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No início dos anos 2000, com o objetivo de avançar nas ações de promoção e
proteção à saúde da população brasileira
e em consonância com o conceito ampliado de saúde, o Ministério da Saúde
(MS) cria a Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) e apresenta as bases para a sua
estruturação e inserção no Sistema Único
de Saúde (SUS). O monitoramento e o
controle de uma variedade de problemas
decorrentes do desequilíbrio do meio
ambiente constituem o objeto cotidiano

de trabalho da área, visando eliminar ou
reduzir a exposição humana a fatores ambientais prejudiciais à saúde. A vigilância
em saúde de populações expostas à poluição atmosférica - VigiAr, apresenta-se
no escopo das vigilâncias propostas para
a VSA, como uma atenção especial para
essas populações, a fim de recomendar
e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral,
conforme preconizado pelo SUS.

Qualidade do ar
A qualidade do ar constitui no resultado da interação de um complexo conjunto de fatores que propiciam concentração
ou dispersão de poluentes. A magnitude

das emissões, as condições meteorológicas e a topografia estão entre os fatores
mais relevantes que interferem na qualidade do ar.

Magnitude das
emissões de poluentes
Qualidade
do ar
Condições
meteorológicas

O Ministério do Meio Ambiente define poluição atmosférica como qualquer
forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar o ar impróprio,
nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e à
qualidade de vida da comunidade.
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Topografia

Em Belo Horizonte, a qualidade do ar
é classificada a partir da concentração de
poluentes atmosféricos (indicadores universais de poluição), segundo os padrões
definidos pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) (Quadro 1), medida
por quatro estações* de monitoramento.
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Quadro 1 - Padrão de qualidade do ar, CONAMA*

*Classificação

Índice de
Qualidade
do Ar (IQAr)

*Grupo de Poluentes/Indicadores Universais de Poluição - Maior frequência
de ocorrência na atmosfera e efeitos adversos que causam ao meio ambiente/
Intervalos de concentração.
PM₁₀
SO₂
Média
Média
24 h (µg/m³) 24 h (µg/m³)

CO
Média
8 h (ppm)

0₃
Média
1 h (µg/m³)

NO₂
Média
1 h (µg/m³)

Boa

0 – 50

0 - 50

0 - 80

0 - 4,0

0 - 80

0 - 100

Regular

51 – 100

51 - 150

81 - 365

4,1 - 9,0

81 - 160

101 - 320

Inadequada

101 - 200

151 - 250

366 - 800

9,1 - 15

161 - 200

321 - 1130

Má

201 - 300

251 - 420

801 - 1600

15,1 - 30

201 - 800

1131 - 2260

Péssima

> 300

> 420

> 1600

> 30

> 800

> 2260

Fonte: Portal PBH/Meio Ambiente/Indicadores da qualidade do ar.
*Resolução CONAMA 03/90 - Deliberação Normativa COPAM 001/81 - Lei nº 8.262/01
Legenda: PM₁₀ - Material Particulado; SO₂ - Dióxido de Enxofre; CO - Monóxido de Carbono; 0₃ - Ozônio;
NO₂ - Dióxido de Nitrogênio.

A qualidade do ar na cidade alterna predominantemente entre “boa” e “regular” e a
classificação “inadequada” ocorre raramente. No período de janeiro a setembro de
2015, os relatórios mensais das estações INMET e CMRR demonstraram que o ar apre-

sentou as classificações “boa” e “regular” em
70% e 30% dos dias, respectivamente.
No restante de 2015 e no decorrer do
ano de 2016, os dados das estações de
monitoramento não foram disponibilizados de forma sistemática.

Poluição do ar e seus efeitos à saúde
Estudos realizados em todo o mundo, especialmente nos últimos 50 anos,
apontam associações entre a exposição
aos contaminantes do ar atmosférico, sobretudo nas áreas urbanas, e os efeitos
adversos à saúde. Frequentemente, os
efeitos da má qualidade do ar não são tão
visíveis comparados a outros fatores mais
fáceis de serem identificados. Contudo, os
estudos epidemiológicos têm demons-

trado correlações entre a exposição aos
poluentes atmosféricos e os efeitos de
morbidade e mortalidade, causadas por
problemas respiratórios (asma, bronquite,
enfisema pulmonar e câncer de pulmão) e
cardiovasculares, mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera
não ultrapassam os padrões aceitáveis de
qualidade do ar vigentes (Quadro 2).

