados de variáveis meteorológicas (umidade relativa do ar, 

temperatura do ar, precipitação, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento) no 

período de 2000 a 2010. Para detectar a associação, utilizou-se um modelo marginal das 

equações de estimação generalizadas que são empregadas quando se deseja ajustar 

modelos para dados longitudinais, considerando a distribuição de probabilidade Poisson, 

levando em conta a estrutura para a matriz de correlação do tipo permutável. Os 

resultados apontaram associações significativas e o risco das internações por asma 

aumenta quase em duas vezes, para as crianças expostas às concentrações do material 

particulado em relação a crianças que não são expostas. Para modelar o provável risco, 

agregaram-se ao modelo informações quantitativas e qualitativas: o tempo da emissão do 

poluente e o da exposição das crianças, combinado ao cenário meteorológico sendo um 

dos principais fatores desencadeantes para as internações por asma. Foi seguido o padrão 

dos índices do Conselho Nacional do Meio Ambiente para a dicotomização das 

concentrações do material particulado. Assim, foi possível evidenciar a ação do poluente 

nas internações de crianças asmáticas como também verificar o modelo melhor ajustado 

para estimação do risco. Espera-se assim contribuir para o planejamento de políticas 

públicas. 

 

Palavras-chave: Poluente Atmosférico, Doença Respiratória, Equações de Estimação 

Generalizadas. 
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3.2. Abstract 

 

The objective of this study was to capture associations between asthma hospitalization 

and the concentration of particulate matter (PM10), and also to estimate the possible risk 

generated through PM10 pollution. In the study numbers of hospitalizations of children 0-

4 years who lived in 27 municipalities in the Greater São Paulo-SP, data concentration of 

particulate matter with an aerodynamic diameter of 10 µm and data from meteorological 

variables (relative humidity, air temperature, precipitation and atmospheric pressure, 

velocity and direction wind) in the period 2000-2010 were used. To detect the association 

we used a marginal model of the generalized estimation equations, that are used when 

want adjust models for longitudinal data, considering the Poisson probability distribution, 

taking into account the structure to the correlation matrix of exchangeable type. The 

results showed significant associations and on risk of asthma hospitalization increased 

almost twice, for children exposed to concentrations of particulate matter in relation to 

children who are not exposed. To model the probable risk, quantitative added model 

information was qualitative, time of emission of the pollutant, and the exposure of 

children, combined with scenario meteorological major triggering factors for asthma 

hospitalization. It followed the pattern of the indices of the National Council of the 

Environment for dichotomization of concentrations of particulate matter. Thus, it was 

possible to demonstrate the action of the pollutant in hospitalizations of asthmatic 

children and also to verify the model best suited for risk estimation. It is expected to 

contribute to the planning of public politics. 

 

Keywords: Atmospheric Pollutant, Respiratory Disease, Generalized Estimation 

Equations. 
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3.3. Introdução 

 

Os efeitos, em longo prazo, da poluição atmosférica sobre a saúde humana são ainda 

pouco conhecidos e difíceis de avaliar, pois depende dos níveis de exposição e 

suscetibilidade da população exposta. Condições topográficas e climáticas influenciam de 

forma importante na distribuição da poluição, como, por exemplo, presença de um 

anticiclone ou dispersão pelo vento, decorrentes de mudanças de pressão, umidade e 

temperatura. Por outro lado, a poluição do ar não é devida a um único agente poluente, 

mas, em geral, a uma combinação de substâncias, que compõem interações complexas. 

Neste estudo utilizaram-se dados do poluente material particulado (PM10), devido ser o 

poluente mais frequentemente relacionado com danos à saúde (GIODA e GIODA, 2006).  

O Material Particulado ou particulate matter (PM) suspenso na atmosfera é composto de 

partículas sólidas, ou mesmo líquidas (exceto água) classificados como partícula total em 

suspensão (PTS), de dimensão até 100 µm (1µm, ou micrometro, corresponde a 1 

milésimo de milímetro). A presença elevada do PM10 é suspeita de causar efeitos nocivos 

à saúde humana e ao meio ambiente (GIODA e GIODA, 2006). Esse poluente é 

proveniente, principalmente, de atividades humanas diárias, tais como a queima de 

combustível fóssil pelos veículos a motor, processos industriais (indústria de papel, 

fundição de minério, refinarias de petróleo, termoelétricas, incineradores etc.) e queima 

de combustíveis para geração de energia (gás, carvão e madeira). Os poluentes gerados 

por essas fontes não se mantêm apenas nas áreas circunvizinhas; estes podem também 

viajar longas distâncias, poluindo até mesmo áreas remotas (WHO, 2006).  

Em geral, a poluição atmosférica é definida como a presença de substâncias estranhas no 

ar, que interferem na saúde e no bem-estar dos seres vivos. É possível gerar efeitos 

nocivos na saúde dos indivíduos, mesmo quando seus níveis encontram-se dentro dos 

padrões exigidos pela legislação vigente (ELSON, 1992). 

Os grupos mais suscetíveis aos seus efeitos adversos são crianças e idosos (GOUVEIA et 

al., 2003; BAKONYI et al., 2004). No caso das crianças, o fato se deve à maior 

exposição aos poluentes, maior ventilação por minuto e maiores níveis de atividade física 

(AAP, 2004). Dentre os efeitos da exposição crônica à poluição atmosférica em crianças, 

pode-se destacar a diminuição do desenvolvimento e da função pulmonar, além do 

aumento do número de episódios de doenças respiratórias e internações hospitalares 

(BRAUER et al., 2007). Além disso, pode-se destacar o fato de que em crianças, de 
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maneira geral, essa sensibilidade está diretamente associada à imaturidade de seu 

aparelho respiratório, principalmente nos três primeiros anos de vida, quando novos 

alvéolos se desenvolvem e após esta idade quando ocorre a expansão do crescimento 

pulmonar. O número de alvéolos aumenta de 24 milhões ao nascer até 267 milhões aos 

quatro anos, alcançando 600 milhões na maioridade (GAUDERMAN, 2004). Esta maior 

susceptibilidade decorre do fato de que o crescimento pulmonar é guiado por uma 

complexa e precisa sequência no tempo de mensagens químicas. Muitos dos poluentes 

ambientais são químicos e têm o potencial de interferir nestas vias de sinalização. 

 Dentre os poluentes atmosféricos associados a desfechos como doenças crônicas em 

crianças e aumento no risco de morte está, principalmente, o material particulado 

(HILTERMANN, 1998). Considerando as evidências que mostram a associação entre 

exposição a poluente do ar e agravo à saúde, os mecanismos pelos quais estes agravos são 

causados ainda não estão bem esclarecidos, mas acredita-se que as lesões histológicas 

causadas pelos poluentes no parênquima pulmonar (parte do pulmão onde se localizam os 

alvéolos, brônquios e bronquíolos e ocorrem as trocas gasosas) possam aumentar os 

efeitos lesivos de vírus e/ou alérgenos (POPE e DOCKERY, 2006).  

A exposição ao PM10 está associada ao aumento da morbidade por meio de mecanismos 

de ação variados, que incluem, por exemplo: inflamação local, lesões que decorrem de 

um desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de 

defesa antioxidante, conhecido por estresse oxidativo e quando há relativamente menor 

produção de substâncias vasodilatadoras em relação às vasoconstritoras, ou seja, quando 

ocorre a disfunção endotelial (POPE, 2006). 

 A asma é uma doença crônica de natureza genética e componente ambiental, muito 

comum entre crianças, é a principal responsável pelo comprometimento prolongado da 

saúde delas nos países desenvolvidos e apresenta alta prevalência nos países em 

desenvolvimento (MASCARENHAS et al., 2000; PRIETSCH et al., 2006). Dando 

enfoque às crianças asmáticas, acredita-se que os efeitos adversos causados pela 

exposição ao PM10 apresenta um comportamento de defasagem, ou seja, a exposição às 

partículas em determinado intervalo de tempo e em determinado dia poderá vir a 

apresentar ou agravar crises agudas de asma alguns dias depois (BAKONYI et al., 2004).  

Outra definição também é dada pelo Portal da Saúde do Sistema Único de Saúde (2013), 

―A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores caracterizada 

pela hiper-responsividade das mesmas e pela limitação variável ao fluxo aéreo, sendo 
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geralmente reversível. Na sua etiopatogenia estão envolvidos fatores genéticos 

(principalmente atopia), ambientais (alergenos) e desencadeantes, como infecções de 

vias aéreas superiores, medicamentos, exercícios e refluxo gastroesofágico, entre 

outros‖. O corpo humano é um sistema termodinâmico que produz calor e interage 

continuamente com o ambiente para conseguir o balanço térmico indispensável para a 

vida. Existe assim, constante troca de calor entre o corpo e o meio, que são governadas 

pelas leis da física, e influenciadas por mecanismos de adaptação fisiológica, por 

condições ambientais e por fatores individuais.  

O presente estudo tem como objetivo verificar a associação entre exposição ao poluente 

atmosférico (material particulado) e internações por asma de crianças de 0 a 4 anos, 

estimando o risco sofrido pela exposição das mesmas, na região da Grande São Paulo, no 

período de primeiro de janeiro do ano de 2000 a trinta e um de dezembro do ano de 2010. 

 

3.4. Material e Métodos 

 

Trata-se de um estudo de séries temporais, no qual foi selecionado dados de internações 

por asma (CID10: J45) de crianças de 0 a 4 anos residentes na região da Grande São 

Paulo, dados de concentração e qualidade do ar do material particulado (PM10) e dados de 

variáveis meteorológicas (precipitação pluvial acumulada, temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, pressão atmosférica e velocidade e direção do vento) no período de 2000 a 

2010. 

Os dados das internações foram disponibilizados pelo departamento de Informações e 

Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, da regional de saúde, que 

disponibiliza informações de 27 municípios (Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, 

Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guararema, 

Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, 

Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santana de Parnaíba, Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Suzano e Taboão da 

Serra) da região da Grande São Paulo, que situa-se nas coordenadas 23°53’ S e 46° 61’ 

O, a 700m acima do nível do mar, tem clima úmido e tropical. Segundo o Censo de 2010 

a população era estimada em 19.822.572 de habitantes.  
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Os dados do material particulado, em suas médias diárias, foram obtidos da Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo (CETESB). A técnica usada para 

dosar o material particulado foi o monitor beta, tendo sido quantificado em µg/m
3
. Os 

dados de temperatura, umidade, pressão e vento foram obtidos por meio do banco de 

dados meteorológicos para ensino e pesquisa do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET).  

O modelo marginal de equações de estimação generalizadas que foi empregado a fim de 

obter estimativas confiáveis para a variável, levando em conta uma estrutura de 

correlação, de tal forma a melhorar a eficiência dos estimadores, sem perder a 

consistência dos mesmos.  

Liang e Zeger (1986) e Zeger e Liang (1986) propuseram as equações de estimação 

generalizadas, necessitando apenas da especificação do primeiro e do segundo momentos 

da função de densidade marginal, para solucionar o problema da independência dos 

dados, quando há necessidade de se trabalhar com dados correlacionados.  

A ideia é introduzir uma matriz R(α) simétrica e de dimensão ti, que satisfaça as 

condições de uma matriz de correlação, em que α é um vetor de dimensão s x 1, que 

caracteriza completamente a matriz R(α). Assim, obtêm a matriz de variância e 

covariância da variável aleatória se a verdadeira correlação entre as observações 

(correlacionadas) da variável for dada por R(α). Permitindo em particular, sob suposição 

de independência que para cada unidade amostral i, seja similar a função escore do 

modelo de quase verossimilhança. Pode-se, então definir um modelo linear generalizado 

para cada instante de tempo, acrescentando uma função que faz a ligação entre a parte 

aleatória e a parte sistemática:  

ηit = g (µit) 

 

em que ηit = x’itβ é o preditor linear, β=(β1,β2,…, βp)’ é o vetor de parâmetros 

desconhecidos e de interesse e g(µit) é a função de ligação. Utilizou-se a estrutura para a 

matriz de correlação do tipo simétrica ou permutável.  

Esta matriz deve ser usada quando se assume um modelo de efeitos aleatórios com 

intercepto aleatório para cada variável, como exemplificado em Lair e Ware (1982).  
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Para o estudo em questão, considerou-se a distribuição de probabilidade Poisson, em que 

ηit = ln(μit) = β0+β1X, cuja interpretação da exponencial do parâmetro estimado representa 

o risco relativo. Segundo Agresti (1996) a definição do risco relativo é dada pela razão 

entre as probabilidades de sucesso de dois níveis da variável explicativa.  

E a fórmula do Risco Relativo é: RR = 
𝜋1

𝜋2
. 

