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RESUMO 

Estudo da relação entre internações hospitalares por 

doenças do aparelho respiratório e variáveis 

ambientais na cidade do Rio de Janeiro - RJ 
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Métodos Estatísticos do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários para obtenção do título 

de Bacharel em Estatística. 

 

 O objetivo deste trabalho é verificar as associações entre variáveis 

ambientais e o número de internações hospitalares por doenças do aparelho 

respiratório na cidade do Rio de Janeiro – RJ. Foram estudadas as seguintes 

variáveis ambientais: Concentração de PM10, precipitação pluviométrica, 

umidade do ar, velocidade do vento, temperatura máxima, temperatura mínima, 

temperatura média e índices de conforto térmico (Temperatura efetiva (TE) e 

temperatura efetiva com vento (TEV)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Quero agradecer, em primeiro lugar, 

a Deus, pela força e coragem 

durante toda essa longa caminhada. 

 

Quero agradecer, em primeiro lugar, 

a Deus, pela força e coragem 

durante toda essa longa caminhada. 

A meu professor orientador que teve 

paciência e que me ajudou a 

concluir este trabalho, agradeço 

também aos meus pais que me 

proporcionaram todo apoio 

necessário para a minha formação. 

Aos meus amigos e colegas, pelo 

incentivo e apoio constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sumário 
 

Lista de Tabelas ........................................................................................................... I 

Lista de Figuras .......................................................................................................... II 

Capítulo 1: Introdução ................................................................................................ 1 

1.1 Considerações iniciais ........................................................................................ 1 

1.2 Aspectos Geográficos, climáticos e meteorológicos da região em estudo  ......... 2 

Capítulo 2: Metodologia ............................................................................................. 5 

2.1 Análise de Regressão ........................................................................................ 5 

2.2 Modelos Lineares Generalizados (MLG) ............................................................ 6 

2.3 Modelos de regressão Poisson .......................................................................... 8 

2.4       Índices de conforto térmico (CTH) ...................................................................... 8 

2.5       Risco Relativo .................................................................................................... 9 

2.6 Testes de Normalidade e Independências dos Resíduos ................................... 9 

2.6.1 Teste de Shapiro-WIlk ........................................................................................ 9 

2.6.2 Teste de Jarque-Bera ....................................................................................... 10 

2.7 Critério de Informação de Akaike ..................................................................... 11 

Capítulo 3: Análise do estudo .................................................................................. 12 

3.1 Dados .............................................................................................................. 12 

3.2 Análises e comparações entre as variáveis ambientais e as internações ......... 14 

Capítulo 4: Considerações Finais ............................................................................ 30 

Referências Bibliográficas ....................................................................................... 32 

Apêndice A: Listas.................................................................................................... 34 

 



 

 

I 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Funções de ligação canônica de algumas distribuições da família 

exponencial (McCULLAGH;NELDER, 1989). .............................................................. 7 

 

Tabela 2: Análises descritivas do número de internações hospitalares por doenças do 

aparelho respiratório de 2013 a 2014.. ....................................................................... 15 

 

Tabela 3: Análises descritivas da concentração (   /  ) diária de PM10, de 2013 a 

2014...............................................................................................................................16 

 

Tabela 4: Análises descritivas das variáveis ambientais, de 2013 a 

2014...............................................................................................................................17  

 

Tabela 5: Análise descritiva dos índices de conforto térmico humano (CTH), de 2013 a 

2014...............................................................................................................................19      

                                                                                                  

Tabela 6: Estimativas para os parâmetros do modelo de regressão múltiplo 

Poisson..........................................................................................................................21 

  

Tabela 7: Testes de normalidade do modelo de regressão múltiplo 

Poisson......................................................................................................................... 23 

 

Tabela 8: Risco relativo e acréscimo no número de internações com o aumento da 

concentração de PM10 e PM10 

(Lag=3)..........................................................................................................................24 

 

Tabela 9: Risco relativo e decréscimo no número de internações com o aumento dos 

índices  TEVMED e TEVMED (Lag=3). . ..................................................................... 27 

 

 

 

 



 

 

II 

Lista de Figuras 

Figura 1: Domínios geomorfológicos Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

2010................................................................................................................................2 

Figura 2: Maciços montanhosos e referências espaciais Município do Rio de Janeiro, 

2010................................................................................................................................3 

Figura 3: Localização das estações meteorológicas....................................................12 

Figura 4: Número de internações hospitalares por doença do aparelho respiratório de 

2013 a 2014...................................................................................................................15 

Figura 5: Concentração (   /  ) diária de PM10, de 2013 a 2014............................16 

Figura 6: Umidade relativa média diária (%), de 2013 a 2014.....................................17 

Figura 7: Temperaturas (máxima, mínima e média) diárias, de 2013 a 2014.............18 

Figura 8: Precipitação diária (mm), de 2013 a 2014....................................................18 

Figura 9: Velocidade do vento média (m/s) diária, de 2013 a 2014.............................19 

Figura 10: Análise de normalidade e independência dos resíduos do modelo............22 

Figura 11: Função de autocorrelação dos resíduos de Pearson, do modelo 

multivariado de regressão Poisson...............................................................................22 

Figura 12: Acréscimo de internações devido ao aumento na concentração de 

PM10.............................................................................................................................24 

Figura 13: Risco relativo em relação ao aumento de PM10........................................25 

Figura 14: Acréscimo de internações devido ao aumento na concentração de PM10 

(Lag=3)..........................................................................................................................25 

Figura 15: Relativo em relação ao aumento de PM10 (Lag=3)....................................26 

Figura 16: Decréscimo de internações devido ao aumento do índice TEVMED..........27 

Figura 17: Risco relativo em relação ao aumento do índice TEVMED........................28 

Figura 18:  Decréscimo de internações devido ao aumento do índice TEVMED 

(Lag=3)..........................................................................................................................28 

Figura 19: Risco relativo em relação ao aumento do índice TEVMED (Lag=3)...........29 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Capítulo 1: INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

       O modelo de Mobilidade Urbana brasileira, baseado no automóvel desde o 

fim da Segunda Guerra Mundial, está passando de seu limite e exigindo 

mudanças. As cidades foram criadas e espalhadas em função do carro, 

gerando distâncias cada vez maiores percorridas diariamente pela população, 

gerando grandes engarrafamentos e a necessidade de criar mais avenidas, 

viadutos, tendo como resultado a extinção de áreas verdes nas grandes 

cidades, culminando num aumento da poluição e no surgimento de ilhas de 

calor. 