*Estação Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Estação Centro Mineiro de Referência em Resíduos
(CMRR), de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH); Estação Centro Contorno e Estação
Avenida Amazonas, de responsabilidade da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM)
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Quadro 2 - Principais poluentes atmosféricos, áreas de ação no sistema respiratório e efeitos
sobre a saúde humana
Poluentes
Material Particulado mistura complexa de
sólidos com diâmetro
reduzido, cujos componentes apresentam
características físicas e
químicas diversas.

Penetração no sistema
respiratório
PTS Nariz, garganta
Traqueia, brônquios,
MP₁₀
bronquíolos
MP₂‚₅ Alvéolos
MP₀‚₁

Alvéolos, tecido pulmonar,
corrente sanguínea.

Ozônio (O₃) - Gás incolor, invisível,
Traqueia, brônquios,
com cheiro marcante e altamente
bronquíolos, alvéolos.
reativo.
Monóxido de Carbono (CO) - Gás
(incolor, inodoro e insípido).

Alvéolos, corrente
sanguínea

Dióxido de Enxofre (SO₂) - Gás
tóxico e incolor.

Vias aéreas superiores,
traqueia, brônquios,
bronquíolos.

Óxido de Nitrogênio (NOx) - Gás
poluente com ação altamente
oxidante. Fator chave na
formação do ozônio troposférico.

Traqueia, brônquios,
bronquíolos, alvéolos.

Efeitos sobre a saúde
Interfere no sistema respiratório, pode
afetar o pulmão e todo o organismo.
Câncer respiratório, arteriosclerose,
inflamação de pulmão, agravamento de
sintomas de asma, aumento de internações hospitalares e podem levar à morte.
Irritação nos olhos e nas vias respiratórias, agravando doenças pré-existentes,
como asma e bronquite, reduzindo as
funções pulmonares.
Provoca dificuldades respiratórias e
asfixia. É perigoso para aqueles que
têm problemas cardíacos e pulmonares.
Ação irritante nas vias respiratórias,
o que provoca tosse e até falta de
ar. Agrava os sintomas da asma e da
bronquite crônica. Afeta, ainda, outros
órgãos sensoriais.
Afeta a mucosa dos olhos, nariz,
garganta e trato respiratório inferior.
Altas concentrações podem levar ao
aumento de internações hospitalares,
decorrente de problemas respiratórios,
problemas pulmonares e agravamento à resposta das pessoas sensíveis a
alérgenos. No ambiente pode levar a
formação de smog* fotoquímico e a
chuvas ácidas.

Fonte: Núcleo de Estudos em Epidemiologia Ambiental - Faculdade de Medicina da USP
PTS: partículas totais em suspensão; MP: material particulado; MP₁₀: MP com menos de 10 µm de diâmetro; MP₂‚₅:
MP com menos de 2,5 µm de diâmetro; MP₀‚₁: MP com menos de 0,1 µm de diâmetro.
* Smog: poluição atmosférica caracterizado pela formação de uma nuvem que é uma mistura de fumaça, neblina, ar,
poluentes gasosos e partículas sólidas.