O poluente PM10 foi dicotomizado, seguindo a classificação do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA). O índice de qualidade do ar é uma ferramenta matemática 

desenvolvida para simplificar o processo de divulgação da qualidade do ar. Para cada 

poluente medido é calculado um índice que é um valor adimensional. Dependendo do 

índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma nota para a qualidade do ar. Neste 

estudo dicotomizaram-se as concentrações do poluente, como Boa ou Regular, devido 

principalmente, no período do estudo o material particulado ter mais de 90% de suas 

medidas apresentadas dentro destas categorias (quadro 3.1).  

Quadro 3.1 – Classificação das Concentrações do Material Particulado, Segundo 

Classificação do CONAMA, na Região da Grande São Paulo, no período de 2000 a 2010. 

Qualidade  Índice                  PM10 

                                                                                           (μg/m3) 

Boa  0 - 50 66,60% 

Regular  51 - 100 31,65% 

Inadequada  101 - 199 1,75% 

Má  200 - 299 0,002 

Péssima  >299 0,001 
Fonte: CETESB 2013, Adaptado pelo autor.  

 

Nesse estudo a variável resposta é o número de internações por asma e as variáveis 

explicativas são o PM10, o índice do PM10, e as variáveis meteorológicas: precipitação 

pluvial, umidade relativa do ar, temperatura do ar e pressão atmosférica 

A modelagem estatística utilizada foi realizada com o auxílio do software estatístico livre 

R 2.15.0. Utilizou-se o pacote geepack (Generalized Estimating Equation Package) e a 

função geeglm (Fit Generalized Estimating Equations) para o modelo marginal das 

equações de estimação generalizadas.  
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3.5. Resultados  

 

No período de estudo, ocorreram 72.934 internações por asma em crianças de 0 a 4 anos, 

residentes na região da Grande São Paulo. A média mensal foi de 552,53 e desvio 

padrão=194,1. Observa-se que a maior concentração, em média, do material particulado 

no período estudado ocorre no mês de julho (Figura 3.1). Os meses que apresentaram as 

maiores incidências das internações foram abril a junho, o maior registro das internações 

foi 1.116 notificações, que ocorreram em maio de 2002 (Figura 3.2). Comparando as 

variações ao longo do ano das internações por asma e do poluente, verifica-se que os 

meses de aumento da concentração do material particulado (março, abril e maio) 

coincidem, com os meses que aumentam a incidência das internações. 

Figura 3.1 – Boxplot da concentração do material particulado na região da Grande São Paulo-SP no período 

de 2000 a 2010. 
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Figura 3.2 – Série temporal das internações por Asma em Crianças (0-4 anos) em São Paulo-SP no período 

de 2000 a 2010. 

Os valores médios com os respectivos desvios-padrão, valores mínimo e máximo e a 

diferença interquartil estão na Tabela 3.1. A concentração do PM10 em média no período 

estudado foi de 45,57 μg/m³, a concentração mínima foi de 26,37 μg/m³, ocorreu no mês 

de dezembro do ano de 2005 e a máxima foi de 79,59 μg/m³, e ocorreu em julho de 2008. 

A umidade relativa do ar apresentou-se em média, no período estudado, a 75,83%, a 

temperatura do ar em média foi de 26,19 ºC, a precipitação pluvial em média foi de 

138,03 mm e a pressão atmosférica média foi de 927,14 hPa. Os dados de velocidade e 

direção do vento mostraram-se inconsistentes.  

Tabela 3.1 – Análise descritiva das variáveis atmosféricas, em São Paulo, SP, 2000-2010. 

Variáveis  Média  DP  Mínimo  Máximo  DIQ  

PM10(μg/m³)  45,57  11,54  26,37  79,59  16,32 

Umidade (%)  75,83  3,79  64,16  84,83  5,33 

Temperatura (ºC)  26,19  2,37  21,16  31,61  3,71 

Precipitação (mm)  138,03  3,64  0,00  607,90  148,47 

Pressão (hPa)  927,14  2,57  921,8  932,70  2,1 
DP, desvio-padrão da média; DIC, diferença interquartil. 

 

Na Figura 3.3, podem-se observar as correlações cruzadas, que permitem verificar as 

defasagens da variável resposta em relação às variáveis explicativas. Analisaram-se as 

correlações cruzadas, para se determinar os ―momentos‖ em que as variáveis em estudo 

se associam. Observaram-se as correlações cruzadas entre o PM10 e o índice do PM10 com 

as internações no momento zero e com defasagem de um e dois meses. Com a 
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precipitação pluvial e a temperatura do ar, as correlações cruzadas foram captadas 

inversamente no momento zero e com um mês de defasagem. Com a umidade relativa do 

ar foi captada a correlação cruzada com três, quatro e cinco meses de defasagens e com a 

pressão atmosférica no momento zero e com um e dois meses de defasagens. Observando 

também o forte sinal sazonal em todas as correlações cruzadas. 

 

Figura 3.3 – Correlação Cruzada entre as internações por Asma em Crianças (0-4 anos) e as variáveis 

dependentes, material particulado, índice do material particulado (dicotomizado), precipitação pluvial, 

umidade relativo do ar, temperatura do ar e pressão atmosférica, respectivamente. 

 

Na Figura 3.4 pode-se observar que os meses de abril a junho, quando relacionados ao clima 

em São Paulo, estão associados a uma fase de transição, dos ―comportamentos‖ das variáveis 

meteorológicas, a qual compreende a passagem do período chuvoso para o período seco; a 

diminuição brusca da temperatura do ar, aumento gradativo da umidade relativa do ar e um 

aumento acentuado da pressão atmosférica. Provavelmente a variabilidade simultânea das 

variáveis meteorológicas nesses meses é o que estabelece um cenário favorável para o 

desencadeamento da asma em crianças. 
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Figura 3.4 – Boxplots das variáveis meteorológicas: Precipitação pluvial (mm), Temperatura do ar (ºC), 

Umidade Relativa do Ar (%) e Pressão Atmosférica (hPa) respectivamente, em São Paulo-SP no período de 

2000 a 2010. 

 

Avaliando inicialmente a significância e o efeito individual das variáveis no Modelo 

Marginal das Equações de Estimação de Generalizadas (MMEEG), levando em 

consideração a matriz de correlação do tipo permutável, podem-se observar associações 

significativas entre o número de casos de asma e o material particulado, a umidade 

relativa do ar, a temperatura do ar e a precipitação pluvial (Tabela 3.2). 

 
Tabela 3.2-Modelo Marginal das Equações de Estimação Generalizadas, associações 

direta com as variáveis estudadas em São Paulo, no período de 2000 a 2010. 

Coeficientes  Estimativas  Erro  Wald  Valor-p  

PM10  0,007  0,002  9,28  0,002  

Umidade Relativa  0,060  0,003  418,35  < 0,001  

Temperatura  0,058  0,008  47,74  < 0,001  

Precipitação  -0,045  0,011  17,47  < 0,001  
Significância a 5%. 

 

Na Tabela 3.3, pode-se observar o MMEEG levando em consideração as defasagens de 

primeira ordem, captadas pelas correlações cruzadas mencionadas anteriormente e 

usando a matriz de correlação do tipo permutável, apresentaram significância a 5% as 

variáveis: material particulado, temperatura do ar, umidade relativa e a precipitação 

pluvial todas testadas com a defasagem de um mês. 
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Tabela 3.3- Modelo Marginal das Equações de Estimação Generalizadas, com as 

defasagens e índices categorizados das variáveis dependentes. 

Coeficientes  Estimativas  Erro  Wald  Valor-p  

Intercepto  7,266  0,488  221,20  < 0,001  
Lag1_PM10  0,008  0,002  22,98  < 0,001  
Lag1_Temperatura  -0,053  0,009  38,77  < 0,001  
Lag1_Umidade Relativa  0,002  0,005  0,16  0,6871  

Lag1_Precipitação  -0,001  0,001  8,09  0,0044  
Ind_PM10  -0,029  0,039  0,55  0,4603  

Índice _Temperatura  0,084  0,055  2,30  0,1294  

Índice _Umidade Relativa  0,001  0,144  0,00  0,9965  

Índice _Precipitação  -0,098  0,059  2,74  0,0981  
Significância a 5%. 

 

Após testar modelos com e sem defasagens, verificou-se que em ambas as situações é 

possível captar associações significativas. Porém, o modelo que levou em consideração as 

defasagens foi melhor ajustado. Na Tabela 3.4, pode-se observar que o modelo melhor 

ajustado, levou em consideração a defasagem de um mês da concentração do material 

particulado e a temperatura do ar, como também o índice da precipitação pluvial, 

permitindo também agregar ao modelo a estrutura dicotomizada, ou seja, informação 

qualitativa da precipitação, o que provavelmente contribui para o melhor ajuste. 

  

Tabela 3.4-Modelo Marginal das Equações de Estimação Generalizadas, com as variáveis 

dependentes significativas defasadas e índices categorizados. 

Coeficientes  Estimativas  Erro  Wald  Valor-p  

Intercepto  5,830 0,112  2702,52  < 0,001  

Lag1_PM10  0,013 0,002  64,36  < 0,001  

Lag1_Temperatura  0,086 0,046  3,55  < 0,001  

Índice _Precipitação  -0,220 0,063  12,38  < 0,001  
Significância a 5%. 

 

 

A exponencial das estimativas geradas pelos MMEEG permite verificar o risco relativo 

das mesmas. Verificando os riscos do modelo melhor ajustado apresentado na Tabela 3.4, 

tem-se o risco aumentado das internações por asma quase duas vezes maior, para as 

crianças expostas as concentrações do material particulado em relação a crianças que não 

são expostas. Para modelar os prováveis riscos, agregou-se ao modelo informações 

quantitativas e qualitativas. O tempo tanto da emissão do poluente, como o da exposição 

das crianças, combinado ao cenário meteorológico é um dos principais fatores 

desencadeantes para as internações de crianças por asma.  
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3.6. Discussão 

 

As concentrações de poluentes atmosféricos encontradas em grandes cidades acarretam 

afecções agudas e crônicas no trato respiratório, mesmo em concentrações abaixo do 

padrão de qualidade do ar do CONAMA. A maior incidência de patologias, tais como 

asma e bronquite, está associada com as variações das concentrações de vários poluentes 

atmosféricos (DOCKERY et al., 1992).  

Neste estudo, o material particulado apresentou associação significativa a 5% com as 

internações por asma. Em pesquisa de Gouveia et al. (2006), realizada no município de 

São Paulo, Brasil, foi possível observar que um aumento de 10 μg/m
3
 no nível de material 

particulado associou-se ao incremento de 4,6% nas internações por asma em crianças.  

A massa de partículas com diâmetro menor que 10 μm afetam mais as pessoas de forma 

contínua do que qualquer outro poluente. Contribuem para esta ação um grande número 

de substâncias químicas, incluindo metais que contenham elementos de transição, 

hidrocarbonetos poliaromáticos e agentes biológicos como endotoxinas e glicanos 

(GOUVEIA et al., 2006).  

A intenção de captar as associações complexas e com relevância estatisticamente 

significativa entre a poluição atmosférica e doenças respiratórias como a asma, se faz 

necessário uma vez que a exposição prolongada aos níveis atuais de poluição promove 

alterações inflamatórias das vias aéreas em seres humanos, com prejuízo dos mecanismos 

de defesa dos pulmões contra microorganismos (BRAGA, PEREIRA e SALDIVA, 

2008). A poluição do ar em grandes centros urbanos, inclusive em São Paulo induz o 

favorecimento do surgimento de tumores pulmonares. Após um período de inversão 

térmica com acúmulo de poluentes é possível caracterizar de forma sistemática aumentos 

de morbidade (doenças) e mortalidade por eventos respiratórios e cardiovasculares 

(BRAGA, PEREIRA e SALDIVA, 2008). Os efeitos agudos das variações de poluição 

ocorrem após um período curto de tempo, salientando que não exibe nível de segurança, 

ou seja, mesmo quando os padrões da legislação ambiental não são ultrapassados (WHO, 

2006), existem indivíduos na comunidade de milhões de habitantes que irá experimentar 

efeitos adversos graves sobre a sua saúde (BRAGA, 2008).  

Além da asma, estudos epidemiológicos revelam aumento na prevalência da rinite 

alérgica em diversas partes do mundo. Essa doença inflamatória crônica da mucosa nasal 
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pode ser manifestada em decorrência de alergia ou reação aos alérgenos da poeira 

domiciliar, fumaça ou outros agentes ambientais. As principais manifestações são 

sintomas como coriza e congestão nasal, além de espirros constantes, prurido no nariz, 

olho e boca (Vieira et al., 2012).  

