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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 am-
biente 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 po-
pulações 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 reco-
mendar e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral, 
conforme preconizado pelo SUS.

INTRODUÇÃO
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Magnitude das 
emissões de poluentes
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meteorológicas Topografia

QUALIDADE 
DO AR

1. QUALIDADE DO AR 
A qualidade do ar constitui no resultado da interação de um complexo conjunto de fato-
res 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. 

O Ministério do Meio Ambiente define poluição atmosférica como qualquer forma de 
matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que pos-
sam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar pú-
blico, 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. 

A qualidade do ar é classificada a partir da concentração de poluentes atmosféricos (indi-
cadores universais de poluição), segundo os padrões definidos pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) (Quadro 1).
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*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 
Média      

24 h       
(µg/m³)

PM₂,₅ 
Média      

24 h       
(µg/m³)

SO₂   
Média      

24 h       
(µg/m³)

CO   
(Média)     

8 h         
(ppm)

0₃       
Média         

8 h          
(µg/m³)

NO₂   
Média         

1 h          
(µg/m³)

Boa 0 – 40 0 - 50 0 - 25 0 - 20 0 - 9 0 - 100 0 - 200

Moderada 41 – 80 >50 - 
100 >25 - 50 >20 - 40 >9 - 11 >100 - 

130
>200 - 

240

Ruim 81 - 120 >100 - 
150 >50 - 75 >40 - 

365 >11 - 13 >130 - 
160

>240 - 
320

Muito Ruim 121 - 200 >150 - 
250

>75 - 
125

>365 - 
800 >13- 15 >160 - 

200
>320 - 
1130

Péssima 201-400 >250-
600

>125 - 
300

>800 - 
2620 >15 - 50 >200 - 

800
>1130 - 

3750

*Novos padrões pela Resolução CONAMA nº 491 de 2018, que revogou Resolução CONAMA 03/90 - Deliberação Normativa COPAM 
001/81 - Lei nº 8.262/01.
Legenda: PM₁₀ e PM2,5  - Material Particulado; SO₂ - Dióxido de Enxofre; CO - Monóxido de Carbono; 0₃ - Ozônio; NO₂ - 
Dióxido de Nitrogênio.
Fonte: Cetesb, 2019. Consulta em 16/09/2021 no site da FEAM – disponível em
http://www.feam.br/noticias/1/1327-boletim-qualidade-do-ar.

Quadro 1 - Padrão de qualidade do ar, CONAMA*

http://www.feam.br/noticias/1/1327-boletim-qualidade-do-ar
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Em Belo Horizonte, a qualidade do ar na cidade alternava predominantemente entre 
“boa” e “regular” e a classificação “inadequada” ocorria raramente, conforme publi-
cado em 2017, no Boletim sobre Qualidade do Ar- VigiAr, que apresentou análises sobre 
as doenças respiratórias na infância no período de 2011 a 2015. A partir de outubro de 
2015, os dados das estações de monitoramento passaram a não ser disponibilizados, de 
forma sistemática. 

Para esse Boletim, portanto, não houve possiblidade de atualizar a classificação da qua-
lidade do ar no município, pois as estações de monitoramento (INMET e CMRR), de res-
ponsabilidade da PBH, não estão ativas. No Boletim publicado em 2017, foi definido 
trabalhar com essas duas estações como uma amostra da qualidade do ar na cidade, 
compondo a introdução do documento.

Como a correlação entre a poluição do ar em BH e as doenças respiratórias era difícil 
de ser feita, como já justificado, o estudo foi focado na taxa de atendimento por doen-
ças respiratórias em crianças menores de 5 anos pela atenção básica de saúde, com o 
objetivo de identificar diferenças nas áreas de abrangência e regionais da cidade, que 
pudessem sugerir a existência de fatores ambientais (qualidade do ar), entre outros, para 
sinalizar a necessidade de análises locais mais detalhadas e a introdução dessa questão 
para os profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde.