As crianças, idosos e os portadores de
doenças cardíacas e respiratórias estão
entre os grupos mais suscetíveis aos efeitos adversos da contaminação do ar. Para
excluir os efeitos do tabagismo e do ambiente de trabalho sobre a saúde, os estudos em crianças são os mais indicados,
embora limitados pelo fato de que muitas
doenças só se manifestam após décadas
de exposição à poluição atmosférica. Em
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termos gerais, os efeitos na saúde podem
ser agudos ou crônicos, leves ou graves.
Estudos de séries temporais realizados
em diferentes populações mais expostas
à poluição do ar confirmam um excesso
de mortalidade por doenças respiratórias
e cardiovasculares. As internações hospitalares e os atendimentos de emergência
por tais causas aumentam quando há episódios de elevação dos níveis de contami-
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nação do ar. Estudos recentes apontam a
associação de poluição do ar e crescimento intrauterino restrito, prematuridade e
baixo peso ao nascer.
A temática da poluição do ar remete sempre à poluição externa, mas os
poluentes estão presentes também nos
ambientes internos. Nessa perspectiva é
relevante que se amplie a atenção para a
qualidade do ar em locais fechados, pois,
mais da metade desses (empresas, escolas, cinemas, residências, hospitais) têm ar
de má qualidade, de acordo com os padrões da OMS.
Os níveis de concentração de poluentes
podem ser de duas a cinco vezes maiores

em ambientes internos do que nos externos, até mesmo em cidades altamente industrializadas, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA).
Essa realidade, aliada ao tempo de permanência em ambientes internos, potencializa
os riscos à saúde humana nesses locais.
A poluição atmosférica traz prejuízos
para a saúde e qualidade de vida das pessoas, além de acarretar maiores gastos do
Estado, decorrentes do aumento do número de atendimentos, internações hospitalares e uso de medicamentos. A poluição do
ar pode comprometer também a visibilidade e afetar a qualidade dos materiais (corrosão), do solo e das águas (chuvas ácidas).

Implantação do programa VigiAr na SMSA/SUS-BH
O processo de implantação do Programa VigiAr na Secretaria Municipal de
Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) vem
ocorrendo desde 2015, com a busca por
informações/estudos do tema, pelo conhecimento sobre a atuação de outras
instâncias de governo na área e análises
de dados epidemiológicos e ambientais,
para a adoção do método de trabalho
mais adequado.
Belo Horizonte (BH) possui um sistema
de informação em saúde presente no processo de trabalho de todas as Unidades
da Atenção Primária, o que propicia uma
análise mais abrangente acerca da saúde
respiratória da população. Outra fonte importante de informação para o monitoramento das doenças respiratórias é o Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS),
que também permite análise por região
geográfica mais desagregada.
A análise dos dados epidemiológicos
dessas fontes consiste na ação mais re-

levante para o desenvolvimento do Programa VigiAr-BH, uma vez que os dados
ambientais da qualidade do ar (classificações “boa” e “regular”), predominantes na
cidade, não são capazes de demonstrar a
relação entre os poluentes atmosféricos
e as doenças e agravos respiratórios. O ar
classificado como “bom” e “regular” não
impacta na saúde da população em geral,
no entanto, os níveis de poluentes presentes nessas classificações (Quadro 1), apesar
de baixos, são suficientes para afetar a saúde dos grupos mais suscetíveis (crianças,
idosos, portadores de doenças cardíacas
e respiratórias), segundo estudos na área.
Nesse contexto, os dados disponibilizados
pelas estações de monitoramento não são
suficientes como preditores da distribuição das doenças respiratórias na cidade.

5

BOLETIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada à Qualidade do Ar - VigiAr

Relatório 2015
O Programa VigiAr-BH, entre outras
ações desenvolvidas, consiste em acompanhar a situação de saúde das crianças menores de cinco anos, frente às doenças e
agravos respiratórios, conforme diretriz do
Ministério da Saúde (MS). Nesse sentido, este
relatório apresenta uma análise dos dados de
atendimentos na Atenção Primária e de internações, por doenças do aparelho respiratório
(CID-10 cap. X), ocorridos nessa população,
no período de 2011 a 2015. Os dados foram
obtidos, respectivamente, por meio de relatórios disponibilizados pelo SISREDE/SMSA e
Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS).
Para análise por Distrito Sanitário (DS) e Centro de Saúde (CS) foram utilizados os dados
de atendimentos realizados em 2015.