A inclusão de informações dicotomizadas, que permitem agregar informações 

qualitativas aos modelos, possibilitou um melhor ajuste dos mesmos. Neste trabalho, 

pode-se observar que é o sinergismo das variáveis explicativas o que permite captar o 

risco sofrido pelas crianças que são expostas a poluição gerada pelo material particulado. 

 

3.7. Conclusões  

 

O material particulado na região da Grande São Paulo, no período em estudo encontrou-

se classificado com a qualidade do ar variando entre boa (66,60%) e regular (31,65%), 

tendo sua maior prevalência na classificação boa, porém esse fato não exclui os efeitos 

adversos à saúde das crianças asmáticas. A modelagem apontou associações 

significativas entre as variáveis em estudo, o que evidencia a afirmação de autores citados 

anteriormente corroborando os resultados deste trabalho. Foi possível verificar que o 

modelo obteve um ajuste adequado, captando um risco relativo significativo, que 

permitiu concluir que as crianças expostas à poluição pelo material particulado, mesmo 

quando seu nível de concentração está dentro dos padrões aceitáveis, têm duas vezes mais 

chances de desencadear asma, quando comparadas as crianças que não são expostas.  

A fração grossa do material particulado tem uma maior dependência das condições 

meteorológicas que a fração fina. Neste estudo as frações grossas foram levadas em 

consideração, devido à disponibilidade dos dados. Contudo, os parâmetros 

meteorológicos analisados nesse estudo não são os únicos fatores responsáveis pelas 

variações nas concentrações das partículas na região da Grande São Paulo. Deve-se levar 

em consideração também a velocidade e direção do vento, pois estes são responsáveis 

pela dispersão do poluente. O material particulado, com dimensão inferior a 10 µm e 

mais recentemente 1 µm (PM1) é apontado como o poluente mais frequentemente 

relacionado com danos à saúde. Sinais, cada vez mais evidentes, mostram que a 

exposição curta ou prolongada a este poluente, interfere na saúde da população mais 

susceptível, o que diversos estudos vêm demonstrando devido a ocorrência de efeitos 
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mórbidos em concentrações abaixo dos padrões de qualidade do ar. Constatou-se, 

portanto, associações significativas entre um indicador de poluição atmosférica e o 

número de atendimentos pediátricos, por motivos respiratórios no período de 2000 a 2010 

na região da Grande São Paulo, apesar do nível do poluente monitorado permanecer 

dentro dos limites recomendados durante a maior parte do período em estudo. 
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4.1. Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a associação entre poluentes atmosféricos e óbitos 

de idosos por infarto agudo do miocárdio da população da cidade de São Paulo, 

modelando o risco. Levando-se em conta as características específicas dos dados em 

estudo, utilizaram-se as equações de estimação generalizadas. Assim, foi encontrado, por 

estimativa, que o risco de óbitos por infarto agudo do miocárdio, da população exposta, 

aumenta em 3% devido o CO, 6% por SO2, 4% por O3 e 9% por PM10. Espera-se que os 

resultados encontrados, possam contribuir para o planejamento de políticas públicas de 

saúde e meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Poluentes Atmosféricos; Infarto Agudo do Miocárdio; Modelagem 

estatística. 
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4.2. Abstract 

The objective of this work was to verify the association between air pollutants and deaths 

elderly from acute myocardial infarction in the population of the city of São Paulo by of 

risk modelling. Taking into account the specific characteristics of the data under study, 

Generalized Estimating Equations were used. Thus, by estimate, it was found that the risk 

of deaths by IAM, of the exposed population, increases in 3% when caused by CO, 6% 

by SO2, 4% by O3 and 9% by PM10. The presented results, may contribute to plan health 

and environment public policies. 

 

Keywords: Atmospheric Pollutants; Acute Myocardial Infarction; Statistical Modeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

4.3. Introduction  

 

The vulnerability to cardiovascular disease of populations in large urban centers increases 

as a result of adverse conditions caused by weather and climate, among other factors. 

According to (Bell et al., 2009) this portion caused by climatic factors is related to an 

industrial society based on the use of fossil fuels and other non-renewable natural 

resources. Faced with this situation, it is necessary to promote technological and cultural 

change that will replace these resources by renewable energy in order to guarantee the 

preservation and quality of life of the human species.  

Pollutants may arise from industrial, combustion or the waste burning processes. They 

can also be released by cars, chemical reactions in the atmosphere and from natural 

sources. Their concentration is strongly related to weather conditions. Some of the 

parameters that favor high levels of pollutions are: still air conditions, low winds and 

thermal inversions. 

The phenomenon of thermal inversion occurs when a layer of warm air overlies on top of 

a layer of cold air, making with that let there be difficulties in the dispersion of air 

pollutants. These pollutants form mists, especially in the colder periods of the year (OGA 

et al., 2008). 

According to studies such as Sole (2001), Alessandrini et al. (2006) and Lelieveld et al. 

(2013) the increase in air pollutants causes warmer winters, increasing the 

synchronization and the release of biogenic allergens in urban centers where there are 

already a large number of particles resulting from diesel. This increment is more severe 

because the particles carry these allergens to the lungs, interferes with the bloodstream, 

accelerating the process of respiratory and cardiovascular diseases.  Air pollution induces 

the body to produce unstable molecules that cause inflammatory reactions, with damage 

to the arteries (SHREY et al., 2011).  

Saldiva (2008) found a consistent increase in the risk of cardiovascular events, such as 

acute myocardial infarction and strokes, related to the long-term and short-term exposure 

to air pollutants. Because of global warming, it is expected that the environmental 

concentration of some pollutants will increase, especially those gases and particles that 

are generated through atmospheric photochemical processes. As such, an increase in the 

mortality of the population may occur as a function of the presence of nitrates, sulphates 

and oxidizing gases (CONFALONIERI and MENNE, 2007). 
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The objective of this work was to verify the association between air pollutants and deaths 

due to acute myocardial infarction (AMI) in the elderly population of the city of São 

Paulo, estimating how much the risk of AMI deaths in this population increases in face of 

air pollution in the period from 2000 to 2010. To this end, a Poisson model for correlated 

data was used, adjusted with Generalized Estimating Equations. This way, we expect to 

contribute to the planning of public environmental and health-care policies that govern 

strategic actions on pollution control in major urban centers, in addition to improving the 

physical well-being of their populations.  

 

4.4. Materials and Methods 

 

This study worked with the daily data on air pollutants: ozone (O3), nitrogen dioxide 

(NO2), sulfur dioxide (SO2), carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM10), made 

available by the Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (CETESB), 

classifying their concentrations in the categories Good and Inadequate. The air quality is 

classified as good when the reference values agreed by CETESB are reached. Those 

values are: CO (9 ppm for 8 hours in average), SO2 (20 μg / m
3
 for 24 hours mean), O3 

(100 μg / m
3
 for 8 hours), NO2 (200 μg / m

3
 for each 1 hour) and PM10 (50 μg / m

3
 for 24 

hours in average). In this study, the air quality is considered inappropriate when all 

pollutants concentration exceed those limit values stipulated by CETESB. 

São Paulo State, Brazil, is the most industrialized center of Latin America with more than 

40 million inhabitants. There are about 19 million vehicles in the area (IBGE, 2014) 

using three different types of fuel: gasoline, diesel and ethanol.  Air pollution in São 

Paulo city originates predominantly from vehicle emissions. Vehicles are responsible for 

98% of CO emissions, 97% of HCs (hydrocarbons), 97% of NOx, 52% of PM and 42% 

of SOx, according to measurements carried out by CETESB. 

The records of elderly deaths (60 year or older),  due to acute myocardial infarction 

(AMI) according to place of residence in São Paulo for the period from 2000 to 2010 

were made available by the Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério 

da Saúde.  

These are count data, for which it is generally assumed that they follow the Poisson 

probability distribution. The Poisson distribution is particularly useful for modeling 

discrete variables that occur in a given time span, such as the daily death count, provided 
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that one establishes that the distribution is random with a mean approximately equal to 

the variance. In the present study, the count data were obtained in the longitudinal scale, 

which leads to a dependence between the serial observations. 

Taking into consideration the specific characteristics under study, we employed 

Generalized Estimating Equations (GEE), which enable the analysis of correlated data, to 

capture associations between the concentration of air pollutants and deaths caused by 

AMI.  

Generalized Estimating Equations were proposed by Zeger and Liang (1986) and Liang  

and Zeger (1986). The authors based themselves on Generalized Linear Models (GLM). 

The method is, therefore, an extension of GLM, adding a correlation structure between 

the observations to obtain consistent and asymptotically unbiased estimates, i.e., in large 

samples.  

In the GEE Model, yi, is a vector of response variables, obtained by the deaths counts due 

to acute myocardial infarction, of dimension ti x 1, that is, yi = (yi1, yi2,..., yiti)’, and 

Xi=(xi1, xi2,..., xiti)’ is the matrix of covariates, of dimension ti x p, whose rows are the 

vectors xit=( xit1,..., xitp)’, for the i-
th

 observational unit (i=1,2,..., n) in t-
th

 moments  of 

observation (times), t=1,2,...,ti. It is assumed, in principle, that the marginal distribution 

of the random variable Yit is known, that is, 𝑌𝑖𝑡~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜇𝑖𝑡  ) and that it belongs to the 

exponential family.  

𝑓 𝑦𝑖𝑡  ,𝜃𝑖𝑡  ,𝜑 = exp[𝑦𝑖𝑡  ln𝜇𝑖𝑡   −  𝜇𝑖𝑡   − ln(𝑦𝑖𝑡  !)]  

 

In which the index t is included to consider the repeated observations in time. It is 

assumed that 𝜃𝑖𝑡 = ln(𝜇𝑖𝑡) is the canonical parameter, 𝑏 𝜃𝑖𝑡 = exp 𝜃𝑖𝑡 = 𝜇𝑖𝑡  is a 

monotonic and derivable function. In addition, E(Yit)= μit =b’(θit), Var(Yit)=ai(𝜑)b’’ 

(𝜃𝑖𝑡)=ai(𝜑)V(μit), where V(μit) is the variance function. Also, in a great portion of cases, 

ai(𝜑)=𝜑. One can therefore define a generalized linear model for each instant of time t, 

adding a function that makes the link between the random part and the systematic part as:

  

ηit = g (μit), 
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where ηit = x’itβ is the linear predictor, β=(β1,β2,…, βp)’ is the vector of unknown 

parameters and of interest and g(.) is the link function. 

Generalized Estimating Equations are an extension of the quasi-likelihood estimation 

method proposed by Wedderburn (1974), which only requires specification of one 

variance function for the response variable and the functional relationship between the 

mean response and the parameters β. The correlation structure used was of the 

exchangeable type, in which one considers that the correlation between observations of 

the variables of the same group is the same. This is the assumed correlation structure in a 

random effects model with a random intercept for each variable (Laird; Ware, 1982).  

In this study, we assumed a Poisson probability distribution and a canonical link function 

(logarithm of the mean), with the linear predictor ηit = ln (μit)=β0+β1X, whose 

exponential of parameter β1 represents the relative risk (RR), where X represents the 

matrix of dichotomized classifications of air pollutants, considering 0 for good 

concentrations and 1 for the inappropriate ones, according resolution admitted by 

CETESB. 

According to Agresti (1996), the definition of the RR is the ratio between the 

probabilities of success of two levels of the explanatory variable, using the reference 

category (baseline). In this study, the reference class was the concentration of the 

pollutant classified as good. To choose the best model, we used the criterion of 

information based on quasi-likelihood. Pan (2001) proposed a method to select models in 

GEE using information criteria based on the quasi-likelihood ratio, the QIC. This 

penalizes the value referring to the model (that is, rewards parsimony) so that the smaller 

the value of QIC, the better the fit of the model. The adjustments and selection of models 

were developed using the free statistical software R (2.15.0). 

 

4.5. Results  

 

The exploratory analysis of acute myocardial infarction deaths of were residing in São 

Paulo from 2000 to 2010 pointed, on average, to a higher occurrence in the quarter from 

July to September, the transition period between the winter and spring seasons (Figure 

4.1). The ozone concentration (Figure 4.2) registered low mean values in the months of 

May, June and July, revealing an inverse relationship with the other air pollutants (Figure 
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4.3), which showed higher averages in winter. This can be explained by the fact that the 

production of O3 requires the presence of solar radiation, which is reduced in this season 

of the year (MURAMOTO et al., 2003; ZOLGHADRI et al., 2004). 

 

 

Figure 4.1 - Variability of the mortality rate from acute myocardial infarction of were residing of São Paulo 

in the period from 2000 to 2010.  

 

 

 

 
Figure 4. 2 - Variability of Ozone in São Paulo in the period from 2000 to 2010.  
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Figure 4.3 - Variability of nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide and particulate matter in São 

Paulo in the period from 2000 to 2010.  