          As ilhas de calor são caracterizadas pela diferença de temperatura das 

áreas urbanas, que possuem mais construções (edifícios, pavimentação, 

calçadas, concretos), com as áreas rurais, que por característica são menos 

edificadas, portanto irradiam menos calor. Aumentos de temperatura aliados 

aos altos níveis de poluição e a transformação do meio urbano acarretam uma 

série de problemas à saúde, sendo os principais a desidratação e insolação, e 

em casos mais graves, o melanoma, bem como problemas respiratórios. 

         A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano da 

população das nossas cidades, principalmente no que se refere ao desafio de 

preservar a qualidade de vida. Entretanto, a dinâmica de urbanização 

predatória tem provocado o aumento dos problemas ambientais em nossas 

cidades. Todos os grandes centros urbanos têm sido afetados pelos 

problemas, em particular os setores mais carentes da população. Isso ocorre 

porque no contexto urbano metropolitano brasileiro os problemas ambientais 

têm-se avolumado a passos agigantados e sua lenta resolução causa sérios 

impactos sobre a população. 

       Atualmente, a maior matriz geradora de poluição nas grandes cidades do 

Brasil é provocada pela queima de combustíveis fósseis por veículos 

automotores. Além de atingir diretamente a saúde humana, a poluição também 

é responsável por alterações climáticas que igualmente podem afetar a saúde 

da população. Diante desses fatos torna-se cada vez mais importante analisar 

a relação entre as doenças e as variáveis ambientais. 
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       Este estudo foi desenvolvido com o interesse de relacionar as internações 

hospitalares por doenças do aparelho respiratório na cidade do Rio de Janeiro 

com a poluição atmosférica e variáveis climáticas, para o período de 2013 a 

2014. 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS, CLIMÁTICOS E METEOROLÓGICOS DA 

REGIÃO EM ESTUDO. 

       A Região Metropolitana do Rio de Janeiro abrange um total de 4.930km². 

Foi consolidada num sítio caracterizado por apresentar os domínios 

topográficos de montanha e baixada. Ao norte, a Serra do Mar limita a Bacia da 

Baía de Guanabara e alcança altitudes de até 2.000 metros. Ao sul, o terreno é 

formado pelas áreas de baixada que não ultrapassam altitudes de 100 metros 

(Figura 1). 

Figura 1: Domínios geomorfológicos Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro,2010. 
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        A porção que cabe ao Município do Rio de Janeiro contempla o território 

de 1.224 km², onde desprendimentos da Serra do mar formam a cadeia de 

maciços montanhosos que definem o marcante perfil natural da cidade. Os 

maciços da Tijuca e Pedra Branca formam uma barreira física entre a orla 

marítima e o norte do território municipal e, assim, criam as referências de 

limites, embora não oficiais, para a zona Norte e Sul, enquanto a proximidade 

dos maciços da Pedra Branca e Gericinó definem a Zona Oeste e a Baixada de 

Jacarepaguá (Figura 2). 

Figura 2: Maciços montanhosos e referências espaciais Município do Rio de 

Janeiro, 2010. 

       A cidade do Rio de Janeiro apresenta clima tropical, com a estação 

chuvosa bem caracterizada durante o verão, e estação seca, com temperaturas 

amenas, durante o inverno. As normais climatológicas indicam que a 

temperatura do ar varia entre a mínima de 18,4 , durante o inverno, e a 

máxima de 33,2 , durante o verão. As normais climatológicas não apontam 

diferenças significativas nos índices médios de umidade relativa do ar na 

cidade do Rio de Janeiro ao longo dos meses. O critério de definição do verão 
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como período mais úmido e do inverno período mais seco, verificados na 

cidade, apoiam-se exclusivamente nos índices de precipitação, uma vez que as 

médias de umidade relativa do ar não permitem a observação de tais 

características. 

       A influência do relevo da cidade do Rio de Janeiro pode ser percebida na 

distribuição espacial da chuva. Análises realizadas no município, pela 

secretaria municipal do meio ambiente, com dados entre 1997 e 2006, mostram 

que os índices máximos de precipitação ocorreram nos maciços montanhosos 

da cidade: Tijuca, Pedra Branca e Gericinó. Já os índices mínimos foram 

encontrados na Zona Norte, em Irajá e na Penha. Nas demais áreas de 

planície do município, a distribuição da chuva aparece de forma mais 

homogênea. 
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Capítulo 2: METODOLOGIA 

 

      Segundo Conceição et al. (2001), em estudos epidemiológicos, os modelos 

frequentemente utilizados são os modelos estatísticos e analíticos que 

“constituem ferramentas extremamente úteis para resumir e interpretar dados. 

Em particular, estes modelos podem facilitar a avaliação da forma e da 

intensidade de associações de interesse em estudos epidemiológicos”. 

     O método estatístico utilizado na análise da relação entre a poluição 

atmosférica e o impacto na saúde é a análise de regressão, pois é uma 

ferramenta útil para avaliar a relação entre uma ou mais variáveis explicativas e 

uma única variável resposta. 

2.1  ANÁLISE DE REGRESSÃO 

      A análise de regressão que envolve apenas uma variável explicativa é 

chamada de regressão simples, enquanto a análise envolvendo duas ou mais 

variáveis explicativas é denominada regressão múltipla (Hair. et al. 2005). 

A regressão linear múltipla é dada por (Equação 1): 

                  . 

Y: Variável resposta. 

    : Variáveis explicativas (i=1, 2,..., n). 

  : Valor de y quando as variáveis explicativas são nulas. 

