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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EXPOSTA À
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NO ESTADO DE ALAGOAS
A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos tem como ação
identificar os municípios de risco utilizando como parâmetro o preenchimento do Instrumento de
Identificação dos Municípios de Risco (IIMR) sendo de importância para atuação da Vigilância em
Saúde pois constitui-se como um instrumento de caracterização dos grupos populacionais efetiva
ou potencialmente expostos aos poluentes atmosféricos, onde a análise do IIMR é realizada
através de cadastros de municípios onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou
social que gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para as
populações expostas que podem causar morbimortalidade por agravos do aparelho respiratório
nos municípios. O IIMR prioriza 22 variáveis entre questões ambientais e de saúde (Quadro 01).
Em 2012, Alagoas, preencheu informações dos 102 (100%) municípios a partir de diversas fontes
como: (a) Indústrias licenciadas no Conselho de Proteção Ambiental - CEPRAM; (b) Frota veicular
no Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN; (c) Focos de calor (Queima de Biomassa)
no Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE; (d) Informações de Saúde foram utilizados a base de
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, para as taxas de
mortalidade foram utilizados dados referentes a 2010 e as taxas de morbidade foram utilizados
dados de 2011.
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Analisando as notificações relacionadas a mortalidade pelo agravo do aparelho respiratório
temos: O Estado de Alagoas tem taxa de 0,47, estratificando em < 5 anos com 0,03 e em > 65
anos 0,31. Esta média não é representativa visto que os valores se dispersam nas faixas
analisadas, registrando-se municípios com ausência de casos notificados (Olivença) e taxa de
18,59 (Jundiá, em > 65 anos).
Em relação a morbidade por agravos do aparelho respiratórios o Estado apresentou uma
taxa de 7,0 estratificando por faixas etárias < 5 anos a taxa de 3,0 e > 65 anos de 0,9. No período
analisado o único município que apresentou taxa zero para morbidade foi Campestre em > 65
anos. Já o município de Maribondo (8ª RS) registrou as maiores taxas para internações por
agravos respiratórios geral e para < 5 anos (19,61 e 121,41, respectivamente) e em > 65 anos a
maior taxa do estado foi em Quebrângulo (90,58) município da 4ª RS.
Analisando as Regiões de Saúde (RS) com populações expostas ou supostamente
expostas a poluentes atmosféricos classificada em RISCO CRÍTICO observa-se (Quadro 02) que
para a mortalidade por doenças do aparelho respiratório tanto o percentual de municípios quanto
a população, nesta classificação, se concentra na 1º RS (58,33 e 34,74, respectivamente). Já para
morbidade por agravos respiratório a 4ª RS aparece como o maior percentual de municípios em
risco crítico (77,78%) e a maior concentração de população está na 1ª RS (34,72%). Com o menor
número de municípios em risco crítico, tanto para morbidade (16,67%) quanto para mortalidade
(8,33%) aparece a 9º RS.
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Analisando as notificação dos anos de 2010 e 2011, em Alagoas, por Morbidade hospitalar
“Internação Capítulo CID – 10”, observa-se:
1. Das 21 causas, deste capítulo, as doenças do aparelho respiratório aparecem como a
segunda maior com 43.777 (12%) das internações ficando apenas atrás de “Internação
para Gravidez Parto e Puerpério” (Quadro 03);
2. Relacionado as Doenças do Aparelho Respiratório, as “Pneumonias” aparecem com
30.184 (70%) casos seguido de internação por “Asma” com 4.299 (10%) casos; chamando
atenção para 07 casos de Pneumoconiose o que demanda uma investigação por parte da
equipe de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Quadro 04);
3. Estratificando por região de saúde (Gráfico 01), local de residência, no mesmo período o
número de casos de internação notificados, a 1º Região de Saúde (RS) aparece com o
maior número 17.149 (39,17%) seguido da 7º RS com 8.177 (18,68%), talvez por serem
as regiões com os maiores contingentes populacionais onde estão Arapiraca e a capital
Maceió;

4. Analisando a taxa, (nº de casos/pop)*1.000, por RS observa-se que o maior número de
casos estão na 4º RS com uma taxa de 16,7 seguida da 7º RS com 16,5. O Estado de
Alagoas apresenta uma taxa de 14 casos, enquanto a menor taxa, está na 9º RS com 7,5
casos.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - DIVISAM
Av. da Paz, nº 1068, Jaraguá,Maceió/AL Fone (82) 3315 2539

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE - SUVISA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL – DIVISAM

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - DIVISAM
Av. da Paz, nº 1068, Jaraguá,Maceió/AL Fone (82) 3315 2539

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE - SUVISA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL – DIVISAM

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta análise aponta ser real a dificuldade em relacionar indicadores de risco ambiental e
risco epidemiológico, bem como a necessidade do empoderamento das informações pelas
equipes municipais com vistas a qualificar as informações apresentadas e analisadas. Outro fator
importante é a possibilidade de haver subnotificação de morbimortalidade relacionada aos
agravos do aparelho respiratório, exigindo a investigação de outros bancos, como o SIH.
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