As taxas de atendimento foram calculadas a partir da razão entre o número de
atendimentos (CID-10 cap. X) e a população menor de 5 anos cadastrada no SISREDE/SMSA-PBH, multiplicado por 100.
Em relação à sazonalidade, no período
de 2011 a 2015, observou-se que a média
de atendimentos nas unidades da atenção primária e a média de internações nos
hospitais próprios e conveniados do SUS-BH apresentaram um comportamento
semelhante. A série histórica demonstrou
que a elevação dessas taxas teve início a
partir do mês de fevereiro, alcançou o ápice no mês de abril e mostrou um declínico a partir do mês de maio (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Média de atendimentos na Atenção Primária e de internações por Doenças e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos. Belo Horizonte, 2011-2015

Fonte: SISREDE/SMSA-PBH - SIH-SUS

A taxa de atendimento na atenção primária do município, em menores de 5 anos, foi
ligeiramente menor em 2015 (59,4) do que
em 2014 (62,5). Os DS Pampulha, Oeste, Leste e Centro Sul apresentaram taxa superior
à taxa do município, tanto em 2014 quanto
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em 2015. Os DS Centro Sul e Venda Nova
apresentaram, respectivamente, a maior e
menor taxa de atendimento nos anos analisados. Os DS Venda Nova, Nordeste, Pampulha apresentaram taxa de atendimento
ligeiramente maior em 2015 (Gráfico 2).

Edição nº 1 - Junho de 2017

Gráfico 2 - Taxa de Atendimento (por 100 habitantes) na Atenção Primária por Doenças e
Agravos Respiratórios em menores de 5 anos, por Distrito Sanitário de residência. Belo Horizonte, 2014 e 2015
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60,0

45,4
44,5
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Leste
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Fonte: SISREDE/SMSA-PBH - Dados de 2014 disponíveis até agosto/2016 - Dados de 2015 disponíveis até maio/2016

Em 2015, a taxa de atendimento na atenção primária do DS Barreiro, em menores de
5 anos, foi de 48,6 por 100 habitantes, variando nos CS entre 19,1 e 143,5. Chama a
atenção a alta taxa no CS Pilar/Olhos Dágua,

sendo 7,5 vezes maior que a menor taxa
(CS Barreiro de Cima) e 3,0 vezes maior que
a do DS. Sete centros de saúde tiveram
taxa superior à do DS e quatro apresentaram taxa maior que a municipal (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Barreiro, Belo Horizonte, 2015
160,0

143,5

140,0
120,0
93,5

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

33,7 33,7
28,4 30,6 32,4
23,7 27,1
19,1 21,6

52,5 53,1 55,0
47,1 48,6
42,2 42,9 45,0

59,4

67,7

73,5

0,0

Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016
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A taxa de atendimento em menores
de 5 anos, na atenção primária do DS
Centro-Sul, em 2015, foi de 103,1 por 100
habitantes. As taxas dos CS apresentaram
variação entre 82,0 (CS Nossa Sra. Aparecida) e 352,4 (CS Tia Amância). Ressalta-se que, diferentemente dos demais DS,
as taxas de atendimento de todos os CS

da Centro-Sul foram superiores à do município. Em relação à taxa do Distrito, sete
unidades apresentaram taxas maiores.
Destaque para os Centros de Saúde Tia
Amância, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas
que apresentaram, respectivamente, taxas 6,0, 3,7 e 3,2 vezes maiores que a do
município (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do DS Centro
Sul. Belo Horizonte, 2015
400,0
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350,0
300,0
250,0

220,0
189,7

200,0
150,0
100,0
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87,2
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103,1

106,0

107,9
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118,6

59,4

50,0
0,0

Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

Em 2015, a taxa de atendimento em
menores de 5 anos, na atenção primária do Distrito Sanitário Leste, foi de 92,2
por 100 habitantes, variando entre 33,1 e
138,4, sendo a maior taxa (CS Mariano de
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Abreu) 4,2 vezes maior que a menor taxa
(CS São Geraldo). Dos quatorze CS, onze
(78,6%) tiveram taxas superiores à do município e desses, sete apresentaram taxas
maiores que a taxa distrital (Gráfico 5).
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Gráfico 5 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Leste. Belo Horizonte, 2015
160,0
138,4

140,0

124,4 126,8

120,0
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77,5

80,0
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59,4
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92,2