  : Coeficientes da regressão (i=1, 2,..., n). 

 : Resíduo do modelo, com distribuição Normal (0,  ). 

    O objetivo da análise de regressão linear múltipla, assim como de todos os 

tipos de regressão, é encontrar uma equação que prevê de uma maneira 

melhor a variável resposta a partir de combinações de variáveis explicativas, 

portanto, desejamos encontrar os coeficientes da regressão que melhor se 

ajustem aos dados (Hair. et al. 2005). 
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     Devido ao caráter não linear da variável resposta, nem sempre é possível 

aplicar um modelo de regressão linear em estudos epidemiológicos, como por 

exemplo, estudos sobre impacto da poluição atmosférica na saúde 

populacional. Portanto, nestes casos, utilizam-se os modelos lineares 

generalizados (MGL) e modelos aditivos generalizados (MAG) (Schmidt, 2003). 

    O estudo realizado por Conceição et al.(2001) comparou e descreveu o MLG 

e MAG , que podem ser utilizados para avaliar a associação entre poluição 

atmosférica e morbidade ou mortalidade por causas específicas. 

     Conceição et al.(2001) concluiu que o MLG e MAG produziram resultados 

coerentes, sendo que a abordagem baseada em curvas suavizadas utilizadas 

nos MAG permite que o padrão sazonal seja definido pelos próprios dados, 

sem a imposição de uma estrutura rígida, talvez, menos fidedigna encontrada 

nos MLG, devido à inclusão de uma variável referente aos meses do ano. 

Existem, entretanto, desvantagens em utilizar curvas suavizadas, pois os 

coeficientes estimados correspondentes nos modelos de regressão não são 

interpretáveis . 

    No corrente trabalho, será apresentada, então, uma metodologia para avaliar 

o impacto da poluição atmosférica na saúde, com a aplicação da família de 

Poisson para os MLG. 

 

 2.3 MODELOS LINEARES GENERALIZADOS (MLG) 

    Os MLG são a união de modelos lineares e não lineares com uma 

distribuição da família exponencial, que é formada pela distribuição normal, 

Poisson, binomial, gama, normal inversa e incluem modelos lineares 

tradicionais (erros com distribuição normal), bem como modelos logísticos 

(Schmidt, 2003). 

        Os MLG são definidos por uma distribuição de probabilidade, membro da 

família exponencial de distribuições, e são formados pelas seguintes 

componentes (McCULLAGH;Nelder, 1989; Tadano et al., 2006): 
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 Componente aleatória: n variáveis explicativas         de uma variável 

resposta que segue uma distribuição da família exponencial. 

 Componente sistemática: compõe uma estrutura linear para o modelo de 

regressão       (preditor linear), com   =                 , onde i = 1,..., n 

são chamadas de variáveis explicativas. 

 Função de ligação: Função g (monótona e diferenciável), capaz de conectar 

componentes aleatórias e sistemáticas, ou seja, relaciona a média da variável 

resposta ( ) à estrutura linear, definida no MLG por g( )=  , com 

(Tadano,2007): 

                , ou na forma matricial,      . 

com           , vetor de parâmetros a serem estimados. 

Na tabela abaixo, estão às distribuições normal, Poisson, binomial, gamma e 

gaussiana inversa, com suas respectivas funções de ligação: 

Tabela 1: Funções de ligação canônica de algumas distribuições da 

família exponencial (McCULLAGH;Nelder, 1989). 

 

    Conforme a tabela acima, se   é função logarítmica e   , possui distribuição 

Poisson, teremos o modelo de regressão Poisson, o qual é utilizado para 

avaliar dados não negativos em forma de contagens, muitas vezes encontrados 

em estudos epidemiológicos. 
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2.4 MODELOS DE REGRESSÃO POISSON 

         Uma das famílias mais utilizadas em estudos sobre o impacto da poluição 

atmosférica na saúde, dentre as famílias dos MLG, é a Poisson (Conceição et 

al ., 2001; Martins, 2000; Tadano, 2009; Tadano et al., 2006). 

         O modelo de regressão Poisson leva em consideração o total de pessoas 

com uma determinada doença (McCULLAGH; Nelder, 1989), e é um tipo 

específico dos MLG e MAG. 

        A variável resposta de uma regressão Poisson deve seguir uma 

distribuição de Poisson, e a média da variável resposta deve ser igual à 

variância. Mas, conforme Ribeiro (2006), quando estamos trabalhando com 

dados experimentais, esta propriedade é frequentemente violada. Assim, pode-

se ter uma superdispersão quando a variância é maior que a média, ou uma 

subdispersão quando a variância é menor que a média (Schmidt, 2003). 

Nessas situações, ainda é possível aplicar o modelo de regressão Poisson 

realizando-se alguns ajustes. 

 

         2.5 ÍNDICES DE CONFORTO TÉRMICO (CTH) 

              Neste estudo foram utilizados os índices de temperatura com vento 

(TEV) e o índice de temperatura efetiva (TE), pois representam 

satisfatoriamente o clima (Coelho, 2007). No cálculo do TE utilizam-se medidas 

de temperatura e umidade e no TEV, além destes parâmetros, utiliza-se 

adicionalmente velocidade dos ventos. Esses índices foram calculados através 

das seguintes expressões matemáticas:  

 TE = T – 0,4(T-10)(1-UR/100) , onde TE: Temperatura efetiva( ), T: 

Temperatura do bulbo seco( ) e UR: Umidade relativa (%). 

 TEV = 37-(37-T) /[0,68-0,0014UR + 1/(1,76+1,4v0,75)]-0,29T(1-UR/100), onde 

TEV: Temperatura efetiva em função do tempo( ), T: Temperatura do bulbo 

seco( ), UR: Umidade relativa (%) e v: Velocidade do vento (m/s). 



 

9 
 

     De acordo com Coelho (2007) os índices de conforto térmico (CTH) são 

divididos em nove faixas, que varia de “muito frio” a “muito quente”: muito 

frio<13 ; Frio (13      ; Frio moderado (16      ; Ligeiramente frio 

(19      ; Confortável (22      ; Ligeiramente quente (25      ; 

Quente moderado (28      ; Quente (31        Muito quente (>34  . 