Atualmente, o monitoramento da qualidade do ar em BH é realizado por 3 estações de 
monitoramento sob a responsabilidade do Estado de MG (FEAM), conforme as localiza-
ções (Figura 1).
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Figura 1 - Estações de monitoramento da FEAM localizadas no município de Belo Horizonte

Os relatórios da FEAM foram divulgados entre os anos 2015-2018, com dados quantitativos e qualitativos: Dados da Estação do Centro Administrativo 
de Minas Gerais não estavam disponíveis no site. 
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) / Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões (GESAR)
http://www.feam.br/component/content/article/15/1401-mapas-estacoes-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar.

http://www.feam.br/component/content/article/15/1401-mapas-estacoes-de-monitoramento-da-qualidade-do-ar
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Tabela 1- Indicadores de Qualidade do ar, Estação Centro – Av. do Contorno, Belo Horizonte, 
2016 a 2019.

ND - dados não disponíveis.
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) / Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões (GESAR) 
http://www.feam.br/component/content/article/15/1753-belo-horizonte.

PM₁₀ PM2,5 SO₂ CO 0₃ NO₂
Média Média Média (Média) Média Média

24 h (µg/m³) 24 h (µg/m³) 24 h (µg/m³) 8 h (ppm) 8 h (µg/m³) 1 h (µg/m³)
Média Aritmética 33,11 10,30 0,85 0,41 21,73 7,82
Desvio Padrão 16,65 5,35 0,66 0,14 15,32 6,60
Coeficiente de Variação ND ND ND ND ND ND
Máximo 438,69 164,00 106,08 2,18 125,72 97,59
Nº de vezes 1 1 1 1 1 1
Mínimo 0,12 2,00 0,05 0,01 0,31 0,1
Nº de vezes 1 312 49 26 2 11

Média Aritmética 29,83 10,4 0,98 0,34 20,62 8,61
Boa 321 Desvio Padrão 17,38 6,38 3,6 0,32 18,13 11,04
Má 1 Coeficiente de Variação 58,25% 61,32% 366,14% 93,7 87,95% 128,13%

Regular 43 Máximo 140,82 89 118,89 8,47 206,09 97,04
Total 365 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1

Mínimo 0,1 1 0,1 0,01 0,1 0,1
Nº de vezes 1 75 137 184 1 11

 
Média Aritmética 21,75 10,71 0,84 0,24 21,42 6,68
Desvio Padrão 16,63 7,39 2,66 0,2 17,45 8,66

Boa 330 Coeficiente de Variação 76,47% 68,98% 315,88% 82,67% 81,46% 129,56%
Regular 31 Máximo 124,48 75 119,82 3,92% 116,57 96,82

Total 361 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1
Mínimo 0,1 1 0,1 0,01 0,1 0,1
Nº de vezes 1 218 106 86 1 18

Média Aritmética 18,64 12,08 0,61 0,27 13,51 11,14
Desvio Padrão 11,68 6,97 1,45 0,24 12,36 10,81

Boa 363 Coeficiente de Variação 62,66% 57,72% 238,72% 88,07% 91,47% 97,09%
Regular 2 Máximo 123,99 66,00 238,72% 2,76 115,99 92,17

Total Geral 365 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1
Mínimo 0,28 1,00 0,1 0,01 0,13 0,10
Nº de vezes 1 58 139 46 5 1

2019 NDND

Ano EstatísticaClassificação Nº de Observações
Índice de Qualidade 

do Ar (IQAr)

Grupo de Poluentes/Indicadores Universais de Poluição 

2018 35,51

2017 33,68

2016 24,98

 

http://www.feam.br/component/content/article/15/1753-belo-horizonte
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Tabela 2 - Indicadores de Qualidade do ar, Estação Delegacia – Av. Amazonas, Belo Horizonte, 
2016 a 2019.

ND - dados não disponíveis.
Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) / Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões (GESAR)
http://www.feam.br/component/content/article/15/1753-belo-horizonte.