 

 

After adjusting the model with all studied pollutants, the effect were not significant when 

compared AMI and nitrogen dioxide (p-value = 0,718). The results had shown 5% of 

significance with carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone and particulate matter. The 

estimate have allowed to verify that the risks of death by acute myocardial infarction, 

caused by the exposure of the or elderly population to the pollutants, increase in 3% due 

to carbon monoxide, 6% because of sulfur dioxide, 4% occasioned by ozone and 9% 

related to the particulate matter (Table 4.1). Thus, proving the vulnerability of the 

cardiovascular health of the elderly population when the pollutants category changes 

from good to inadequate. 

     

Table 4.1 - Generalized Estimation Equations Model of the mortality rate from acute 

myocardial infarction of the resident population of São Paulo in the period from 2000 to 

2010.  

Model 

GEE 

Estimated Standard Error P-value RR Confidence Interval 

(95%) 

Intercept 2.3407   2.3407 <0.001 - - 

CO 0.0316   0.0148 0.0324    1.032  1.001  1.062 

SO2 0.0553   0.0147 <0.001 1.057 1.027  1.088 

O3 0.0426   0.0115 <0.001 1.043 1.020  1.067 

PM10 0.0875   0.0171 <0.001 1.091 1.055  1.129 

Significance at 5%. 

 



53 
 

4.6. Discussion 

 

This study corroborates those developed by Hanigan et al. (2008), Coelho et al. (2010) 

and Ignotti et al. (2010), who indicated that the winter months in São Paulo are 

responsible for an increase in cardiorespiratory diseases related to weather conditions and 

air pollution.  

Studies have shown associations between exposure to classical pollutants (particulate 

matter, ozone, sulfur dioxide and pollen) and the human health in general (Ruidavets  et 

al., 2005; Sicard et al., 2011; Lelieveld et al., 2013). It is important to highlight that this 

study, in addition to capturing the significant associations, shows that it is possible to 

obtain consistent estimates from acute myocardial infarction in the resident population of 

the city of São Paulo due to Air Pollution. 

The results presented in Liu et al. (2012) found seasonal effects of the air pollutants 

concentration in Tianjin, China and mortality due to non-accidental general causes in 

cardiovascular, cardiopulmonary, respiratory and ischemic heart disease subcategories; 

seasonal effects of air pollution were also found in this study for the city of São Paulo, 

China and São Paulo are classified as the cities with high levels of air pollution (WHO, 

2013). The difference of effects was explained by human activity patterns, which changes 

depending on the season. Liu et al. (2012) also suggest that the difference of the 

pollutants effects should be taken into account when we are modelling mortality data 

explained by air pollution, which corroborates with the results of  Hagler et al. (2006) and 

Galindo et al. (2008). These authors found that the pollutants composition is known due 

to its variations in the spatial domain, which suggests that seasonal patterns should be 

examined by geographic region. 

It is important to highlight that one of the limitations in this study was the lack of 

information of habits that may influence the occurrence of deaths, in order to better adjust 

the model.  

 

4.7. Conclusions 

 

To know the influence of air pollution on the mortality in the large urban centers is 

relevant because his allows to plan preventive policies and can be used as a support to 

reformulate cultural standards. 
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The relation between atmospheric pollutants concentration and deaths by cardiovascular 

illness is complex, due to the existence of a large numbers of contributing factors. To 

study the relationship between air pollution and deaths from AMI, a robust modeling 

which enable the analysis of correlated data, based on GEE  was used that doesn’t require 

the specification of the full distribution of the response variable, only its mean, although 

in some cases the relationship between mean and variance characterize some particular 

distribution. With this methodology, consistent estimates were obtained, requiring only 

the correct specification of the mean structure of the response variable, without making 

any distributional assumption.  

The presented methodology had been adequate for this kind of study, considering the 

characteristics of the historical data series and the aim of this research. In fact, the 

introduction of some variance-covariance structure on the correlated Poisson model 

adjustment process, improved the estimate accuracy, which allowed to conclude the 

significant effect of the CO, SO2, O3 and PM10 pollutants, to explain death, resulting in an 

increase of the risks for the exposed population to air pollution, in 3%, 6%, 4% e 9% 

respectively. 

The evaluated model its specific function attested in this study allowing to reach relevant 

results in the climatic context. Both the interpretation and the magnitude of the 

parameters must be considered, especially in a public health context, since any distortion 

may interfere with the planning of actions and the allocation of resources.  
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5.1 Resumo 

Esse estudo objetivou modelar a mortalidade por doenças respiratórias explicadas por 

condições atmosféricas, com o intuito de identificar associações significativas e verificar 

a capacidade da modelagem estocástica em prever óbitos decorrentes da relação entre 

condições meteorológicas e poluição do ar. Os métodos estatísticos utilizados na análise 

foram: correlação cruzada, pré-branqueamento e o modelo de regressão dinâmica que 

combina a dinâmica das séries de tempo e o efeito de variáveis explicativas. Os 

resultados mostram que existem associações significativas ao nível de 5% entre 

mortalidade e dióxido de enxofre, temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade 

relativa e a estrutura auto-regressiva. As correlações cruzadas identificaram defasagens 

significativas entre as variáveis atmosféricas e o número de óbitos, em dois meses para o 

SO2 e umidade relativa, onze meses para PM10, sete meses para o O3, oito meses para a 

temperatura do ar e a correlação cruzada sem defasagem com o NO2. Com as variáveis 

CO, precipitação e pressão atmosférica, a correlação cruzada não foi detectada. A 

modelagem estocástica mostrou que o número de óbitos por doenças respiratórias pode 

ser previsto a partir da combinação das variáveis meteorológicas e os poluentes 

atmosféricos, especialmente considerando a tendência e sazonalidade existente. 

Palavras-chave: Previsão, Mortalidade, Meteorologia, Poluição do Ar.  
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5.2 Abstract 

 

The article reports the modeling of mortality due to respiratory diseases emanating from 

atmospheric conditions, capturing significant associations and verifying the ability of 

stochastic modeling to predict deaths arising from the relationship between weather 

conditions and air pollution. The statistical methods used in the analysis were cross-

correlation and pre-whitening, in addition to dynamic regression modeling combining the 

dynamics of time series and the effect of explanatory variables. The results show there 

are significant associations between mortality and sulfur dioxide, air temperature, 

atmospheric pressure, relative humidity, and autoregressive structure. The cross-

correlations captured significant lags between atmospheric variables and deaths, of two 

months for SO2 and relative humidity, eleven months for PM10, seven months for O3, and 

eight months for air temperature and the cross-correlation without lag with NO2. With 

CO variables, precipitation and atmospheric pressure, cross-correlations were not 

detected. Stochastic modeling showed that deaths due to respiratory diseases can be 

predicted from the combination of meteorological and air pollution variables, especially 

considering the existing trend and seasonality. 

 

Keywords: Forecasting, Mortality, Meteorology, Air Pollution 
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5.3. Introduction 

 

It is known that weather or atmospheric conditions are just a few among many factors 

that influence human health. According to the World Health Organization (WHO, 2013), 

good human health depends on the continued stability of ecological and physical systems 

of the biosphere. This stability is increasingly threatened, with consequent vulnerability 

to health, as the human species becomes more urbanized and detached from natural 

systems. 

Air pollution has been linked to increased demand for health services and more deaths 

due to various factors in large urban centers, combined with other factors such as 

sanitation and social inequalities that deteriorate the quality of life, mainly in developing 

countries (CAKMAK et al., 2006; NASTOS and MATZARAKIS, 2006). 

The uninterrupted quest for comfort after the industrial revolution, according to estimates 

by the IPCC (2013), is the main cause of global warming and therefore of climate 

variability changes. The air quality in large urban areas is on the whole becoming worse, 

and future scenarios associated with climate changes include greater instability related to 

air pollution. So, while globally everyone will feel the impacts of climate change, those 

living in great urban centers will be the first ones, especially due to high levels of air 

pollution (CONFALONIERI et al., 2009).  

Sicard et al. (2011) state that the adverse effects to human health related to air pollution 

are mainly due to the sum of several pollutants, which are not always easy to quantify. 

Although the effects are not well defined in exposed individuals, some acute effects have 

been studied in previously healthy individuals and in individuals with a chronic 

cardiovascular or respiratory disease (ESQUIVEL et al., 2011). 

In general the most affected groups are children and elderly individuals, due to the 

development of the organism during childhood and the inherent problems of aging. 

Kinney and Ozkaynak (1991), Saldiva et al. (1995) Burkart and Endlicher (1999),  Filleul 

et al. (2004), Ostro et al. (2006), Sujaritpong et al. (2014). Respiratory diseases are one of 

the largest health problems worldwide. Hundreds of millions of people of all ages suffer 

from respiratory diseases and allergies, with over 500 million of them living in 

developing countries. 
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In particular, the prevalence of respiratory diseases is increasing in the city of São Paulo 

(FERRER et al., 2010). This increase affects the quality of life and can cause problems 

not only in affected individuals but their families as well (WHO, 2013). 

The World Health Organization and the World Bank estimate that four million people 

suffering from respiratory diseases may have died prematurely in 2005 and the 

projections are for substantial increase in the number of deaths in the future. These 

forecasts are associated with climate changes that increase vulnerability of people (IPCC, 

2013). In Sao Paulo, for example, air pollution doubles the risk of children developing 

asthma (PEREIRA et al., 1998; GOUVEIA et al., 2004).  

According to Saldiva et al. (2008) the effect of air pollution is both immediate (e.g., 

difficulty breathing and eye irrigation) and cumulative on the body and can accelerate the 

development of diseases. The air constantly polluted aggravates the development of 

certain respiratory diseases, resulting in a group of symptoms affecting various organs 

such as the nose and throat, increasing cases of asthma and sinusitis (LELIEVELD et al., 

2013).  

Many time series studies demonstrate that environmental pollutant variations (PM10 and 

SO2) in short term have adverse effects on mortality (Ostro et al., 2000; Pope et al.. 2002; 

Kan and Chen, 2003; Samet et al., 2000). These reports are consistent in many countries 

and refer to the general population (Schwartz et al., 2001; Rossi et al., 1999; Omori et al., 

2003; Vichit-Vadakan et al., 2008). The effects are more pronounced in elderly 

individuals (Kan et al. 2008; Aga et al. 2003) and those with chronic diseases such as 

cardiovascular disease (Zeka et al., 2006; Kwon et al., 2001) or chronic obstructive 

pulmonary disease (Sunyer et al., 2000). 

Given the evidence that many health outcomes are sensitive to climate changes, it is 

inevitable that climate change will affect peoples’ health (IPCC, 2013). In the present 

study we considered the combined effect of weather and air pollution to possibly explain 

the mortality of elderly individuals due to respiratory diseases. More particularly, we 

modeled the number of deaths due to respiratory diseases influenced by atmospheric 

pollutants and meteorological variables from January 2000 to December 2010 in the city 

of São Paulo. Stochastic modeling via dynamic regression was used, taking into 

consideration besides the stochastic process, the explanatory variables with their lags to 

improve the accuracy of the estimates, in order to adjust the current distribution of deaths 

through known atmospheric variables, allowing extrapolation of the results and checking 
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possible impacts of the weather. The results contribute through a robust statistical method 

able to relate climate and health variables, as a tool for researchers and public 

policymakers. 

 

5.4. Data and Methodology 

 

The data of this research on mortality due to multiple respiratory diseases (bronchitis, 

pulmonary emphysema and asthma), concentrations of pollutants and meteorological 

variables from January 2000 to December 2010 in the city of São Paulo were used. 

The target population of the study was elderly individuals (60 years or older) living in 

São Paulo city. Monthly deaths diagnosed as caused by respiratory diseases were 

obtained from the Mortality Information System. Air pollutant measurements were 

collected from the telemetry network stations of the CETESB (Sanitation Company of the 

state of São Paulo). The pollutants included in this study were particulate matter 

(PM10)(μg/m³), ozone (O3)(μg/m³), sulfur dioxides (SO2)(g/m³), nitrogen (NO2)(μg/m³) 

and carbon monoxide (CO)(ppm). São Paulo city, capital of the state of São Paulo, is one 

of the few places in Brazil that has a reliable database. It is the country’s largest city in 

terms of population, with 11.9 million inhabitants according to the Instituto Brasileiro de 

Estatística e Geografia (2010), living in an area of 1,522.986 km
2
. We were careful to 

select multiple weather stations to cover information of representative areas for the state 

capital as a whole, with 70% population coverage, according to CETESB (2014). 

Data concerning air temperature (°C), relative humidity (%), rainfall (mm), and 

atmospheric pressure (hPa) were obtained from the weather database for teaching and 

research of the National Institute of Meteorology, which keeps historical weather data in 

digital form. 