Esse critério é conhecido como “critério de Fanger”, o qual é resultado de 

medições das respostas fisiológicas do ser humano quando é exposto ao calor 

ou frio. 

2.6  RISCO RELATIVO 

      O risco relativo é uma medida da associação entre um fator particular, 

como a concentração de poluentes atmosféricos, e o risco de um dado 

resultado, como o número de pessoas internadas com problemas respiratórios 

de uma região (Everitt, 2003). 

     A função risco relativo para um nível x de um poluente(y), para o modelo de 

regressão Poisson, é dado por: 

          . 

              Indicando que o risco de uma pessoa exposta a uma concentração de 

poluente (x) adquirir uma doença específica é RR(x) vezes maior que uma 

pessoa que não foi exposta a esta concentração.  

 

 

2.7 TESTES DE NORMALIDADE 

2.7.1 TESTE DE SHAPIRO-WILK 

              

               Este teste é utilizado para verificar se uma amostra aleatória         

é proveniente de uma população com distribuição normal, sob-hipótese nula 

H0. A estatística de teste é dada por: 
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com 

        são os valores amostrais ordenados; 

    são constantes geradas das variâncias, covariâncias  e média das 

estatísticas de ordem de uma amostra aleatória de tamanho n; 

    
         

 
 

Valores altos de W sugerem que a hipótese nula seja rejeitada. 

 

2.7.2 TESTE DE JARQUE-BERA 

 

O teste de Jarque-Bera utiliza como parâmetros os coeficientes de 

assimetria e curtose para verificar se a distribuição é normal. Sua estatística de 

teste é dada por: 

    
  

 
 

      

  
    

com: 

    é o número de observações; 

    é o coeficiente de assimetria amostral; 

   é o coeficiente de curtose amostral; 

Se os dados forem normais, é esperado que      e   sejam próximos de 

zero, pois sob normalidade, estes coeficientes são 3 e 0, respectivamente. Se 

não forem próximos de zero, não se aceita a hipótese nula de normalidade dos 

resíduos. 
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2.8 CRITÉRIO DE AKAIKE 

        Um critério de informação que tem sido muito utilizado em seleção de 

modelos é o critério de AKAIKE (AIC) (Akaike, 1973). O AIC é definido segundo 

a seguinte equação: 

                      

com       é a função de verossimilhança no ponto de máximo do modelo e    é 

o número de parâmetros considerados do referido modelo. O primeiro termo da 

equação é uma recompensa pela qualidade do ajuste e o segundo, uma 

penalidade pelo aumento do número de parâmetros do modelo. O modelo 

preferido será o que apresentar menor AIC. 
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Capítulo 3: ANÁLISE DO ESTUDO 

 

     A presente pesquisa teve sua delimitação geográfica à cidade do Rio de 

Janeiro – RJ, por um período (diário) de dois anos, de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2014. 

3.1 DADOS  

   Foi utilizado o poluente      (material particulado [mg/  ]), gerado 

principalmente por processos de combustão(industriais e veículos 

automotores).Os dados desse poluente, foram obtidos através do boletim de 

qualidade do ar, emitido diariamente, pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Foi feita a média aritmética das oito 

estações meteorológicas (Figura 3), para se obter um valor diário do     . 

Figura 3: Localização das estações meteorológicas. 

 

    As variáveis ambientais temperatura mínima   ), temperatura média   ), 

temperatura máxima   ) e velocidade dos ventos (m/s), foram obtidas através 

do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), no site 

do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (http://www.inmet.gov.br). 

     A variável dependente engloba todas as internações, por doença do 

aparelho respiratório, de todos os hospitais públicos da cidade do Rio de 

Janeiro – RJ (Ver no Apêndice). Esses dados foram solicitados ao Ministério da 

saúde (MS), via correio eletrônico. 

    Os índices de conforto térmico (CTH), Temperatura efetiva (TE) e 

Temperatura efetiva com vento (TEV), foram utilizados neste estudo, pois 

http://www.inmet.gov.br/
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representam satisfatoriamente o clima (Coelho, 2007). O TE utiliza os 

parâmetros meteorológicos temperatura (mínima, média e máxima) e umidade, 

já o TEV, além desses parâmetros, utiliza-se também, a velocidade dos ventos. 

Eles são calculados de acordo com as seguintes expressões: 

 TE = T – 0,4(T-10) (1-UR/100), com TE: Temperatura efetiva ( ), T: 

Temperatura do bulbo seco ( ) e UR: Umidade relativa (%). 

 TEV = 37-(37-T) /[0,68-0,0014UR + 1/(1,76+1,4v0,75)]-0,29T(1-UR/100), com 

TEV: Temperatura efetiva em função do tempo( ), T: Temperatura do bulbo 

seco( ), UR: Umidade relativa (%) e v: Velocidade do vento (m/s). 

 

     Foi escolhido o modelo de regressão de Poisson para explicar a relação 

entre a variável dependente - não negativas em forma de contagem - e as 

variáveis explicativas. 

 

      A variável resposta de uma regressão Poisson deve seguir uma distribuição 

Poisson, onde a sua média deverá ser igual a sua variância. Quando 

trabalhamos com dados experimentais, como neste estudo, nem sempre a 

suposição descrita acima é satisfeita, podendo ocorrer uma super dispersão 

(variância maior que a média) ou uma sub dispersão (variância é menor que a 

média). Mesmo assim ainda é possível aplicar o modelo de regressão Poisson 

realizando-se transformações (Tadano et al., 2009). 

     Como a variável de interesse, o número de internações hospitalares por 

doenças respiratórias (IHDR), não tem média (34,4239) e variância (163,8016) 

iguais, foi realizada uma transformação utilizando-se como variável resposta, Y, 

a raiz quadrada de IHDR (o valor da raiz quadrada foi aproximado para um 

número inteiro mais próximo) obtendo-se média (5,1594) e variância (3,8973) 

bem mais próximas. 