PM₁₀ PM2,5 SO₂ CO 0₃ NO₂
Média Média Média (Média) Média Média

24 h (µg/m³) 24 h (µg/m³) 24 h (µg/m³) 8 h (ppm) 8 h (µg/m³) 1 h (µg/m³)
Média Aritmética 20,96 13,58 4,57 0,48 55,58 13,39
Desvio Padrão 10,56 7,36 2,19 0,27 43,53 9,23
Coeficiente de Variação ND ND ND ND ND ND
Máximo 144,00 139,00 42,24 2,35 352,98 92,84
Nº de vezes 1 1 1 1 1 1
Mínimo 1,00 1,00 0,58 0,01 0,11 0,22
Nº de vezes 5 53 4 5 1 1

Média Aritmética 21,71 11 3,37 0,605 31,92 10,58
Boa 251 Desvio Padrão 15,2 7 2,36 0,352 30,95 10,38

Inadequada 7 Coeficiente de Variação 69,19% 65% 70,17% 58,08% 96,95% 98,09%
Má 3 Máximo 157 77 61,13 3,907 267,37 76,01

Regular 46 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1
Total 307 Mínimo 1 1 0,29 0,01 0,11 0,1

Nº de vezes 6 53 2 2 1 6

Média Aritmética 21,88 10 3,02 0,305 23,77 11,28
Boa 305 Desvio Padrão 15,86 7 4,27 0,199 20,88 10,69
Má 2 Coeficiente de Variação 72,48% 74% 141,33% 65,31% 87,83% 114,27%

Regular 22 Máximo 264 94 43,29 2,732 239,94 90,05
Total 329 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1

Mínimo 1 1 0,1 0,011 0,11 0,1
Nº de vezes 12 127 15 2 2 3

Média Aritmética 26,81 15 6,85 0,359 27,46 13,98
Desvio Padrão 18,75 11 4,88 0,29 23,84 13,59

Boa 264 Coeficiente de Variação 69,92% 70% 71,18% 80,97% 86,84% 97,20%
Regular 78 Máximo 201 96 34,86 2,736 142,16 115,37
Total 342 Nº de vezes 1 1 1 1 1 1

Mínimo 1 1 0,29 0,015 0,12 0,1
Nº de vezes 20 110 15 1 1 1

31,90

39,21

41,46

2018

2017

2016

2019 NDND

Grupo de Poluentes/Indicadores Universais de Poluição Índice de 
Qualidade do Ar 

(IQAr)
Nº de ObservaçõesClassificaçãoAno Estatística

 

http://www.feam.br/component/content/article/15/1753-belo-horizonte
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Como observado nas tabela 1 e 2 , em todos os anos e para todos os índices, a média nas 
duas estações é considerada como boa qualidade do ar.

A partir de 2018 houve a implantação da Estação PUC Barreiro, que também apresentou 
médias estimadas de boa qualidade do ar.

E em 2019 houve a implantação da Estação PUC São Gabriel, também com um percen-
tual muito baixo de registros de qualidade do ar não considerada boa (menor que 10% 
das observações de PM₂,₅, por exemplo).

Houve uma mudança recente na divulgação dos dados pela FEAM, conforme divulgado 
no site:

“A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) informa que a partir de 13/08/2021, 
os dados da rede de monitoramento da qualidade do ar do Estado de Minas Gerais 
estão interligados à plataforma do Sistema MonitorAr, desenvolvido pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA) e irá integrar e divulgar em uma plataforma única, os 
dados de toda a rede de monitoramento da qualidade do ar do Brasil.”
Disponível em : http://www.feam.br/noticias/1/1327-boletim-qualidade-do-ar.

A informação disponível no MonitorAr corresponde às últimas 24 horas, não ha-
vendo histórico e consolidado dos dados:
https://monitorar.mma.gov.br/mapa?nuLatitude=-19.85802&nuLongitude=-43.918451.

http://www.feam.br/noticias/1/1327-boletim-qualidade-do-ar
https://monitorar.mma.gov.br/mapa?nuLatitude=-19.85802&nuLongitude=-43.918451
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2. POLUIÇÃO DO AR     
E SEUS EFEITOS      
À SAÚDE

Estudos realizados em todo o mundo, especialmente nos últimos 50 anos, apontam as-
sociações 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 demonstrado correlações entre a exposição 
aos poluentes atmosféricos e os efeitos de morbidade e mortalidade, causadas por pro-
blemas respiratórios (asma, bronquite, enfisema pulmonar e câncer de pulmão) e cardio-
vasculares, mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera não ultrapas-
sam os padrões aceitáveis de qualidade do ar vigentes (Quadro 2).

Poluentes Penetração no 
sistema respiratório Efeitos sobre a saúde

Material Particulado 
- mistura complexa 
de sólidos com 
diâmetro reduzido, 
cujos componentes 
apresentam 
características físicas 
e químicas diversas.