Besides descriptive statistics, the dynamic regression model (DRM) was used, which 

combines the dynamics of time series and the effect of explanatory variables. It is a 

mathematical regression model involving time series which includes not only current 

values of the variable under study but also past values (Pankratz, 1991). Furthermore, it is 

possible to include the explanatory variables and the response variable with or without 

lags in the model. Therefore, in DRM the dependent variable is explained by its lagged 

values and the current and past values of the explanatory variables. So, considering the 
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lagged values of the variable ( 1tY  ) and its predictors (Xn, t) or lagged predictors (Xn,t-k), 

the following dynamic equation is used: 

0 1 1 1 1, 1, 1, 1 1, 1 1, 1, 2, 2, 2, 1 2, 1... ...t t t k t t t t t k t k t t t t tY Y Y X X X X X                          
,(1) 

where the subscript t-i indicates the variables and parameters at time t with i lags. The 

equation includes a stochastic term (εt) representing the variables not included in the 

model (residuals) as well as some fluctuations normally distributed and not significant to 

the model (PANKRATZ, 1991). 

The estimation of the parameters is based on the Ordinary Least Squares method (OLS), 

since the stochastic error term (εt) has the appropriate properties of zero mean (E(εt) = 0), 

homoscedasticity (Var(εt) = σ ²) and absence of correlation (E(εi;εj) = 0 if i> j) . 

The DRM uses the bottom-up strategy, whereby a simple model is initially formulated 

and is then improved as new variables are included, until a suitable model is found 

(ZEILEIS, 2013). To determine the lag used in the DRM we used autocorrelation 

functions, cross-correlation and pre-whitening. The autocorrelation function is a measure 

of how much the value of a random variable is able to influence its neighbors.  

The autocorrelation value ranges from -1 to 1, the closer to -1, more negative the 

correlation is and the closer to 1, the more positive it is. A 0 value means total absence of 

correlation (NEWEY, 1987). Assuming a time-dependent random variable Xt, with mean 

μ, its autocorrelation R (k) is defined as:  

                                               R(k)= 
𝐸  𝑋𝑡–𝜇  𝑋𝑡+𝑘–𝜇  

𝜎2                                                     (2)  

where E is the value of the mathematical expectation, k is the time lag and σ
2
 is the 

variance of variable Xt. 

The cross-correlation is a measure of similarity between two signs of two variables in 

function of a lag applied to one of them, i.e., it reflects how the two processes are 

correlated. 

Here we evaluated whether the cross-correlations between dependent variables, which 

also showed the presence of a strong seasonal factor. To avoid erroneous interpretations 

in the detection of lags, we used the pre-whitening technique, which is a process to 

remove unwanted autocorrelation data prior to the analysis of interest. 
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From this preliminary analysis, we fitted the dynamic regression model, incorporating 

variables simultaneously including all those presenting some degree of significance to the 

outcome studied. Therefore, we included these variables both at time t and with lags 

depending on this preliminary analysis. Finally, by a stepwise elimination procedure we 

only kept in the final model those variables that remained significant at a level of 5%.  

Regarding the stochastic effect of the outcome, when using time series as here, the 

possible interdependence of the dependent variable at time t and t + 1 should be 

incorporated in the model. This is to take into account the probability of occurrence of 

death at time t + 1 conditional on the number of cases at time t death, as there are time-

dependent observations. 

From the analysis of the three models it was possible to check which could best portray 

the deaths observed and show the most consistent prediction. The quality of the model fit 

was analyzed by comparing the values of AIC (Akaike Information Criterion), which 

uses the Kullback-Leibler divergence to test whether a model is adequate, showing that 

the bias is asymptotically given by a number of parameters to be estimated in the model 

(AKAIKE, 1974).  

We also applied the Kolmogorov-Smirnov (KS), Durbin Watson (DW) and Breusch-

Pagan (BP) tests. The KS test is intended to determine whether a sample can be regarded 

as originating from a population with a certain distribution. In this study we used it to 

check whether the residuals followed a normal distribution (MARSAGLIA et al., 2003). 

DW is used to detect the presence of autocorrelation or residual dependency from a 

regression analysis. This test is based on the assumption that the errors in the regression 

model are generated by a first-order autoregressive process (MONTGOMERY et al., 

2001). Finally, the homoscedasticity assumption was measured using the Breusch-Pagan 

test (TSAY, 2005). All statistical techniques mentioned were performed with the aid of 

the free statistical software R 2.15.0. (R, 2008). 

 

5.5. Results 

 

During the study period, there were 23,456 deaths due to multiple causes (bronchitis, 

pulmonary emphysema and asthma) of elderly individuals (60 years or older) who lived 

in São Paulo. The months with the highest incidences of deaths were June, July and 
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August, and the largest monthly number – 418 notifications – occurred in June 2004 

(Figure 5.1). 

 

 
Figure 5.1 - Deaths due to Bronchitis, Pulmonary Emphysema and Asthma of elderly individuals who lived 

in the of São Paulo city, in the period between 2000 and 2010. 

 

The atmospheric, meteorological and elderly death variables (monthly mean values) are 

shown in Table 5.1. The monthly behavior of the variables in the study period indicated 

that on average the highest concentrations of air pollutants, except ozone, occurred from 

June to August, corresponding to winter in São Paulo.  
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Table 5.1: Means Monthly of Air Pollutants, Meteorological Variables and Mortality of Elderly by Bronchitis, Pulmonary Emphysema and 

Asthma in the period 2000-2010 in São Paulo-SP. 

Monthly SO2 

(µg/m³) 

PM10 

(µg/m³) 

CO 

(ppm) 

NO2 

(µg/m³) 

O3 

(µg/m³) 

Temperature 

(ºC) 

Pressure 

(hPa) 

Precipitation 

(mm) 

Humidity 

(%) 

Deaths 

(no. of cases) 

 

January  9.16 33.93 2.18 85.75 93.23     28.15 923.80 312.00 75.53 158.70 

February  9.52 37.55 2.38 94.47 99.80 28.73 924.30 229.44 75.54 135.00 

March  11.01 39.76 2.44 96.75 93.59 28.25 925.40 216.10 76.64 159.70 

April  11.39 43.01 2.47 105.64 104.47 26.56 926.60 79.33 77.18 157.50 

May  12.01 46.75 2.77 113.49 89.09 23.33 927.80 71.24 78.58 188.10 

June  12.53 59.32 3.51 138.34 93.75 23.72 929.20 32.43 79.70 217.10 

July  13.22 59.53 3.43 137.89 90.29 23.05 929.70 69.15 76.74 210.60 

August  12.65 60.15 3.13 144.35 105.62 25.14 929.10 36.29 73.89 204.70 

September  11.41 49.44 2.52 120.62 111.02 24.98 927.70 75.55 75.34 181.40 

October  10.47 45.21 2.84 119.98 124.37 27.44 925.70 126.51 73.03 183.20 

November  9.82 37.35 2.12 99.35 113.58 27.09 924.30 174.63 72.89 164.60 

December 9.63 34.53 2.14 88.53 100.01 28.09 923.50 255.70 74.76 156.70 
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The cross-correlations with the aid of pre-whitening between death and the atmospheric 

variables were used to detect significant lags for inclusion in the DRM (Figure 5.2). The 

significant lags were captured between atmospheric variables and number of deaths, of 

two months for SO2 and relative humidity, eleven months for PM10, seven months for O3, 

and eight months for air temperature and the cross-correlation without lag with NO2. No 

cross-correlation was detected for the covariables rainfall and atmospheric pressure.  

 

Figure 5.2 - Cross Correlations after pre-whitening among deaths and atmospheric variables. 
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With this knowledge, we studied the cross-correlation between each of the independent 

variables and the possible outcome gap between them. The DRM was adjusted with all 

lags captured in the cross-correlations mentioned earlier and the autoregressive variable 

(Model 1) when modeling started. Model 1 was able to capture the seasonality of the 

series but the deaths were underestimated and the prediction of death could not contain 

the same structural pattern of the observed data. From Model 1, the adjustment of the 

DRM was performed only with the significant variables. It can be noted that the behavior 

of the predicted deaths are similar to Model 1, however prediction starts to capture the 

structure of the series of Model 2 (Figure 5.3). 

 

Figure 5.3 - Observed deaths, predicted and planned for deaths of elderly people from Bronchitis, 

Pulmonary emphysema and Asthma in Sao Paulo city, Model 2. 

 

The evaluation tests of the models are presented in Table 5.2. Satisfying the assumptions 

of modeling via dynamic regression. Based on the AIC, Model 3 showed the best fit.  

 

Table 5.2 - Tests of fit quality of the models. 

 Model 1  Model 2  Model 3  

AIC  17,83  17,26  17,01  

KS  P-value=0.861  P-value=0.370  P-value=0.780  

BP  P-value=0.167  P-value=0.091  P-value=0.098 

DW  P-value=0.086  P-value=0.053  P-value=0.001  

 

Besides having the best fit, Model 3 also presented advantages over the previous ones, 

since the addition of the trend and seasonality functions managed to capture the structural 

pattern of the observed data series. It also had better accuracy in prediction, as shown in 

Figure 5.4. 
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Figure 5.4 - Observed and predicted deaths of elderly individuals due to Bronchitis, Pulmonary 

Emphysema and Asthma in Sao Paulo Model 3. 

 

In Figure 5.5, it is possible to see the difference between the predictions made by Model 

2 (a) and Model 3 (b). The addition of the trend and seasonality functions reduced the 

uncertainty of forecast in Model 3 (b). 

 
Figure 5.5 - Expected deaths due to Bronchitis, Pulmonary Emphysema and Asthma elderly (60 or older) 

from São Paulo for 2011, model 2 (a) and model 3 (b). 

 

 

Table 5.3 reports the output of Model 3, indicating synergism between sulfur dioxide (p-

value=0,001), air temperature (p-value=0,029), atmospheric pressure (p-value=0,001),  

and relative humidity (p-value=0,001),  when modeled simultaneously the trend and 

seasonal functions and autoregressive variables. 
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Table 5.3 - Dynamics Regression Model of deaths due to Bronchitis, Pulmonary 

Emphysema and Asthma of elderly individuals who lived in São Paulo, between 2000 

and 2010 with the explanatory variables with statistically significant, trend and 

seasonality and autoregressive variable (Model 3). 

                                                                Estimation       Error               Wald        P-value 

Trend (BEA_I) 0.63 0.67 0.94 0.047 

Seasonality (BEA_I)Jan. 137.74 61.24 2.25 0.080 

Seasonality (BEA_I)Feb. 164.51 62.35 2.64 0.081 

Seasonality (BEA_I)Mar. 133.47 61.71 2.16 0.032 

Seasonality (BEA_I)Apr. 153.29 64.24 2.39 0.051 

Seasonality (BEA_I)May. 126.07 64.74 1.95 0.056 

Seasonality (BEA_I)Jun. 114.69 68.17 1.68 0.049 

Seasonality (BEA_I)Jul. 128.60 68.90 1.87 0.050 

Seasonality (BEA_I)Aug. 140.73 70.57 1.99 0.051 

Seasonality (BEA_I)Sep. 156.83 69.04 2.27 0.077 

Seasonality (BEA_I)Oct. 143.43 68.01 2.11 0.079 

Seasonality (BEA_I)Nov. 161.38 68.19 2.37 0.058 

Seasonality (BEA_I)Dec. 152.04 64.88 2.34 0.071 

L(SO2, 2) 2.74 0.91 3.01 0.001 

L(TM, 8) 2.85 1.48 1.92 0.029 

L(PRES,1) 0.94 1.11 0.23 0.001 

L(UR, 2) 2.22 0.60 3.71 0.001 

L(BEA_I, 1) 0.23 0.09 2.64 0.001 

 

Table 5.4 shows the observed deaths and those expected by the Model 3 for 2011. The 

model underestimates the number of cases in a few months, but it reproduces the seasonal 

pattern of deaths, predicting deaths in June, July and August, as in the observed data. 

 

Table 5.4 - Deaths due to Bronchitis, Pulmonary Emphysema and Asthma, observed and 

predicted (model 3) for2011 of elderly individuals who lived in São Paulo. 

Year Months Deaths Observed Forecast  Model 3 IC 95% 

2011 January  184 146 130      163 

2011 February  171 123 108     139 

2011 March  168 149 130      167 

2011 April  167 143 123      162 

2011 May  176 174 151      197 

2011 June  227 201 174      228 

2011 July  232 198 170      226 

2011 August  204 192 163     221 

2011 September  199 170 142      198 

2011 October  200 172 143     201 

2011 November  169 154 126     183 

2011 December 176 146 117     175 
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5.6. Discussion 

 

The present study showed a significant association between the variables of interest and 

adequately modeled the deaths explained by the synergism among the dependent 

variables sulfur dioxide, air temperature, atmospheric pressure and relative humidity. 