94,9

101,4 103,7
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65,5

33,1

20,0
0,0

Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

No DS Nordeste, a taxa de atendimento na atenção primária, em 2015, foi de
51,0 por 100 habitantes, variando entre
31,0 e 81,6, sendo a maior taxa (CS Leopoldo Chrisóstomo/Vilas Reunidas) 2,6 vezes

maior que a menor taxa (CS Nazaré). A
taxa de atendimento em sete CS (33,3%)
foi maior que a do município e maior que
a distrital em nove CS (42,8%) (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Nordeste. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

Em 2015, a taxa de atendimento em
menores de 5 anos, na atenção primária do
DS Noroeste foi de 51,8 por 100 habitantes
e variou entre 9,5 e 101,1, sendo a maior
taxa (CS Dom Cabral) 10,6 vezes maior que
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a menor taxa (CS João Pinheiro). A taxa de
atendimento em sete CS (43,7%) foi maior
que a do município e maior que a distrital
em oito CS (50,0%) (Gráfico 7).
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Gráfico 7 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Noroeste. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

No ano de 2015, o DS Norte apresentou
taxa de atendimento na atenção primária,
em menores de 5 anos, de 53,9 por 100 habitantes, com variação nos CS entre 16,3 e
140,1. A maior taxa (CS Jardim Guanabara) foi

8,6 vezes maior que a menor taxa (CS Etelvina Carneiro). Destaque para os CS Guanabara, São Tomas, Amelia R. Melo e Guarani que
apresentaram taxas bem mais elevadas que
as demais do Distrito (Gráfico 8).
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Gráfico 8 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Norte. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

A taxa de atendimento em menores de
5 anos, na atenção primária do DS Oeste
em 2015, foi de 70,1 por 100 habitantes e
variou entre 26,6 e 222,3 nos CS, sendo a
maior taxa (CS São Jorge) 8,3 vezes maior
que a menor taxa (CS Cabana). Dez CS
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(59%) do total de dezessete apresentaram
taxa maior que a taxa municipal, com destaque para o São Jorge e João XXIII que
registraram taxas bem mais elevadas que
as demais do DS (Gráfico 9).
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Gráfico 9 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios em
menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito
Sanitário Oeste. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

No DS Pampulha, a taxa de atendimento em menores de 5 anos, em 2015,
na atenção primária, foi de 65,9 e teve
variação nos CS entre 27,7 e 155,7, sendo
a maior taxa (CS Dom Orione) 5,6 vezes

maior que a menor taxa (CS São Francisco). Destacam-se os CS Dom Orione e São
José, respectivamente com taxas 2,4 e 1,9
vezes maiores que a do DS (Gráfico 10).
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Gráfico 10 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios
em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito Sanitário Pampulha. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

Em 2015, o DS Venda Nova apresentou
taxa de atendimento na atenção primária
em menores de 5 anos, de 45,4 por 100
habitantes, com uma variação nos CS entre 9,6 e 136,7. A maior taxa (CS Copacabana) foi 14,2 vezes maior que a menor
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taxa (CS Nova York). Quatro CS (25%) registraram taxas superiores à taxa municipal,
com destaque para o CS Copacabana e o
CS Jardim Leblon, 2,3 e 1,7 vezes maiores,
respectivamente (Gráfico 11).
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Gráfico 11 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios
em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de abrangência de residência do Distrito Sanitário Venda Nova. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

Para identificação de unidades que
merecem maior atenção no monitoramento das doenças respiratórias, em menores de 5 anos, foram selecionados 24
centros de saúde (16,2%) do total de 148
unidades da atenção primária, que correspondem àqueles com taxa de atendimento no município maior ou igual 100.
As taxas variaram de 101,1 (CS Conjunto
Santa Maria) a 352,4 (CS Tia Amância). O
DS que apresentou o maior número de
unidades foi a Centro Sul (8), seguido da
Leste (6), Venda Nova, Pampulha, Norte

e Oeste (2), Barreiro e Noroeste (1). O DS
Nordeste não apresentou unidade com
taxa de atendimento maior ou igual a 100.
Os atendimentos realizados por esses vinte e quatro centros de saúde correspondem a 26,2% do total registrado por todas
as unidades da atenção primária de Belo
Horizonte (66.630) (Gráfico 12).
Por outro lado, destaca-se também a
importância de buscar justificativas para
taxas muito baixas, encontradas em alguns centros de saúde, conforme demonstrado no gráfico 13.
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Gráfico 12 – Unidades com Taxas de Atendimento maior ou igual a 100 (por 100 habitantes), por
Doenças e Agravos Respiratórios, em menores de 5 anos, Atenção Primária. Belo Horizonte, 2015
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Fonte: SISREDE/GTIS - Dados disponíveis até maio/2016