PTS Nariz, garganta 
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.

MP₁₀ Traqueia, brônquios, 
bronquíolos

MP₂,₅ Alvéolos

MP₀,₁
Alvéolos, tecido 
pulmonar, corrente 
sanguínea. 

Quadro 2 - Principais poluentes atmosféricos, áreas de ação no sistema respiratório 
e efeitos sobre a saúde humana.
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Poluentes Penetração no 
sistema respiratório Efeitos sobre a saúde

Ozônio (O₃) - Gás incolor, 
invisível, com cheiro marcante 
e altamente reativo.

Traqueia, brônquios, 
bronquíolos, 
alvéolos. 

Irritação nos olhos e nas vias 
respiratórias, agravando doenças 
preexistentes, como asma e 
bronquite, reduzindo as funções 
pulmonares.

Monóxido de Carbono (CO) 
- Gás (incolor, inodoro e 
insípido).

Alvéolos, corrente 
sanguínea

Provoca dificuldades respiratórias 
e asfixia. É perigoso para aqueles 
que têm problemas cardíacos e 
pulmonares.

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

Vias aéreas 
superiores, 
traqueia, brônquios, 
bronquíolos.

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.

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

Traqueia, brônquios, 
bronquíolos, 
alvéolos.

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.

* Smog: poluição atmosférica caracterizado pela formação de uma nuvem que é uma mistura de fumaça, neblina, ar, 
poluentes gasosos e partículas sólidas. 
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.
Fonte: Núcleo de Estudos em Epidemiologia Ambiental - Faculdade de Medicina da USP. 

Quadro 2 - Principais poluentes atmosféricos, áreas de ação no sistema respiratório 
e efeitos sobre a saúde humana. (CONTINUAÇÃO)

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 efei-
tos 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 
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após décadas de exposição à poluição atmosférica. Em termos gerais, os efeitos na saú-
de podem ser agudos ou crônicos, leves ou graves. Estudos de séries temporais realiza-
dos 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 ele-
vação dos níveis de contaminação do ar. Estudos recentes apontam a associação de po-
luição 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 (em-
presas, 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 industrializa-
das, 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 atendi-
mentos, internações hospitalares e uso de medicamentos. A poluição do ar pode com-
prometer também a visibilidade e afetar a qualidade dos materiais (corrosão), do solo e 
das águas (chuvas ácidas).
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3. 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 infor-
mação para o monitoramento das doenças respiratórias é o Sistema de Internação Hos-
pitalar (SIH-SUS), que também permite análise por região geográfica mais desagregada. 

A análise dos dados epidemiológicos dessas fontes consiste na ação mais relevante para 
o desenvolvimento do Programa VigiAr-BH, uma vez que os dados ambientais da quali-
dade 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 respi-
ratórios. 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 (crian-
ças, 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. 
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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 res-
piratórios, 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 pe-
ríodo de 2016 a 2020. 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 (D.S.) e Centro de Saúde (C.S.) foram utilizados os dados da 
média de atendimentos realizados no período.

As taxas de atendimento foram calculadas a partir da razão entre o número de atendi-
mentos (CID-10 cap. X) e a população menor de 5 anos cadastrada no SISREDE/SMSA-
-PBH, multiplicado por 100.

Em relação à sazonalidade, nos períodos de 2011 a 2015 e 2016 a 2020, observou-se que 
a média de atendimentos nas unidades da atenção primária e secundária e a média de 
internações nos hospitais próprios e conveniados do SUS-BH apresentaram um com-
portamento 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 declí-
nio a partir do mês de maio no período de 2011-2015. Já no outro período (2016-2020), 
a elevação ocorre também a partir de fevereiro, entretanto as médias de internação e 
atendimento alcançam maior magnitude em abril e  maio, o que está demonstrado por 
um plateau na curva, e a queda se inicia a partir de junho (Figura 2). 

Observou-se que, enquanto o número médio de atendimentos ambulatoriais cresceu 
de um período para o outro, a média de internações reduziu. O que pode traduzir uma 
maior resolutividade da APS, mas também houve uma significativa redução  tanto nos 
atendimentos, quanto nas internações, durante o ano de 2020, decorrente, possivel-
mente do distanciamento social pela Pandemia da COVID-19.
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Fonte: SISREDE/SMSA-PBH - SIH-SUS.