Given the lags captured by the pre-whitening technique, which allowed determination of 

death response time due to the increase and/or modification of either air pollution or 

weather condition scenario. These results are in agreement with the literature, which 

suggests the existence of a relationship between air pollution and mortality due to 

respiratory diseases. Studies have shown associations between exposure to classic 

pollutants (particulate matter, ozone, sulfur dioxide) and human health in general 

(CAKMAK et al., 2011; SICARD et al., 2011; LELIEVELD et al., 2013).  

Table 1 shows that the largest number of deaths occurred in the winter season. This 

period is characterized by mild temperatures, atmospheric pressure, reduced rainfall and 

variation of relative humidity, which is a favorable scenario to the emergence and/or 

aggravation of respiratory diseases in elderly individuals. These findings for São Paulo 

are consistent with previous studies (ESQUIVEL et al., 2011). 

Many authors, such as Bi et al. (2003), Ajdacic-Gross et al. (2007) and Huang et al. 

(2011), advocate the use of cross-correlation to capture the dependence of lagged 

monthly observations between meteorological variables and disease. It is important to 

highlight that the exposure to air pollution refers to contact with pollutant concentrations 

that an individual encounters over time (hours, days, months, etc.), and therefore the 

deleterious effects on human health occur both immediately and accumulatively, which 

can explain the lags in the cross-correlations. 

The biological explanation for stochastic modeling by dynamic regression depends on 

climate feedback effect on the risks of dying due to a determined disease. It requires 

modeling the dependence between observations in time, since biologically death is 

manifested in the individual after a period of time subject to weather conditions that are 

adverse to health.  

It was considered that the atmospheric and meteorological variables first place to come 

after the assessment of deaths. So that the previous cross-correlation analysis provides an 

indication of which variables and that gap should be considered in the modeling. 
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It is important to highlight that this study, in addition to capturing the significant 

associations, shows that it is possible to obtain consistent estimates of deaths due to 

respiratory diseases through the simultaneous effect and conditioning of environmental 

and climatic variables. 

Liu et al. (2012) found seasonal effects of the air pollutant concentrations in Tianjin, 

China and mortality due to general non-accidental causes in cardiovascular, 

cardiopulmonary, respiratory and ischemic heart disease subcategories. 

Seasonal effects of air pollution were also found in this study for the city of São Paulo. 

Tianjin and São Paulo are classified as the cities with high levels of air pollution (WHO, 

2013). The difference in effects was explained by human activity patterns, which change 

depending on the season.  

Liu et al. (2012) also suggested that the difference of the effects of pollutants should be 

taken into consideration when seeking to model mortality data explained by air pollution, 

which corroborates the results of Makie et al. (2002); Hagler et al. (2006); Galindo et al. 

(2008) and Viana et al. (2014). Both these studies found that where the pollutants’ 

composition is known, it varies in the spatial domain; which suggests that seasonal 

patterns should be examined by geographic region. 

Gamble et al. (2013) argued that the relationship between climate change and the 

emergence of diseases in elderly individuals serves as a parameter for planning actions in 

order to improve quality of life for this group. Confalonieri et al. (2009) found that even 

when meeting acceptable standards, air pollution in the city of São Paulo is harmful to 

health. 

The city of São Paulo, according to the IBGE (2010), is the fourth largest urban 

agglomeration in the world and the sixth most polluted metropolis (WHO, 2005). In São 

Paulo air pollution kills more people than other public health problems, such as acquired 

immune deficiency syndrome and tuberculosis (Saldiva et al., 2008). The association 

between climate and mortality due to respiratory problems requires special attention, and 

this study makes an important contribution by describing an appropriate method able to 

consistently predict deaths due to atmospheric conditions.  
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5.7. Conclusions 

 

The originality of this article is the use for dynamic regression modeling to model deaths, 

capturing associations not only with atmospheric and climatic conditions at time t, but 

also incorporating lags. We chose to work with monthly information to check whether the 

robustness of the model reflects the seasonality of the data. 

The synergy and interaction are captured by the statistical significance of the model and 

supported by the physiological understanding of the effect of climate and pollutants on 

human health. 

The results show that the DRM used here can satisfactorily predict deaths due to 

respiratory diseases, explained by atmospheric variables, although underestimating the 

observed deaths. We also verified that the model is able to forecast the seasonal patterns 

of observed data. The trend and seasonality functions added greater predictive power to 

the DRM.  

The model has several strengths, including good fit. However, there are some limitations, 

such as the problem of not being able to work with individual risk factors for respiratory 

problems, such as smoking, allergies, genetic factors and viral infections, as well as 

natural causes such as deterioration of the respiratory system inherent to aging. In this 

type of study there are no individual observations, nor is there any determination of the 

extent to which increased concentration of pollutants in the atmosphere contributed to 

death.  

In conclusion, the results of stochastic modeling showed that deaths can be predicted 

consistently from the combination of meteorological and air pollution variables, 

especially seasons. The dynamic regression modeling managed to capture the relationship 

between atmospheric conditions and mortality data of elderly individuals due to 

respiratory issues in São Paulo city. 

Due to the complexity of this model, this study was limited to capturing only the lags in 

time. Future studies could expand the analysis by incorporating the effect of interactions 

between atmospheric and meteorological variables.  
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6.1. Resumo 

 Neste trabalho a inferência bayesiana é utilizada para descrever adequadamente sistemas 

complexos. Diante disso, o objetivo deste estudo foi verificar se o modelo Beta-

Binomial-Poisson consegue retratar o número médio de óbitos da população idosa por 

insuficiência cardíaca ocorridos no inverno, além disso, verificar cenários possivelmente 

associados às mudanças climáticas em duas localidades da Região Metropolitana de São 

Paulo (Santo Amaro e Sé), no período de 2000 a 2010. Utilizaram-se os métodos de 

modelagem estocástica, simulação de Monte Carlo via Cadeia de Markov por meio do 

algoritmo do Amostrador de Gibbs. Os resultados revelaram que o modelo Beta-

Binomial-Poisson conseguiu simular a realidade dos óbitos observados. Os cenários 

obtidos para a região de Santo Amaro sinalizaram em média o aumento de 102% e 

redução de 59% e na região da Sé o aumento de 108% e redução de 54%, do número de 

óbitos. Os resultados obtidos por meio da metodologia bayesiana permitem estimar a 

probabilidade de ocorrência de óbitos fornecendo subsídios aos gestores na identificação 

de áreas de maior risco, de modo, que haja um direcionamento no planejamento de 

políticas de saúde pública. 

 

Palavras-Chave: Modelagem, Amostrador de Gibbs, Mortalidade. 
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6.2. Introdução 

 

A ocorrência de mudanças significativas no clima de uma região, gera problemas que 

podem ameaçar as conquistas e os esforços do setor da saúde na redução das doenças 

(BRASIL, 2008). Ações para construir um ambiente saudável poderiam reduzir um 

quarto da carga global de doenças e evitar cerca de 13 milhões de mortes prematuras 

(PRUTUR-USTUN e CORVALAN, 2006). O quinto relatório do painel 

intergovernamental de mudanças climáticas (IPCC), AR5 (3), confirmou o aumento dos 

níveis dos gases do efeito estufa e da poluição do ar nos grandes centros urbanos, fatores 

contribuintes para a ocorrência de óbitos por doenças cardíacas. Menciona também que 

paralelamente ao processo de mudanças climáticas está o crescimento da globalização, 

das mudanças ambientais e da precariedade de sistemas de governo (BARCELLOS et al., 

2009). Para analisar a associação entre o tempo, clima e saúde humana, há de se 

considerar modelos estatísticos e/ou estocásticos que possam quantificar e qualificar essa 

relação.  

As estimativas dos possíveis impactos dos processos de mudanças globais sobre a saúde é 

dificultadas pela limitação de metodologias tradicionais utilizadas para a análise das 

relações entre ambiente e saúde. Por isso, métodos computacionais cada vez mais 

sofisticados, agregados com ampla gama de modelos probabilísticos atualmente 

conhecidos, propulsionaram a modelagem bayesiana. Dessa maneira, quando se admite 

que o parâmetro de uma família de distribuição também varia aleatoriamente segundo 

outra distribuição de probabilidade, isto é, o parâmetro passa a ser também uma variável 

aleatória com sua própria distribuição, novas distribuições de probabilidade podem ser 

obtidas como visto em Barcellos et al. (2009) e Madeira et al. (2009).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), até 2050 a 

população idosa deverá representar 22% da população brasileira. Deste número, mais de 

80% viverá nos grandes centros urbanos. Devido à esta transição demográfica e o 

consequente envelhecimento populacional, pode-se também justificar a escolha de 

trabalhar com esta parcela da população, uma vez que a saúde dos idosos responde de 

forma imediata às adversidades climáticas (WORLD BANK, 2010). 

Partiu-se do princípio de que indivíduos de um mesmo grupo não têm a mesma 

probabilidade de vir a óbito por insuficiência cardíaca, porém considerou-se que essas 

probabilidades são geradas a partir de uma mesma distribuição.  Dessa maneira, ajustou-
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se um modelo probabilístico, com o objetivo de averiguar se a mistura das probabilidades 

Beta, Binomial e Poisson conseguem retratar o número médio de óbitos por insuficiência 

cardíaca, como também projetar cenários possivelmente associados às mudanças 

climáticas. Os resultados obtidos contribuem fornecendo subsídios aos gestores no 

planejamento de políticas de saúde pública. 

 

6.3. Material e Métodos 

 

Utilizaram-se dados de óbitos de idosos (60 anos ou mais) por local de residência, 

ocorridos no domínio das subprefeituras de Santo Amaro e Sé. Por todas as causas dos 

capítulos de I a XIV, com destaque para o capitulo XI (doenças do aparelho circulatório) 

e por insuficiência cardíaca do Código Internacional de Doença - CID 10, coletados do 

banco de dados do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade de São 

Paulo (PRO-AIM), de duas localidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

(Santo Amaro e Sé) no período de 2000 a 2010.  

Com a Lei Municipal de São Paulo 13.399, de 01º de agosto de 2002, a Grande São Paulo 

passou a possuir 32 pequenos "municípios" distribuídos pela cidade, administrados por 

subprefeituras, as quais passaram a ter o papel, entre outros, de difundir 

informações sobre a situação de saúde da população local. A subprefeitura de Santo 

Amaro é responsável pelos distritos de Campo Belo, Campo Grande e Santo Amaro 

tendo área total de 37,50 Km² e densidade demográfica de 6.347 hab/Km². A da Sé, que 

está situação na região central de São Paulo, é responsável pelos distritos de Bela Vista, 

Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé com área 

total de 26,20 Km² e densidade demográfica de 16.454 hab/Km².  

A simulação inicial, denominada modelo controle, utiliza os parâmetros advindos da 

amostra dos dados observados ocorridos nas regiões em estudo.  Para a criação dos 

cenários, admitiram-se condições sugeridas por projeções divulgadas pelo quinto 

relatório do painel intragovernamental de mudanças climáticas, AR5 (IPCC, 2013). Tais 

projeções sinalizam que o uso contínuo e crescente do diesel no grande centro urbano e o 

mau uso da terra aumentará tanto os gases do efeito estufa como a poluição do ar.  

Segundo a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), Santo Amaro e Sé localizam-se em regiões com diferentes condições 
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meteorológicas e de qualidade do ar, o que também poderá contrastar as simulações de 

cada região.  

Priorizaram-se os meses de junho, julho e agosto, os quais compreendem a época de 

inverno em São Paulo, estação do ano mais relacionada a problemas de saúde associados 

às condições de tempo (ANALITIS et al., 2008).  

Neste trabalho, supõe-se que os dias são variáveis aleatórias que compõem o inverno 

possuem a mesma distribuição de probabilidade em relação à ocorrência de óbitos por 

doenças cardíacas. A probabilidade de ocorrência de óbitos por todas as causas de morte 

será considerada como parâmetro de uma distribuição Binomial e que pode ser gerado 

por uma distribuição Beta. Para os dias de um mesmo ano, a distribuição Binomial 

representa o número de dias em que houve óbitos por doenças cardíacas no período de 

inverno e a distribuição de Poisson representa a média esperada de óbitos por 

Insuficiência Cardíaca. Para verificar o ajuste dos dados estimados aos observados, 

utilizou o teste de aderência de Kolmogorov- Smirnov (K-S) ao nível de 5% 

significância. Segundo Siegel (1975), o teste K-S é uma prova de aderência, uma vez que 

se refere ao grau de concordância entre a distribuição de um conjunto de dados amostrais 

(observados) e uma distribuição teórica específica.  