Das cinco menores taxas de atendimento registradas nos centros de saúde do município, 2 unidades são do DS Noroeste e 3
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do DS Venda Nova. Das cinco maiores taxas
de atendimento, 3 são do DS Centro Sul e 2
do DS Oeste (Gráfico 13).
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Gráfico 13 - Unidades com as cinco menores e cinco maiores Taxas de Atendimento na Atenção Primária por Doenças e Agravos Respiratórios, em menores de 5 anos (por habitantes).
Belo Horizonte, 2015
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BH

Considerações
As taxas de atendimento dos centros
de saúde apresentadas neste relatório,
que impactam nas taxas dos distritos e do
município, possibilitam identificar as unidades que merecem maior atenção das
equipes assistenciais e técnicas, no que se
refere ao acesso e qualidade da assistência, à efetividade das ações de promoção
de saúde e prevenção das doenças e agravos respiratórias, assim como o registro
adequado dos atendimentos no SISREDE.
A qualidade do registro dos atendimentos constitui em fator primordial para que
os resultados desta análise representem a

realidade do comportamento das doenças
e agravos respiratórios, em menores de
cinco anos, na cidade de Belo Horizonte,
principalmente porque em 2015 ainda não
havia obrigatoriedade do registro da Classificação Internacional de Doenças (CID)
nos prontuários eletrônicos.
Somente a partir de dezembro de 2015,
o registro da CID passou a ser obrigatório
nos atendimentos do SISREDE*. Portanto,
a partir dos próximos relatórios será possível aprofundar no estudo comparativo
entre as taxas das unidades, quando os
dados serão mais fidedignos. Além disso,

* A obrigatoriedade da CID se deu para atender à exportação da produção ambulatorial do SUS-BH para o
e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), sistema de informação criado pelo Ministério da Saúde em 2015.
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a diversidade territorial existente na cidade implica na necessidade de estudo in
loco, identificando os riscos ambientais da
qualidade do ar no território, juntamente
com as equipes das unidades, onde a saúde respiratória das crianças menores de 5
anos estiver mais afetada.
Independente da multiplicidade de
cenários epidemiológicos que possam se

apresentar, a educação ambiental para
a qualidade do ar, especialmente no ambiente interno, como o combate ao tabagismo, constitui-se como uma estratégia
fundamental para a melhoria da saúde respiratória, a ser utilizada em todos os momentos de contato com as famílias, com
destaque para as ações de observação e
orientação durante a visita domiciliar.

Limitações
A falta de obrigatoriedade da utilização
da CID nos atendimentos do SISREDE até
novembro de 2015, constituiu num fator
limitador do relatório VigiAr-BH de 2015,
considerando que os dados de atendimentos das unidades podem não ter retratado a realidade da assistência à saúde
respiratória das crianças menores de cinco
anos, naquele ano.
O cruzamento de dados ambientais da
qualidade do ar com dados epidemiológicos (atendimentos e internações por
doenças respiratórias) não é pertinente
no Programa VigiAr-BH. Isso porque o nú-
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mero de estações de monitoramento da
qualidade do ar pode não ser suficiente
para o porte da cidade, e não permite a
obtenção de dados desagregados por distrito sanitário e muito menos, por área de
abrangência. Além disso, mesmo em um
cenário ideal quanto ao número e localização de estações, os dados ambientais
seriam inadequados para compor esse
estudo se o comportamento da qualidade do ar se mantivesse o mesmo (bom e
regular), tendo em vista que essas classificações impactam na saúde respiratória do
grupo populacional mais vulnerável.
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