Figura 2 – Comparação da média de atendimentos na atenção primária e secundária e 
de internações na Rede SUS por Doenças e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos.  
Belo Horizonte, 2011-2015 e 2016-2020.
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A menor taxa de atendimento na atenção primária do município, neste período, foi em 
2020 (23 por 100 crianças menores de 5 anos), em decorrência da Pandemia de COVID-19, 
e a maior foi em 2019 (56).  A Regional Leste apresentou a maior taxa de atendimento, 
em todos os anos analisados, seguida da Regional Nordeste. Por outro lado as regionais 
Centro-Sul e Pampulha apresentaram as menores taxas (Figura 3).

Figura 3 - Taxa de Atendimento (por 100 habitantes) na Atenção Primária e 
Secundária por Doenças e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos, por 
Regional de Saúde de atendimento. Belo Horizonte, 2016 a 2020.

 

Fonte: SISREDE/SMSA-PBH.

No período analisado observou-se uma tendência de queda nas taxas de internação por 
doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos, em Belo Horizonte (BH)  no decor-
rer dos anos, como demonstrado na Figura 4, com destaque para índices muito baixos 
em todas as regionais da cidade no ano de 2020, da mesma forma que o observado nos 
atendimentos ambulatoriais. A Regional Oeste foi a que apresentou maiores taxas em 
todos os anos, seguida da Regional Barreiro. A Pampulha foi a regional com menores 
taxas em todos os anos.
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Figura 4 - Taxa de internação (por 100 habitantes) por Doenças e Agravos 
Respiratórios em menores de 5 anos, por Regional de Saúde de residência. 
Belo Horizonte, 2016 a 2020.

 

Para analisar as áreas de abrangência de cada uma das nove Regionais de Saúde defi-
niu-se por utilizar os dados de 2019, considerando que 2020 foi um ano atípico, em que 
todas as taxas foram muito menores do que as observadas em anos anteriores. 

A taxa de atendimento na atenção primária da Regional Barreiro, em menores de 5 anos, 
foi de 54 por 100 habitantes, variando nos C.S. entre 20  e  84. A maior taxa foi observada  
no C.S. Vila Cemig, sendo 4,2 vezes maior que a menor taxa (C.S. Itaipu-Jatobá) e 58% 
maior que a da Regional. Oito centros de saúde tiveram taxa superior às da regional e do 
município (Figura 5).
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Figura 5 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência da DRES Barreiro, Belo Horizonte, 2019.
Fonte: SISREDE/GTIS.

 

A taxa de atendimento na atenção primária e secundária da Regional Centro-Sul foi de 
47 por 100 habitantes. As taxas dos C.S. apresentaram grande variação, de 5 atendimen-
tos no C.S. Carlos Chagas a 99 por 100 habitantes no C.S. Nossa Sra. Aparecida. A taxa 
de atendimento da Regional C.S. foi inferior à do município. Quatro centros de saúde 
apresentaram taxa de atendimento superior à do município e da regional. Em relação 
à taxa do Distrito, sete unidades apresentaram taxas maiores. Destaque para os C.S. Tia 
Amância, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas que apresentaram, respectivamente, taxas 6,0, 
3,7 e 3,2 vezes maiores que a do município (Figura 6).
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A taxa de atendimento na Regional Sanitário Leste, foi de 83 por 100 habitantes, varian-
do entre 23 (C.S. Horto) e 145 (C.S. São José Operário), sendo 75% maior que a taxa da 
regional e 6,2 vezes maior que a menor taxa entre os cenros de saúde. Dos quatorze C.S., 
onze (78,6%) tiveram taxas superiores à do município e desses, cinco apresentaram taxas 
maiores que a taxa da regional (Figura 7).

 Figura 6 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência da Regional Centro-Sul. Belo Horizonte, 2019.
Fonte: SISREDE/GTIS.
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Figura 7 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Leste. Belo Horizonte, 2019.
Fonte: SISREDE/GTIS.