Uma variável aleatória discreta com distribuição de probabilidade Binomial caracteriza-

se pelo número de sucessos numa sequência de 𝑛 tentativas independentes, cada uma 

delas resultando em apenas duas possibilidades, sucesso ou fracasso, em que a 

probabilidade de sucesso 𝑝 em cada tentativa permanece constante. Se a variável aleatória 

𝑋 tem distribuição Binomial com parâmetros 𝑛 e 𝑝 (notação 𝑋 ∼ 𝐵 𝑛,𝑝 ), sua função de 

probabilidade é dada por 

  𝑓 𝑥;𝑛,𝑝 =  
𝑛
𝑥
 𝑝𝑥 1 − 𝑝 𝑛−𝑥 ,           (1) 

sendo 𝑥 = 0,1, . . . ,𝑛 e  
𝑛
𝑥
  denota uma combinação de n elementos observados 

apresentando x sucessos. 

A ocorrência de óbitos por doenças cardíacas em um dia representa um sucesso e a 

ausência representa um fracasso. Como a probabilidade de sucesso varia entre 0 e 1, 

supõe-se que esta pode ser obtida a partir da distribuição Beta, que assume valores no 

intervalo  0,1 . 
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 Diz-se que uma variável aleatória 𝑌 tem distribuição Beta de parâmetros 𝑎 > 0 e 𝑏 > 0 

(notação: 𝑌 ∼ 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎, 𝑏 ) se sua densidade for dada por 

𝑓 𝑦;𝑎, 𝑏 =
1

𝛽 𝑎, 𝑏 
𝑦𝑎−1 1 − 𝑦 𝑏−1,𝑦 ∈  0,1 , (2) 

Sendo a>0 , b>0 

𝛽 𝑎, 𝑏 =  𝑡𝑎−1
1

0

 1 − 𝑡 𝑏−1𝑑𝑡. (3) 

 Uma variável aleatória 𝑌 ∼ 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎, 𝑏  tem esperança e variância dadas, 

respectivamente, por 

𝐸 𝑌 =
𝑎

𝑎+𝑏
  ;  𝑉 𝑌 =

𝑎𝑏

 𝑎+𝑏+1  𝑎+𝑏 2. (4) 

 Um dos métodos conhecidos na literatura para estimar os parâmetros 𝑎 e 𝑏 da 

distribuição Beta é chamado método dos momentos. Segundo Anscombe (1950), consiste 

em substituir a esperança e a variância na Equação (4) pelas respectivas medidas 

amostrais e, com isso, obter valores para 𝑎 e 𝑏. Estes valores são dados por: 

𝑎 = 𝐸 𝑌  
𝐸 𝑌  1−𝐸 𝑌  

𝑉 𝑌 
− 1   𝑏 =  1 − 𝐸 𝑌   

𝐸 𝑌  1−𝐸 𝑌  

𝑉 𝑌 
− 1  (5) 

A fim de obter as frequências de óbitos por doenças cardíacas, para os meses pertencentes 

ao inverno da Região Metropolitana de São Paulo, os dados referentes a esse período 

foram isolados e considerados como uma amostra formada por 0 e 1 da seguinte maneira: 

cada dia em que houve óbitos foi considerado sucesso (um), caso contrário tem-se 

fracasso (zero). Divide-se, então, a quantidade de sucessos por ano pela quantidade de 

dias do período do inverno, obtendo-se assim uma amostra de frequências anuais de 

óbitos por doenças cardíacas por invernos. Para modelar o número de óbitos por 

Insuficiência Cardíaca no período de 2000 a 2010, utilizou-se a distribuição de Poisson. 

Desse modo, sendo 𝑁 tal variável aleatória com distribuição de Poisson, a probabilidade 

de que ocorram em média 𝑛 óbitos por Insuficiência Cardíaca num inverno é 

𝑓 𝑛; 𝜆 =
𝑒−𝜆𝜆𝑛

𝑛!
,𝑛 = 0,1,2. .. (6) 

A função de distribuição conjunta das variáveis aleatórias 𝑋,𝑌,𝑁  é proporcional a forma: 
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𝑓𝑋𝑌𝑁 𝑥,𝑦,𝑛 ∝  
𝑛
𝑥
 𝑦𝑥+𝑎−1 1 − 𝑦 𝑛−𝑥+𝑏−1𝑒−𝜆

𝜆𝑛

𝑛 !
, (7) 

em que 𝑥 = 0,1, . . . ,𝑛, 0 ≤ 𝑦 ≤ 1 e 𝑛 = 0,1, ...Condicionando uma variável aleatória em 

relação aos valores fixos assumidos pelas outras, tem-se as seguintes distribuições: 

𝑓𝑋∨𝑌𝑁 𝑥 𝑦, 𝑛 ∝  
𝑛
𝑥
 𝑦𝑥 1 − 𝑦 𝑛−𝑥 , (8) 

com distribuição 𝐵 𝑛,𝑦 ;  

𝑓𝑌∨𝑋𝑁 𝑦 𝑥,𝑛 ∝ 𝑦𝑥+𝑎−1 1 − 𝑦 𝑛−𝑥+𝑏−1, (9) 

e distribuição 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 + 𝑎, 𝑛 − 𝑥 + 𝑏 , além disso 

𝑓𝑁∨𝑋𝑌 𝑛 𝑥, 𝑦 ∝ 𝑒− 1−𝑦 𝜆   1−𝑦 𝜆 𝑛−𝑥

 𝑛−𝑥 !
,𝑛 = 𝑥, 𝑥 + 1, . .., (10) 

com distribuição Poisson com parâmetro  1 − 𝑦 𝜆. 

Essas distribuições foram usadas para gerar uma amostra de Gibbs. O Amostrador de 

Gibbs é um algoritmo iterativo para gerar uma amostra de uma variável aleatória cuja 

distribuição marginal não é conhecida. Considerando as variáveis aleatórias 𝑋,𝑌,𝑁 e as 

respectivas funções de densidade condicionais 𝑓𝑋∨𝑌𝑁 ,𝑓𝑌∨𝑋𝑁 ,𝑓𝑁∨𝑋𝑌 , o Amostrador de 

Gibbs foi definido pelas seguintes transições de 𝑡 para 𝑡 + 1: 

𝑋𝑡+1 ∼ 𝑓𝑋∨𝑌𝑁 𝑥 𝑌 = 𝑦𝑡 ,𝑁 = 𝑛𝑡 

𝑌𝑡+1 ∼ 𝑓𝑌∨𝑋𝑁 𝑦 𝑋 = 𝑥𝑡+1,𝑁 = 𝑛𝑡 

𝑁𝑡+1 ∼ 𝑓𝑁∨𝑋𝑌 𝑛 𝑋 = 𝑥𝑡+1,𝑌 = 𝑦𝑡+1 
 (11) 

Essas iterações produzem a seguinte sequência 

𝑋0𝑌0𝑁0,𝑋1𝑌1𝑁1,𝑋2𝑌2𝑁2, . . . ,𝑋𝑘𝑌𝑘𝑁𝑘 . (12) 

A sequência em cada uma das variáveis é uma Cadeia de Markov tal que XK ∼ fX x , 

YK ∼ fY y  e NK ∼ fN n  para k suficientemente grande (ROBERT e CASELLA, 2004). 

Os valores para t = 0 devem ser fornecidos no início do algoritmo e, neste trabalho, uma 

amostra dos óbitos em cada região foi usada para obter os valores iniciais para 

parâmetros. Características como média e variância das amostras simuladas foram, então, 

comparadas com as dos dados amostrais para verificar se o cenário atual (dados 

observados) é representado adequadamente nas simulações. Para construção de um 

cenário pessimista levou-se em consideração o uso crescente do diesel e o mau uso do 
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solo; para um cenário otimista foi considerado redução de ambos, o que está associado às 

mudanças climáticas de acordo com Stavi et al. (2013) e Timilsina et al. (2013).  

 

6.4. Resultados e Discussão 

 

Por meio dos histogramas dos óbitos de idosos por Insuficiência Cardíaca nas regiões em 

estudo, tem formas de distribuições diferentes entre as regiões, tanto quando se compara 

o período anual verifica-se uma forte assimetria na região de Santo Amaro em 

comparação a Sé (Figura 6.1), quanto ao observar o período do inverno (Figura 6.2).   

 

Figura 6.1 – Histogramas do índice anual de óbitos observados de idosos (60 anos ou mais) por 

Insuficiência Cardíaca em Santo Amaro (a) e Sé (b) no período de 2000 a 2010.  

 

(a)

Índice Anual de Óbitos por Insuficiência Cardíaca em Santo Amaro

D
e

n
s
id

a
d

e

0 1 2 3 4 5 6 7

0
.0

0
0

.0
5

0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0
0

.2
5

0
.3

0

(b)

Índice Anual de Óbitos por Insuficiência Cardíaca na Sé

D
e

n
s
id

a
d

e

0 2 4 6 8 10

0
.0

0
0

.0
5

0
.1

0
0

.1
5

0
.2

0



80 
 

 

Figura 6.2 – Histogramas do índice de inverno de óbitos observados de idosos por Insuficiência Cardíaca 

em Santo Amaro (a) e Sé (b) no período de 2000 a 2010.  

 

Realizaram-se 5.000 iterações para cada região de estudo, e também para os dois cenários 

(Tabela 6.1). Constata-se a proximidade de valores ao comparar a média dos óbitos 

observados com a média gerada pelo modelo controle, revelaram valores muito próximos, 

verificando assim que o modelo Beta-Binomial-Poisson consegue retratar a realidade dos 

óbitos observados (Tabela 6.1). Denominou-se cenário pessimista (CP) aquele em que a 

quantidade de óbitos fosse duas vezes maior.  Para o cenário otimista (CO) a situação 

considerada foi de metade dos óbitos em relação ao cenário atual, ou seja, subtraiu-se 

pela metade a quantidade de óbitos observados. As alterações foram feitas nas condições 

iniciais para a simulação dos cenários.  

Tabela 6.1 - Modelagem de óbitos de idosos (60 anos ou mais) das populações ocorridos 

nas regiões da Sé e Santo Amaro, São Paulo e Cenários relacionados a alterações 

climáticas. 

Regiões Dados 

Observados 

Modelo 

Controle 

Cenário 

Pessimista 

Cenário 

Otimista 

   Santo Amaro 

Média  

Desvio Padrão      

Variância 

2,462 

1,295 

1,676 

2,508 

2,565 

1,601 

4,971 

5,139 

2,267 

1,001 

1,013 

1,006 

         Sé     

Média      
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A partir das simulações do número de óbitos por Insuficiência Cardíaca, sugeridas pelos 

cenários foi detectado, para a região de Santo Amaro aumento relativo de 102% (CP) e 

uma redução de 59% (CO); para a região da Sé aumento relativo de 108% (CP) e redução 

de 54% (CO). Tanto os aumentos como as reduções foram verificados na média do 

número de óbitos em relação aos dados observados. 

A análise do ajuste estatístico foi realizada a posteriori, por meio do teste K-S entre a 

distribuição teórica e a amostra gerada da distribuição Poisson para cada região em 

estudo, verificou-se o valor-p = 0, 9865 para Santo Amaro e o valor-p= 0, 3847 para a Sé, 

corroborando com a adequação do modelo Beta-Binomial-Poisson. Observa-se nas 

Figuras 6.3 e 6.4 a comparação das funções de probabilidade para distribuição Poisson, 

entre as amostras do número de óbitos observadas (distribuição teórica) e as simuladas.  

A medida utilizada para verificação da qualidade da simulação foi o erro quadrático 

médio (EQM), os quais foram 0,015 (Santo Amaro) e 0,010 (Sé), constatando grande 

compatibilidade.  

 

 Figura 6.3 – Comparação das funções de probabilidade da distribuição Poisson, região de Santo Amaro. 
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Figura 6.4 – Comparação das funções de probabilidade da distribuição Poisson, região da Sé.  

 

A partir das distribuições verificadas nos histogramas, constatou-se que foram utilizados 

parâmetros diferentes entre as regiões em estudo. As médias do número de óbitos 

observados e estimados por insuficiência cardíaca de idosos foi superior na região da Sé 

quando comparadas a Santo Amaro. A adequação da mistura entre as probabilidades 

utilizadas neste estudo para retratar estruturas complexas mostrou-se satisfatória, 

concordando com os resultados encontrados em Zhu et al. (2012), nos quais observa-se 

que a mistura de probabilidades entre dados longitudinais e de sobrevivência conseguiu 

retratar medidas de influência dos dados observados, a partir da modelagem bayesiana. 