    Em estudos sobre o impacto da poluição atmosférica na saúde, é necessário 

levar em consideração a tendência temporal. Por exemplo, nos finais de 

semana, o número de atendimentos hospitalares é menor que nos dias de 

semana. Uma forma de ajustar esta tendência é acrescentar uma variável 

qualitativa para dias da semana, que varia de 1 a 7 (Tadano, 2009). Portanto, 

neste estudo, foram usadas defasagens variando de 1 a 7 dias, para verificar a 

existência de correlação entre IHDR e as variáveis ambientais para o período 

máximo de uma semana.  
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     O número de atendimentos hospitalares nos feriados também é menor do 

que nos dias em que não é feriado. Portanto, foi adicionado uma variável 

dicotômica, o dia que é feriado recebe o valor 1 e o dia que não é feriado que 

recebe o valor 0. 

      Após realizar ajustes ao modelo de regressão Poisson, através de variáveis 

reguladoras da sazonalidade (dias da semana, feriado e ano), foi possível 

realizar o cálculo do risco relativo (RR) usando os parâmetros estimados no 

modelo mediante a seguinte fórmula:     

                   . 

O intervalo de confiança utilizado foi de 95%: 

                 
              , onde EP: Erro padrão de  . 

 

        Para analisar o ajuste do modelo, devem-se analisar os resíduos do 

mesmo (Resíduos de Pearson). Esta análise foi feita através do gráfico dos 

desvios residuais de cada observação em relação aos valores ajustados para o 

modelo. Um modelo bem ajustado possui o gráfico com os pontos mais 

próximo possíveis de zero no intervalo entre -2 e 2. Outros gráficos utilizados 

foram qqplot, histograma, FAC (função de autocorrelação) e resíduos em 

relação à ordem de observação. 

      A escolha do melhor modelo de regressão múltiplo Poisson, levou em conta 

o critério de AKAIKE (AIC), portanto, o melhor modelo é o que apresenta menor 

AIC. 

 

3.2 ANÁLISES E COMPARAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E 

AS INTERNAÇÕES  

          

      A figura 4 e a tabela 2 estão representando o número de internações por 

doenças do aparelho respiratório nos hospitais públicos da cidade do Rio de 

Janeiro, de periodicidade diária, de 01 Janeiro de 2013 a 31 Dezembro de 

2014, totalizando 24531 internações, com o máximo de 78 internações em um 

único dia e o mínimo de 1 internação.O ano de 2013 teve mais internações 

quando comparado a 2014, com 13059 e 11472 respectivamente. 
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  Figura 4: Número de internações hospitalares por doença do aparelho 

respiratório de 2013 a 2014. 

 

 Média                 Mediana                  Moda Desvio 

Padrão  

Variância Mínimo Máximo Total  

34,42      33     41   13,31    163,80       1      78 24531 

 Tabela 2: Análises descritivas do número de internações hospitalares por 

doenças do aparelho respiratório de 2013 a 2014. 

 

 A concentração máxima do poluente PM10 (124,04   /  ) foi observada no 

inverno de 2013, no dia 03/08/2013; E a concentração mínima desse poluente 

(9,92   /  ), ocorreu no dia 28/04/2014 devido, possivelmente, da 

proximidade de dois feriados “Dia de São Jorge” e “Dia do trabalhador”. 

    A concentração de PM10 não ultrapassou, em nenhum dia, no período de 

2013 a 2014, o limite diário de 150    /   estabelecido pela resolução do 

CONAMA 03/90, mantendo uma média de 37,42    /  ·ao dia. Entretanto, se 

seguirmos o padrão estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

no qual o limite diário passa a ser de 50    /  , tivemos em, 

aproximadamente, 20% dos dias, a violação desse limite. 
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Figura 5: Concentração (   /  ) diária de PM10, de 2013 a 2014. 

 Tabela 3: Análises descritivas da concentração (   /  ) diária de PM10, de 

2013 a 2014. 

 

   Na tabela 4, estão as análises descritivas das variáveis meteorológicas: 

temperatura (Máxima, média e mínima), umidade do ar, velocidade dos ventos 

e precipitação. 

    A umidade apresenta valor médio de 71,03%, ao longo do período de 2013 a 

2014. Não se pode definir um período em que em que a umidade possa ser 

caracterizada como elevada ou baixa, ela é constante em toda época do ano, 

como pode ser observado na figura 6. 

    A maior temperatura máxima registrada foi de 40,90  no dia 08/01/2013 e a 

menor temperatura máxima foi observada no dia 25/07/2013, marcando 17,2 . 

Dias com temperaturas acima de 30 , são mais frequentes na época do verão. 

Ver figura 7.  

     As temperaturas mínimas variaram entre 13,6   e 28,30   no período de 

2013 a 2014. Já para precipitação e velocidade dos ventos, foram observados 

os respectivos valores máximos e mínimos 109,8 mm, 0 mm e 7,06 m/s , 1,16 

m/s.Ver figura 8 e 9. 

     

Média                 Mediana Moda Desvio 

Padrão 

Variância Mínimo Máximo Total 

   37,42      34,36     20,17   16,60    275,60 9,92 124,04 - 
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 Média                 Mediana Moda Desvio 

Padrão 

Variância Mínimo Máximo 

Temperatura 

Máxima       

29,61 29,20 29,20 4,12 16,96 17,20 40,90 

Temperatura 

Média (  ) 

25,09 24,81 23,68 3,07 9,44 15,70 32,68 

Temperatura 

Mínima       

21,86 21,70 23 2,77 7,69 13,60 28,30 

Umidade ( %) 

Precipitação (mm) 

71,03 

2,64 

71,50 

0 

80,50 

0 

9,21 

8,47 

84,86 

71,81 

36,25 

0 

93,75 

109,80 

Velocidade Dos 

Ventos (m/s) 

2,92 2,83 2,49 0,85 0,72 1,16 7,06 

Tabela 4: Análises descritivas das variáveis ambientais, de 2013 a 2014. 