Na Regional Nordeste, a taxa de atendimento foi de 57 por 100 habitantes, variando 
entre 14 e 96 sendo a maior taxa (C.S. Marivanda Baleeiro) 6,8  vezes maior que a menor 
taxa (C.S. Dom Joaquim). A taxa de atendimento em onze C.S. (52,4%) foi maior que a do 
município e maior que a distrital em sete C.S. (33,3%) (Figura 8).
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Figura 8 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Nordeste. Belo Horizonte, 2019.

 

Fonte: SISREDE/GTIS.

Na Regional Noroeste, a taxa de atendimento foi de 51,8 por 100 habitantes e variou 
entre 11  e 98, sendo a maior taxa (C.S. Califórnia) 9,1 vezes maior que a menor taxa (C.S. 
Santos Anjos).  A taxa de atendimento em cinco C.S. (33,3%) foi maior que a do município 
e maior que a da regional em oito C.S. (50,0%) (Figura 9).
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Figura 9 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência do Regional Noroeste. Belo Horizonte, 2019.

 

Fonte: SISREDE/GTIS.

A Regional Norte apresentou taxa de atendimento de 51 por 100 habitantes, com varia-
ção nos C.S. entre 17 e 113. A maior taxa (C.S. Guarani) foi 6,6 vezes maior que a menor 
taxa (C.S. Jardim Felicidade). Destaque para os C.S. São Bernardo, São Tomas e Guarani 
que apresentaram taxas bem mais elevadas que as demais da regional (Figura 10 ).
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Figura 10 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Norte. Belo Horizonte, 2019.

 

Fonte: SISREDE/GTIS.

A taxa de atendimento da Regional Oeste foi de 54 por 100 habitantes e variou entre 11 
e 125 nos C.S., sendo a maior taxa (C.S. João XXIII) 11,1 vezes maior que a menor taxa (C.S 
Noraldino de Lima). Nove C.s. (50%) do total de dezoito apresentaram taxa maior que a 
taxa municipal e da regional (Figura 11).
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Figura 11 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Oeste. Belo Horizonte, 2019.

 

Fonte: SISREDE/GTIS.

Na Regional Pampulha, a taxa de atendimento foi de 48 e apresentou variação nos C.s. 
entre 17 e 110, sendo a maior taxa (C.s. São José) 6,6 vezes maior que a menor taxa (C.s. 
Santa Terezinha),  quase o dobro da taxa de atendimento no município e 2,3 vezer maior 
que a taxa da regional (Figura 12).
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Figura 12 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Pampulha. Belo Horizonte, 2019.

 

Fonte: SISREDE/GTIS.

A taxa de atendimento da Regional Venda Nova foi de 51 por 100 habitantes, com uma 
variação nos C.S. entre 13  e 125. A maior taxa (C.S. Copacabana) foi 9,5 vezes maior 
que a menor taxa (C.S. Santo Antônio), e mais do que o dobro das taxas do município e 
da regional. Seis centros de saúde (35%) registraram taxas superiores à taxa municipal 
e regional (Figura 13).
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Figura 13 - Taxa de Atendimento na Atenção Primária e Secundária por Doenças 
e Agravos Respiratórios em menores de 5 anos (por 100 habitantes), por área de 
abrangência de residência da Regional Venda Nova. Belo Horizonte, 2019.

 

Em 2019, foram identificados 17 centros de saúde (11,2%) do total de 152 unidades da 
atenção primária, que corresponderam àqueles com taxa de atendimento maior ou igual 
90.  As taxas variaram de 93 (C.s. Conjunto Ribeiro de Abreu- Efigênia Murta) a 145 (C.s. 
São José Operário). Dois centros de saúde da Regional Leste apresentaram as maiores 
taxas, sendo esta regional, juntamente com a Norte e a Nordeste, as que apresentaram o 
maior número de centros de saúde (3) com as taxas de atendimento acima de 90 por cem 
mil crianças menores de 5 anos. Todas as regionais, com exceção do Barreiro, tiveram, 
pelo menos uma unidade entre aquelas com maiores taxas de atendimento: Noroeste, 
Oeste e Venda Nova (2 unidades) e Pampulha e Centro-Sul (1 unidade). Os atendimentos 
realizados por esses 17 centros de saúde correspondem a 18 % (17.721) do total regis-
trado por todas as unidades da atenção primária de Belo Horizonte (98.212) (Figura 14). 