Referindo-se aos cenários de mortalidade relacionados ao contexto climático é importante 

mencionar que as projeções das condições de saúde frente às mudanças globais são 

produzidas pela extrapolação de estudos locais e de curta duração para cenários globais 

de longo prazo, o que pode gerar inúmeras incertezas e imprecisões, segundo Barcellos et 

al. (2009). Por outro lado, os cenários gerados neste trabalho construídos a partir de uma 

grande amostra, permite uma melhor descrição das características da distribuição de 

probabilidade da variável envolvida, o que não é possível verificar quando se trabalha 

com pequenas amostras.  

De acordo com Cairns et al. (2011) e Olivieri et al. (2012), a dinâmica de mortalidade 

experimentada nas últimas décadas, especialmente em idosos, motivou a introdução de 

inovações importantes na modelagem de óbitos com auxílio da inferência 
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bayesiana.Neste trabalho, para a construção dos cenários de óbitos levou-se em 

consideração possíveis efeitos gerados por alterações climáticas, conforme Patz et al. 

(2005); IPCC (2007); Ebi (2008);  Baccini et al. (2011) e Huang et al. (2011). Entre os 

resultados desses estudos, destaca-se que o aumento da mortalidade irá dobrar até 2050 e 

triplicar até 2080 quando relacionada às condições adversas do clima, tais como aquelas 

associadas ao impacto devido à poluição do ar (BELL et al., 2007); ou ainda ao conforto 

térmico (DESSAI, 2003; KNOWLTON et al., 2007) ou desconforto (KUSAKA et al., 

2012). Ressalta-se como ponto forte deste trabalho a robustez da metodologia que utiliza 

parâmetros estimados a partir de pequenas amostras para simular grandes amostras 

obtendo informação mais verossímil, concordando com Heydari et al. (2014), que 

alegaram que a abordagem bayesiana tem a vantagem de obter estimativas confiáveis 

mesmo a partir de pequenas amostras ou poucas observações.  

 

6.5.  Conclusões 

 

Conclui-se que o uso da inferência bayesiana por meio do modelo probabilístico Beta-

Binomial-Poisson foi uma metodologia eficiente e alternativa para modelar mortalidade. 

Observou-se que a mistura de probabilidades permitiu simular o número médio de óbitos 

de idosos por insuficiência cardíaca, na região de Santo Amaro, o número observado foi 

de 2,462 e o simulado de 2,508. Na região da Sé, o observado foi de 4,308 e o simulado 

de 4,426, o que possibilitou a geração de cenários que possam servir como parâmetro 

para a análise destinada à tomada de decisão.  

A partir dos cenários simulados, verificou-se que no denominado pessimista, aumento de 

102% e 108%, e por meio do cenário otimista redução de 59% e 54% no número médio 

de óbitos por insuficiente cardíaca em Santo Amaro e Sé, respectivamente. 

 Chama-se a atenção ao fato de que segundo o cenário pessimista em ambas as regiões de 

estudo o aumento do número médio de óbitos chegou a ser maior do que 100%. A região 

da Sé, localizada no centro de São Paulo, o efeito negativo é maior e o efeito positivo é 

menor quando comparado com a região de Santo Amaro, sinalizando que a região da Sé 

seria a região mais vulnerável.  
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CAPÍTULO 7 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

7.1. Conclusões e Perspectivas Futuras 

A presente tese evidencia especificidades metodológicas da relação complexa entre 

condições de tempo, poluição do ar e danos à saúde humana. Conforme estudos como os 

de Merril (2008) e Bakand et al. (2012), a complexidade ocorre devido à multiplicidade 

das exposições dos seres humanos às condições adversas do meio ambiente. Dentre as 

razões para a complexidade da relação entre o clima e a saúde estão alguns fatores como 

a multicausalidade na ocorrência das doenças, o intervalo entre o início e a cessação da 

exposição aos poluentes até o aparecimento da doença, além de uma gama considerável 

de outros fatores, tais como fatores de alimentação, metabólicos e psicossociais.  

A não linearidade existente entre condições atmosféricas e a saúde necessita de pesquisas 

que apontem métodos estatísticos robustos capazes de captar associações significativas, 

para obter diferentes tipos de informação que possam contribuir efetivamente no auxilio 

de políticas públicas ambientais e de saúde. Neste sentido, acredita-se que o objetivo 

geral foi alcançado, uma vez que os elementos e fatores obtidos da literatura e da análise 

dos dados permitiram elucidar metodologias capazes de retratar diferentes tipos de 

informação.  

A partir dos resultados expostos nos artigos, foi possível constatar que cada modelagem 

utilizada (GEE, MRD e MPBBP) nesta pesquisa ajusta significativamente associações 

entre internações e/ou óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares com as 

variáveis meteorológicas e os poluentes atmosféricos.  

A modelagem clássica via equações de estimação generalizadas conseguiu captar o risco 

relativo, avaliando principalmente que, mesmo em níveis considerados aceitáveis pela 

legislação vigente, a presença dos poluentes atmosféricos agregados a condições 

climáticas em um grande centro urbano, como a cidade de São Paulo, é prejudicial à 

saúde de crianças e idosos. Isso demonstra a necessidade de esforços para a elaboração de 

padrões adequados à realidade de São Paulo, bem como incentivos na qualidade dos 

veículos de transporte público e meios alternativos de transporte, como ciclovias, controle 

mais rigoroso sobre as emissões de poluentes e aumento do número de estações de 

monitoramento da poluição, com a finalidade de mitigar o problema.  
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A modelagem estocástica via regressão dinâmica mostrou-se consistente. O efeito 

sinérgico das variáveis meteorológicas e da poluição do ar, juntamente com as suas 

respectivas defasagens, possibilitou realizar a predição (interpolação) e previsão/projeção 

(extrapolação) de óbitos causados por doenças respiratórias. É importante mencionar que 

as funções de tendência e sazonalidade adicionaram uma melhor capacidade preditiva ao 

modelo. Os resultados apresentados têm como finalidade informar ao gestor público o 

quanto se perde em vidas, saúde e recursos públicos, enfatizando novamente a 

necessidade de não se procrastinar medidas que contribuam para a melhoria da qualidade 

do ar.  

A partir da utilização da modelagem bayesiana, verificou-se que a simulação das misturas 

de distribuições de probabilidade funcionou como uma boa metodologia alternativa, 

quando não se tem grandes amostras ou quantidade suficiente de dados. A qual 

reproduziu satisfatoriamente a realidade dos óbitos por insuficiência cardíaca ocorridos 

nas regiões de Santo Amaro e da Sé, localidades situadas na RMSP, como também 

permitiu a construção de cenários associados a possíveis efeitos provocados por 

alterações climáticas e poluição do ar.  Esta metodologia apresenta como vantagem a 

geração de grandes amostras, permitindo uma descrição mais verossímil das 

características da variável em estudo, o que não se verifica quando se têm pequenas 

amostras. 

Ressalta-se que ainda com a utilização da modelagem bayesiana a partir do método de 

Monte Carlo via Cadeia de Markov, por meio do amostrador de Gibbs, considerou-se a 

dependência existente. Foi possível obter uma amostra da distribuição marginal da 

variável estudada (número de óbitos por insuficiência cardíaca) a partir das distribuições 

condicionais que envolvem óbitos por todas as doenças e óbitos por doenças do aparelho 

circulatório.  

 Destaca-se também que os objetivos específicos foram alcançados e, diante dos 

resultados obtidos, foi possível chegar as seguintes conclusões: 

i- O risco de internações por asma aumenta aproximadamente duas vezes para as 

crianças de 0 a 4 anos residentes na região da Grande São Paulo expostas às 

concentrações do material particulado (PM10). 

ii- O risco de mortes por infarto agudo do miocárdio na população idosa (60 anos ou 

mais) da cidade de São Paulo aumenta em 3% causado pelo monóxido de carbono, 6% 
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pelo dióxido de enxofre, 4% pelo ozônio e 9% pelo material particulado PM10. 

Individualmente o PM10 apresentou maior risco à saúde cardiovascular dos idosos 

concordando com estudos que utilizaram outros métodos, como Nuvolone et al. 

(2011).  

iii- O melhor ajuste para a previsão de óbitos por doenças respiratórias (bronquite, 

enfisema e asma) em São Paulo no período de 2000 a 2010, ocorreu a partir da 

combinação das seguintes variáveis: dióxido de enxofre, temperatura do ar, umidade 

relativa e pressão atmosférica. Enfatiza-se que o modelo de regressão dinâmica foi 

capaz de prever os padrões sazonais de dados observados, na estação do inverno.  

iv- Constatou-se que o modelo Beta-Binomial-Poisson conseguiu retratar o número médio 

de óbitos da população idosa por insuficiência cardíaca ocorridos no inverno, como 

também, possibilitou a criação de cenários associados a alterações climáticas em duas 

localidades (Santo Amaro e Sé) da RMSP no período de 2000 a 2010. Foi apontado a 

partir dos cenários que a região central de São Paulo (Sé) é a mais suscetível a 

mudanças do clima no que diz respeito ao número de óbitos por insuficiência cardíaca 

entre as duas localidades estudadas. 

As perspectivas futuras incluem tópicos que não foram abordados ao longo da pesquisa, 

quanto aqueles que ganham importância a partir dos resultados da própria pesquisa. São 

estas: 

 

i- Seguindo a modelagem via modelos mistos acrescentar informações multiníveis, para 

verificar independência entre as observações de dados pertencentes a um mesmo 

grupo.  Unidades de cada nível são consideradas como amostras aleatórias, o que 

contribui no modelo incorporando efeitos mistos. Estes efeitos aleatórios são 

responsáveis por coeficientes aleatórios que levam em conta a variabilidade.  

ii- Utilizar técnicas de diagnósticos baseadas nas distâncias de Cook para a modelagem 

via GEE, com o objetivo de medir a influência de um subconjunto de observações, 

tanto sobre os parâmetros estimados, como sobre os valores do preditor linear. Estas 

técnicas trabalham com a exclusão de uma observação (observations deletion 

diagnostic) ou de um conjunto de observações, geralmente um grupo inteiro (cluster 

deletion diagnostic), para avaliar o impacto nas estimativas dos parâmetros do modelo.  
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iii- Prever o número de óbitos por doenças cardiovasculares e projetar cenários a partir da 

modelagem via regressão dinâmica. 

 

iv- Investigar se é possível trabalhar de forma conjunta o número óbitos por doenças 

respiratórias e cardiovasculares com as condições atmosféricas via modelagem 

bayesiana e simulação estocástica.   
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COMANDOS MODELO DE REGRESSÃO DINÂMICA. 

 

rm(list=ls(all=TRUE)) 

 

######PACOTES################## 

require(dynlm) 

require(tseries)  

require(car)  

require(verification)  

require(MASS) 

require(forecast) 

require(nortest) 

 

################################ 

(dados=read.table(file="dados.txt",heade

r=T,dec=",")) 

attach(dados) 

names(dados) 

 

################################# 

 

(dados1<-ts(dados,frequency=356, 

start=c(2000,1),end=c(2010,31))) 

BEA_I=dados1[,"Obitos_BEA_I"] 

SO2=dados1[, "MEDSO2"] 

O3=dados1[, "MEDO3"] 

PM=dados1[, "MEDPM"] 

CO=dados1[, "MEDCO"] 

NO2=dados1[, "MEDNO2"] 

PREC=dados1[, "PRC"] 

UR=dados1[,"UR"] 

TM=dados1[,"TEMPMAX"] 

PRESS=dados1[,"PRESS_0"] 

 

################################# 

#Modelo com a função de Tendência e 

#Sazonalidade 

 

MOD3 <-dynlm (BEA_I ~trend 

(BEA_I,1) + season(BEA_I,1) + 

L(SO2,1)+L(PM,20)+L(CO,10)+L(NO2,

5)+L(O3,10)+L(SVP,0) +L (PRESS,6) 

+L(PREC,17) +L(UR,23)+L(BEA_I,1) 

+0,data = dados1 ) 

summary(MOD3) 

 

################################# 

 

Analise Resíduos  

################################# 

#Modelo escolhido 

#MOD3 

 par(mfrow = c(1,1)) 

plot(MOD3$residuals,ylab="Error",main

="")  

abline(h=0,v=0, col=2)  

ls(MOD3$residuals) 

 

################################ 

 par(mfrow = c(2,2))  

plot(MOD3) 

 ls(MOD3)  

 

################################ 

#Teste Kolmogorov-Smirnoff  

##Deve ser maior que 5%  

 ks.test(n, "pnorm", mean(n), sd(n))  

#Teste Shapiro #Deve ser maior que 5%  

 n= MOD3$residuals  

shapiro.test(n)  

#decompose(n) 

 #plot(decompose(n))  

 

################################# 

 

Teste da independencia dos resíduos 

#Teste Box–Pierce (and Ljung–Box)  

Box.test(MOD3$residuals) 

#Teste de Durbin-Watson 

durbinWatsonTest(MOD3)  

 

 

 

 