 

Figura 6: Umidade relativa média diária (%), de 2013 a 2014. 
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Figura 7: Temperaturas (máxima, mínima e média) diárias, de 2013 a 2014. 

  

 

Figura 8: Precipitação diária (mm), de 2013 a 2014. 
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Figura 9: Velocidade do vento média (m/s) diária, de 2013 a 2014. 

          Os índices de conforto térmico (CTH) estão representados na tabela 5. 

TEMÁX, TEMED, TEVMÁX e TEVMED apresentaram, respectivamente, 

39,04%, 39,09%, 26,84%, 1,23% dos dias, de 2013 a 2014, acima de 28 , ou 

seja, os dias estariam , segundo o critério de Fanger, acima da zona de 

conforto térmico (22      , podendo ser classificados como quente 

moderado, quente e muito quente. TEMÍN e TEVMÍN poderiam ser 

classificados como muito frio, frio, frio moderado e ligeiramente frio em 70,74%, 

99,04%  respectivamente, dos dias de 2013 a 2014. 

Tabela 5: Análise descritiva dos índices de conforto térmico humano (CTH), de 

2013 a 2014. 

 Média Desvio 

Padrão 

Variância Mínimo Máximo 

TEMAX 27,26 3,41 11,6 16,77 36,45 

TEMED 23,86 2,72 7,40 15,08 31,01 

TEMIN 20,46 2,4 5,77 13,38 26,60 

TEVMAX 

TEVMED 

25,09 

20,57 

4,71 

3,77 

22,18 

14,22 

9,96 

7,65 

37,59 

30,34 

TEVMIN 16,05 3,26 10,62 5,05 23,70 
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 Foram testados vários modelos de regressão múltiplos Poisson, 

com a variável dependente Y (raiz quadrada de IHDR) e as respectivas 

variáveis explicativas (com “lags” de 1 a 7, para ajustar possíveis tendências 

temporais): TEMÁX, TEMED, TEMÍN, TEVMÁX, TEVMED, TEVMÍN, 

precipitação, umidade, velocidade dos ventos, PM10. As variáveis explicativas, 

temperatura máxima, temperatura média e temperatura mínima, não entraram 

nos modelos testados, pois houve uma grande correlação (próximo de 1,0) 

entre essas e as variáveis explicativas CTH, portanto, optou-se em utilizar 

estas, pois representam melhor à “realidade” por conter todas as variáveis 

(temperaturas, umidade e velocidade do vento) que uma pessoa esta exposta 

ao mesmo tempo. 

                As variáveis qualitativas ano, dia da semana e feriado, também foram 

adicionadas aos modelos testados, a fim de diminuir ao máximo qualquer 

evidência de tendência temporal. 

                Ao analisar os resíduos do modelo escolhido, a fim de verificar se 

este está bem ajustado, foi observado, através da FAC (função de 

autocorrelação), uma não independência dos resíduos no gráfico dos resíduos 

de Pearson em relação à ordem da observação; Para resolver esse impasse, 

foram adicionados ao modelo uma parte autorregressiva (AR) de ordem 

variando de 1 a 7.Com o problema da não independência resolvido, foi 

verificado a normalidade e a independência dos resíduos de Pearson através 

dos testes de Jarque-Bera e Shapiro-Wilk, histograma, qqplot , gráfico de 

resíduos em relação aos valores ajustados e do gráfico dos resíduos em 

relação a ordem de observação. 

         O melhor modelo, que se mostrou mais eficiente e com o menor AIC, 

encontra-se descrito na tabela 6.  
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Parâmetro   Erro Padrão Valor-p 

Constante 

Precipitação 

2,9140 

-0,0011 

0,112 

0,000816 

0,000 

0,003 

TEVMED 

Segunda 

-0,0133 

0,6335 

0,00234 

0,0256 

0,004 

0,000 

Terça 

Quarta 

0,2495 

0,2885 

0,0301 

0,0289 

0,000 

0,000 

Quinta              0,3260 0,0286 0,000 

Sexta 

Sábado 

Feriado 

0,2190 

-0,1754 

-0,2936 

0,0289 

0,0310 

0,0493 

0,000 

0,000 

0,000 

2013 

PM10 

PM10 (Lag=3) 

0,0447 

0,005491 

0,008144 

0,0136 

0,000512 

0,000487 

0,001 

0,004 

0,003 

Velocidade do 

vento (Lag=2) 

Velocidade do 

vento (Lag=3) 

-0,02849 

 

-0,02148 

0,00820 

 

0,00896 

0,000 

 

0,015 

Precipitação 

(Lag=3) 

TEVMED (Lag=3) 

-0,002766 

 

-0,00901 

0,000906 

 

0,00252 

0,002 

 

0,001 

AR(1) 

Umidade (Lag=3) 

0,02698 

0,001543 

0,000697 

0,000803 

0,000 

0,003 

    

Tabela 6: Estimativas para os parâmetros do modelo de regressão múltiplo 

Poisson. 
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Figura 10: Análise de normalidade e independência dos resíduos do modelo. 

 

  

Figura 11: Função de autocorrelação dos resíduos de Pearson, do modelo de 

regressão múltiplo Poisson. 
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Teste De Normalidade P-Valor 

Jarque-Bera 0,8291 

Shapiro-Wilk 0,8526 

Tabela 7: Testes de normalidade do modelo multivariado de regressão 

Poisson. 

     Os testes de Jarque-Bera e Shapiro-Wilk (Tabela 7) confirmam a hipótese 

nula, de que os resíduos são provenientes de uma distribuição Normal 

(aproximadamente quando aplicamos o teorema do limite central sobre estes 

resíduos), confirmado também através do histograma, qqplot, gráfico de 

resíduos em relação aos valores ajustados e do gráfico dos resíduos em 

relação à ordem de observação, ver figura 10. Os resíduos são independentes, 

conforme pode se observado na figura 11. 