Por outro lado, ao analisarmos todo o período, foi observado que dois centros de saúde apre-
sentaram taxas de atendimento elevadas em todos os anos: C.S. Alto Vera Cruz (Regional 
Leste) e C.S. Copacabana (Regional Venda Nova), com taxas média de atendimento de 101 e 
107 atendimentos por 100 crianças menores de 5 anos, respectivamente.

Fonte: SISREDE/GTIS.
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Figura 14 – Unidades com Taxas de Atendimento maior ou igual a 90 (por 100 
habitantes), por Doenças e Agravos Respiratórios, em menores de 5 anos, Atenção 
Primária e Secundária. Belo Horizonte, 2019.
Fonte: SISREDE/GTIS.

Nove centros de saúde mantiveram taxas de atendimento elevadas em quatro dos cinco 
anos analisados: C.S. São José, C.S. João XXIII, C.S. Guarani, C.S. Pilar - Olhos D’agua, C.S. 
Vila Cemig, C.S. Mariano De Abreu, C.S. São José Operário, C.S. São Bernardo, C.S. São 
Marcos, com variação da média das taxas de 93 a 128 atendimentos por cem. Dentre 
eles, cinco apresentaram taxa de atendimento menor no ano de 2020. Primeiro ano da 
pandemia da COVID-19.

Na análise das taxas de internação por área de abrangência (AA) de residência, foram 
identificadas 66 áreas com taxas acima da média e mediana das taxas de todas as áreas 
(9 internações por 100 crianças menores de 5 anos) e aquelas que apresentaram maiores 
taxas foram as áreas de abrangência dos C.S. Vila Leonina e C.S. Cafezal , pertencentes às 
regionais Oeste e Centro-Sul, respectivamente (Figura 15). Ressalta-se que estes centros 
de saúde não constaram entre os que apresentaram maiores taxas de atendimento am-
bulatorial no ano de 2019.  As taxas de internação variaram amplamente de 22 (AA dos 
C.s. Vila Leonina e Cafezal), a 1 (AA C.s. Menino Jesus, pertencente à Regional Centro-Sul). 
É importante salientar que, na análise dos atendimentos ambulatoriais utilizou-se local 
de atendimento e na análise da internação a área de abrangência da residência da crian-
ça. Definiu-se desta forma por considerar haver vínculo da população com o centro de 
saúde de sua área de abrangência, buscando atendimento sempre no estabelecimento 
mais próximo da residência.
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Figura 15 –Taxas de internação maior ou igual a 10 (por 100 habitantes), por 
Doenças e Agravos Respiratórios, em menores de 5 anos, por área de abrangência 
de residência. Belo Horizonte, 2016-2020.

Em Belo Horizonte, em 2012, foi construído o Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) 
que corresponde a um indicador composto que associa diferentes variáveis socioeconô-
micas e de ambiente num indicador sintético para analisar as características de grupos 
populacionais vivendo em determinadas áreas geográficas. As variáveis analisadas com-
punham o Censo demográfico de 2010.

Tem como propósito, evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico de grupos 
sociais distintos e permite categorizar os setores censitários em população sob: risco 
muito elevado à saúde, risco elevado à saúde, médio e baixo risco.  

Considerando a importância dos determinantes sociais na saúde, em especial das crian-
ças, definiu-se por utilizar o IVS e verificar a correlação entre taxa de atendimento por 
doenças respiratórias em menores de 5 anos em centros de saúde e também a taxa de 
o percentual de população sob risco elevado e muito elevado na área de abrangência 
correspondente a cada um deles.

Na análise utilizando a Correlação de Spearman entre as taxas de atendimento por doen-
ças respiratória em menores de 5 anos ( Taxa de atendimento) e o percentual da população 
sob risco elevado e muito elevado (Taxa de risco), por área de abrangência dos centros 
de saúde,  observou-se uma correlação fraca entre as variáveis ( Spearman = 0,3532), de-
monstrando que a taxa de atendimento depende da taxa de risco. Mas mostram também 
que essa dependência é relativamente fraca. Deve-se considerar a possibilidade da taxa 
de atendimento depender de inúmeros outros fatores não contemplados na atual análise.
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Foi realizada também a análise das taxas de internação por doenças respiratória em menores 
de 5 anos do período 2016 a 2020, segundo área de abrangência de residência e o percentual 
da população sob risco elevado e muito elevado (Taxa de risco), por área de abrangência.

A correlação de Spearman (0,60) demonstrou ser estatisticamente significativa e relati-
vamente forte a correlação entre a taxa de internação e a proporção da população em 
situação de risco elevada e muito elevada.  Trata-se de um coeficiente de correlação bem 
mais forte que o encontrado na análise das taxas de atendimento nos centros de saúde.

Os testes de regressão confirmaram a existência de dependência entre a taxa de interna-
ção e a taxa de risco transformada. Mas não é uma relação completamente "explicada" 
pela variação do indicador de risco (R2 = 36,4). O teste de regressão sugere que essa 
relação seja linear, apesar do valor de R2 ser baixo (Figura 16).

Tanto os resultados de Spearman quanto os da regressão são consistentes com a hipó-
tese segundo a qual a taxa de internação depende, até certo ponto, da taxa de risco. Mas 
mostram também que essa dependência não é muito forte, pois outros fatores, inclusive 
individuais, também podem interferir na taxa de internação. 

Figura 16 – Diagrama de Dispersão.
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4. CONSIDERAÇÕES

As taxas de atendimento dos centros de saúde apresentadas, nesta análise, não apon-
tam para uma correlação de maiores taxas com as áreas de maior vulnerabilidade social, 
o que seria esperado, considerando que as regiões com maiores riscos sociais tende-
riam , além de outros fatores importantes, a possuírem piores condições na qualidade 
do ar. Traz também uma questão relativa à assistência. Locais onde o acesso à atenção à 
criança com problemas respiratórios é melhor pode influenciar em taxas mais elevadas. 
Por outro lado, áreas de abrangência com percentuais de risco elevado e muito elevado 
maiores determinam, de certo modo, taxas de internação mais elevadas. 

As áreas com taxas de internação mais elevadas não coincidem com as que apresentam  
taxas de atendimento ambulatorial maior. 

 A Regional Leste, que apresentou a taxa de atendimento ambulatorial maior em relação 
à taxa de internação, está incluída entre as regionais com menores índices. O contrário 
se observa para a Regional Oeste.

A qualidade do registro dos atendimentos constitui em fator primordial para que os resul-
tados desta análise representem a realidade do comportamento das doenças e agravos 
respiratórios, em menores de cinco anos, na cidade de Belo Horizonte. Ressalta-se que na 
análise dos atendimentos ambulatoriais utilizou-se local de atendimento e na análise da 
internação a área de abrangência da residência da criança. Definiu-se desta forma por con-
siderar haver vínculo da população com o centro de saúde de sua área de abrangência.

As informações sobre a qualidade do ar, em Belo Horizonte, não nos permitem relacionar 
a ocorrência de taxas mais elevadas de atendimento e internação por doenças respirató-
rias em crianças menores de cinco anos, em determinados locais da cidade, com piores 
índices de qualidade do ar. 
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Além disso, a diversidade territorial existente na cidade implica na necessidade de es-
tudo in loco, identificando os riscos ambientais da qualidade do ar no território, junta-
mente com as equipes das unidades, onde a saúde respiratória das crianças menores de 
5 anos estiver mais afetada. Estratégias de uso de equipamentos medidores de poluição 
de baixo custo, talvez sejam adequados para esta ação.  

Independente da multiplicidade de cenários epidemiológicos que possam se apresen-
tar, apontando para uma intervenção local para minimizar os danos à saúde,  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 des-
taque para as ações de orientação durante a visita domiciliar. 
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5. LIMITAÇÕES

O cruzamento de dados ambientais da qualidade do ar com dados epidemiológicos 
(atendimentos e internações por doenças respiratórias) não foi possível no Programa 
VigiAr-BH. Isso porque o número de estações de monitoramento da qualidade do ar 
não é suficiente para o porte da cidade, e não permite a obtenção de dados desagrega-
dos 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, talvez, insuficientes para explicar os resultados, pois outros fatores como, por 
exemplo, a vulnerabilidade social e a estrutura assistencial no local influenciam nos 
resultados, apontando para necessidade de estudos com análise mais complexa.
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