    Os coeficientes negativos de  , para as variáveis, precipitação, precipitação 

(Lag=3), TEVMED, TEVMED (Lag=3), sábado, feriado, velocidade do vento 

(Lag2), velocidade do vento (Lag= 3), indicam que essas variáveis são 

inversamente proporcionais, ou seja, um aumento no valor de   das 

respectivas variáveis proporciona uma diminuição no número de internações 

hospitalares. 

   Durante a semana (Segunda-feira a Sexta-feira), todos os dias apresentaram 

um   positivo, sendo Segunda-feira o dia com um maior número de 

internações, pois possui o maior  . Como o coeficiente de  , para o ano de 

2013 foi positivo, inferimos que nesse ano, o número de internações foi maior 

que em 2014. 

    Conforme o esperado, os coeficientes positivos de PM10 e PM10 (Lag=3), 

indicam que o aumento da concentração desse poluente, provoca um 

acréscimo na frequência das internações hospitalares por doença do aparelho 

respiratório, principalmente três dias após a exposição. 

     Para analisar o acréscimo (decréscimo) do número de internações devido 

ao aumento da concentração de PM10 e do índice de conforto térmico humano 

TEVMED, foi utilizado o risco relativo (RR), ver tabela 8 e 9. 
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Variações   1         3       4  5      6  7     8  9        10 

 PM10 0-4     0-8 0-12  0-16 0-20  0-24 0-28  0-32 0-36  0-40 

RR 

Acréscimo(%) 

1,02   1,04 

2,22   4,49 

1,07  1,09 

6,81  9,18 

1,12  1,14 

11,61 14,08 

1,17  1,19 

16,61  19,21 

1,22  1,25 

21,86  24,56 

 PM10(Lag=3) 0-4     0-8 0-12  0-16 0-20  0-24 0-28  0-32 0-36  0-40 

RR 1,03   1,07 1,10  1,14 1,18   1,22 1,26  1,30 1,34  1,39 

Acréscimo(%) 3,31  6,73 10,27   13,92 17,69  21,59 25,61  29,77 34,04  38,51 

Tabela 8: Risco relativo e acréscimo no número de internações com o aumento 

da concentração de PM10 e PM10 (Lag=3). 

       Foram feitos incrementos de 4 (   /  ) na concentração de PM10 e 

PM10(Lag=3), totalizando 10 faixas de variação: 0-4 , 0-8, 0-12, 0-16, 0-20, 0-

24, 0-28, 0-32, 036 e 0-40.Uma pessoa exposta a uma concentração mínima 

de 0-4 (   /  ) de PM10(PM10 Lag=3) tem 1,02(1,03) vezes mais chance  de 

apresentar algum problema no aparelho respiratório de que uma pessoa que 

não foi exposta.Analogamente, uma pessoa exposta a uma concentração de 0-

40 (   /  ) apresenta 1,25(1,39) vezes mais chance de apresentar algum 

problema no aparelho respiratório de que uma pessoa que não foi exposta.Há 

um acréscimo de 2,22%(3,31%) no número de internações quando uma 

pessoa está exposta a 0-4 (   /  ) de PM10 (PM10 Lag=3) e um acréscimo 

de 24,56% (38,51%) quando exposta a 0-40(   /  ) de PM10 (PM10 

Lag=3).Ver figuras 12, 13,14 e 15.  

Figura 12: Acréscimo de internações devido ao aumento na concentração de 

PM10. 
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Figura 13: Risco relativo em relação ao aumento de PM10. 

 

 

 

Figura 14: Acréscimo de internações devido ao aumento na concentração de 

PM10 (Lag=3). 
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Figura 15: Risco relativo em relação ao aumento de PM10 (Lag=3). 

     

   

 

 O índice de conforto térmico humano (CTH) TEVMED, também apresenta 

grande influência no número de internações hospitalares por doença do 

aparelho respiratório. Ele atua como um “fator de proteção”, pois com o 

aumento desse índice o número de internações decresce significativamente. 

       Foram feitos incrementos de 2   para o índice TEVMED (TEVMED 

Lag=3), afim de verificar o quão impactante é este índice no número de 

internações por doenças do aparelho respiratório, totalizando em 10 faixas de 

variação: 0-2    , 0-4      0-6    ,0-8    ,0-10    ,0-12    ,0-14    ,0-

16    ,0-18    ,0-20    .Foi observado que um aumento mínimo de 0-2     

provoca um decréscimo 2,62% (1,79%) no número de internações, por outro 

lado, um aumento de 0-20     resulta em um decréscimo ainda maior, em 

torno de 23,35% (16,48%). 

        Na tabela 9 e nas figuras 16, 17, 18 e 19 estão os resultados descritos 

acima. 
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Variações   1         3       4  5      6  7     8  9        10 

 TEVMED( ) 0-2     0-4 0-6  0-8 0-10  0-12 0-14  0-16 0-18  0-20 

RR 

Decréscimo (%) 

0,97   0,95 

-2,62  -5,18 

0,92  0,90 

-7,67  -10,09 

0,88  0,85 

-12,45 -14,75 

0,83 0,81 

-16,99  -19,17 

0,79  0,77 

-21,29  -23,36 

 TEVMED (Lag=3) ( ) 0-2     0-4 0-6  0-8 0-10  0-12 0-14  0-16 0-18  0-20 

RR 0,98   0,96 0,95  0,93 0,91   0,90 0,88  0,87 0,85  0,84 

Decréscimo (%) -1,79  -3,54 -5,26  -6,95 -8,62  -10,25 -11,85  -13,43 -14,97  -16,49 

Tabela 9: Risco relativo e decréscimo no número de internações com o 

aumento dos índices  TEVMED e TEVMED (Lag=3). 

 

 

Figura 16: Decréscimo de internações devido ao aumento do índice TEVMED. 
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Figura 17: Risco relativo em relação ao aumento do índice TEVMED. 

  

 

 

Figura 18: Decréscimo de internações devido ao aumento do índice TEVMED 

(Lag=3). 
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Figura 19: Risco relativo em relação ao aumento do índice TEVMED (Lag=3). 
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Capítulo 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O principal objetivo deste trabalho foi verificar a relação que o número de 

internações por doenças do aparelho respiratório na cidade do Rio de Janeiro 

tem com as variáveis ambientais e a poluição atmosférica. 

      Foram utilizados vários modelos de regressão Poisson, a fim de encontrar o 

que melhor explicasse a relação entre as variáveis meteorológicas, poluição 

atmosférica e a ocorrência de hospitalizações na cidade do Rio de Janeiro. 

Selecionamos o melhor modelo ajustado, pelo menor valor do critério de 

informação de Akaike e verificamos as hipóteses de normalidade e 

independência dos resíduos com os testes de Jarque-Bera e Shapiro-Wilk e 

por meio dos seguintes gráficos: Histograma, FAC, QQPLOT, resíduos versus 

valores ajustados e resíduos versus ordem da observação. Foi verificada, 

inicialmente, uma tendência nos resíduos, a qual foi resolvida através da 

adição de uma parte AR (1) no modelo escolhido. 

     Os resultados apresentados neste trabalho confirmam que a poluição, no 

nosso caso o PM10, expelido principalmente através de veículos automotores, 

faz muito mal a saúde, afetando principalmente o aparelho respiratório; Os 

sintomas podem aparecer no dia da exposição ou em dias posteriores. Já os 

índices de conforto térmico (CTH), no nosso estudo TEVMED, atuam como um 

“fator de proteção” ocasionando um decréscimo no número de internações. 

Esses resultados servem de alerta para as autoridades públicas, da 

maleficência que a queima de combustíveis fósseis fazem a saúde, para que 

elas tomem providências a fim de buscar matrizes energéticas mais eficientes 

procurando, ao mesmo tempo, melhorar o transporte público tornando-o 

convidativo a estimular  as pessoas deixar os carros em suas casas ajudando 

ainda mais na diminuição da emissão de poluentes como o PM10. 

     Sugere-se para estudos futuros: 

 Utilizar outros poluentes atmosféricos para a análise. 

 Analisar o efeito da poluição por faixas etárias. 
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 Utilizar como variável dependente o número de internações hospitalares 

por doenças cardíacas. 

 Expandir essa modelagem para outras regiões metropolitanas.
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Apêndice A: Listas 

 

Lista de doenças diagnosticadas do aparelho respiratório cedida pelo 

Ministério da saúde: 

 Bronquite aguda dev rinovirus.. 

 Bronquiolite aguda dev virus sincicial resp. 

 Bronquiolite aguda dev outr microorg espec. 

 Bronquite aguda NE. 

 Rinite alérgica NE. 

 Rinite crônica. 

 Sinusite maxilar crônica. 

 Sinusite frontal crônica. 

 Sinusite etmoidal crônica. 

 Sinusite esfenoidal crônica. 

 Pansinusite crônica. 

 Outras sinusites crônicas. 

 Sinusite crônica NE. 

 Bronquite NE como aguda ou crônica. 

 Bronquite crônica simples. 

 Bronquite crônica mucopurulenta. 

 Bronquite crônica NE. 

 Enfisema panlobular. 

 Enfisema centrolobular. 

 Outra forma de enfisema. 

 Enfisema NE. 

 Doença pulmonar obs cron c/inf resp ag tr resp inf. 

 Doença pulmonar obstr cron c/exacerb aguda NE. 

 Outras  formas especificas doenças pulmonar obstrut cron. 

 Doença pulmonar obstrutiva crônica NE. 

 Asma predominante alérgica. 

 Asma não alérgica. 

 Asma mista. 

 Asma NE. 

 Estado de mal asmático. 
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Lista de hospitais públicos cedida pelo Ministério da saúde: 

 AMERICLIN 
   CASA DE SAUDE JACAREPAGUA 

  CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 

 CLINICA JARDIM AMERICA 
  HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 
  HOSPITAL MARIO KROEFF 
  HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 

 IFF FIOCRUZ 
   INI FIOCRUZ 
   MS HOSPITAL DE IPANEMA 

  MS HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 

 MS HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 
  MS HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 
  MS HOSPITAL GERAL DE 

BONSUCESSO 
  MS HSE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES 

DO ESTADO 

 MS INC INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 

 MS INCA HOSPITAL DO CANCER I 
  MS INST NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E 

ORTOPEDIA JAMIL HADDAD 

 SEMEL 
   SES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA SANITARIA 

IEDS 

 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ALBERT 
SCHWEITZER 

 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL 
ANCHIETA 

  SES RJ HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 

 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS 

 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ROCHA FARIA 

 SES RJ HOSPITAL ESTADUAL TRANSPLANTE 
CANCER E CIR INFANTIL 

 SES RJ HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 

 SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA 
ALOYSIO DE CASTRO 

 SMS CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM AP 10 

 SMS CMS SALLES NETTO AP 10 
  SMS HOSPITAL DE GERIAT E GERONT AP 22 

 SMS HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO 
MAGALHAES AP 10 

 SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO 
PINHEIRO AP 33 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALVARO RAMOS AP 
40 
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 SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 
10 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA 
RIBEIRO AP 51 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 
31 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA 
TELLES AP 33 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL JESUS AP 22 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE 
AP 40 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO 
LORETO AP 31 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK 
AP 31 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL RAPHAEL DE PAULA 
SOUZA AP 40 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA MAIA AP 21 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 
AP 33 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO AP 
32 

 SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10 

 SMS MATERN ALEXANDER FLEMING AP 33 

 SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32 

 SMS MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE 
HOLLANDA AP 10 

 SSP HOSPITAL CENTRAL DA POLICIA MILITAR 
HCPM 

 UERJ HOSPITAL UNIV PEDRO 
ERNESTO 

  UERJ POLICLINICA PIQUET CARNEIRO 
  UFRJ HOSPITAL UNIVERSITARIO CLEMENTINO 

FRAGA FILHO 

 UFRJ INST DE PUER PED MARTAGAO GESTEIRA 

 UFRJ MATERNIDADE ESCOLA 
  


