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RESUMO 
 

A Geografia da Saúde é uma área de estudos interna à Geografia que busca, dentre 
outras coisas, relacionar a manifestação de determinadas doenças aos aspectos 
geográficos de determinadas localidades. É sabido e comprovado, ademais, que há 
uma relação entre o clima e as doenças. Assim, a partir de uma imersão em estudos 
em Geografia da Saúde, na Climatologia e na medicina respiratória buscou-se 
entender, nesta pesquisa, em que medida as variações de elementos climáticos em 
Rio Branco podem estar relacionadas com a evolução das internações das doenças 
respiratórias? Partindo dessa problemática, objetivou-se avaliar a relação do número 
de internações por doenças do aparelho respiratório com os elementos climáticos, no 
município de Rio Branco-Acre, no período de 2009 a 2019. Foram selecionados os 
elementos climáticos precipitação, umidade relativa do ar, temperatura média máxima 
e mínima. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa de método misto quantitativa e 
qualitativa, a partir de dados teóricos, documentais, climáticos e de doenças. A coleta 
desses dados se deu por revisões bibliográficas e também por vias de um recorte 
espacial-temporal. As fontes de dados foram: Google Acadêmico, sítios eletrônicos 
das universidades federais do país, o sítio eletrônico do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) e o DataSUS. A tabulação dos dados foi feita por vias do 
programa Excel. A análise desses dados foi feita por diversos métodos, dos quais 
destacam-se a triangulação de dados, o mapeamento sistemático de literatura e a 
correlação de Pearson. Concluiu-se, em apertada síntese, que há uma relação entre 
a variação dos elementos climáticos ora estudados e o número de internações por 
doenças respiratórias. Contudo, esta relação não é de proporcionalidade e a influência 
exercida não é determinante. Verificou-se que dentre os quatro elementos, a 
temperatura mínima e a umidade relativa do ar são os que mais parecem influenciar 
o número de casos, que aumentam à medida que esses elementos climáticos se 
mostram menores. 

Palavras-chave: Geografia da Saúde. Elementos climáticos. Internações. Doenças 

respiratórias.  



 

 

ABSTRACT 
 

The Geography of Health is an area of study within Geography that seeks, among 
other things, to relate the manifestation of certain diseases to the geographic aspects 
of certain locations. It is known and proven, moreover, that there is a relationship 
between climate and disease. Thus, from an immersion in studies in Health 
Geography, Climatology and Respiratory Medicine, we sought to understand, in this 
research, to what extent variations in climatic elements in Rio Branco may be related 
to the evolution of hospitalizations for respiratory diseases? Based on this problem, 
the objective was to evaluate the relationship between the number of hospitalizations 
for diseases of the respiratory system and the climatic elements, in the municipality of 
Rio Branco-Acre, from 2009 to 2019. The climatic elements precipitation, relative 
humidity of the air was selected, maximum and minimum average temperature. To this 
end, a quantitative and qualitative mixed-method research was developed, based on 
theoretical, documentary, climatic and disease data. These data were collected 
through bibliographic reviews and also through a spatial-temporal approach. The data 
sources were: Google Scholar, websites of federal universities in the country, the 
website of the National Institute of Meteorology (INMET) and DataSUS. Data tabulation 
was performed using the Excel program. The analysis of these data was carried out 
using several methods, among which data triangulation, systematic literature mapping 
and Pearson's correlation stand out. In summary, it was concluded that there is a 
relationship between the variation of the climatic elements studied and the number of 
hospitalizations for respiratory diseases. However, this relationship is not proportional 
and the influence exerted is not decisive. It was found that among the four elements, 
the minimum temperature and relative humidity are the ones that seem to influence 
the number of cases, which increase as these climatic elements become smaller. 

Keywords: Geography of Health. Climatic elements. Admissions. Respiratory 
diseases.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde é uma questão em voga desde os princípios da humanidade. 

Inicialmente era atrelada a deuses e questões místicas, mas passou por diversas 

evoluções até chegar no desenvolvimento científico atual. Nessa medida, explica a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que ter saúde vai muito além de não estar 

doente, significa, na verdade, deter qualidade de vida física, mental e social (ABILIO, 

2017).  

Sendo os cuidados com a saúde garantidores de uma vida longeva e saudável, 

a questão ganha relevância no mundo científico, acadêmico e até mesmo jurídico-

legislativo brasileiro. Veja-se que, no Brasil, por vias da Constituição de 1988, a saúde 

é tida como um dos direitos sociais inalienáveis da população. Não obstante, no 

âmbito acadêmico, são várias as áreas que se debruçam sobre o estudo da saúde 

humana, seu aperfeiçoamento e manutenção. Dentre estas, destaca-se, no cenário 

Geográfico, a Geografia da Saúde (a anterior Geografia Médica, como doravante 

veremos). 

Por sua vez, a Geografia da Saúde vem sendo desenvolvida como área de 

conhecimento desde o século XIX, ainda que existam registros de escritos sobre a 

relação entre o homem, o ambiente e a saúde desde a antiguidade, a exemplo das 

obras de Hipócrates (Dos Ares, das Águas e dos Lugares, 480 a.C.) e dos escritos 

sobre a medicina nas civilizações egípcias de Heródoto, datadas de 500 a.C. (LACAZ, 

1972). Dessa forma, pode ser conceituada como “uma antiga perspectiva e uma nova 

especialização que se ocupa da aplicação do conhecimento geográfico, dos métodos 

e técnicas na investigação em saúde, na perspectiva da prevenção de doenças” 

(ROJAS, 2004 apud FARIAS, 2014, p. 251) e, também, a disciplina que estuda a 

geografia das doenças, isto é, as patologias à luz dos conhecimentos geográficos 

(LACAZ, 1972).  

A área tem ocupado uma posição “nodal” para onde convergem fenômenos 

naturais, socioeconômicos e culturais. Ela integra os temas da Geografia Física 

(climatologia, hidrografia e geomorfologia) com aqueles da Geografia Humana 

(urbanização, demografia e ordenamento do território) para a explicação dos padrões 

de saúde e doença (SANTANA, 2014). Essas características fazem da disciplina um 

campo de aplicações em crescimento, tendo em vista a gravidade das questões que 
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esperam soluções na intersecção de três conjuntos: espaço, saúde e sociedade 

(SANTANA, 2014).   

Um dos objetivos da área é o estudo das relações espaciais do processo saúde-

doença para produção de resultados de valor prático para as investigações 

epidemiológicas, a administração de saúde e, em geral, para a racionalidade das 

ações de melhoramento do bem-estar da população (PEITER, 2005). Pode-se 

acrescentar como objetivo, “a produção de conhecimentos que sirvam para 

compreender as relações que se estabelecem entre as condicionantes da saúde, os 

resultados e as suas consequências no desenvolvimento do território” (SANTANA, 

2014, p. 14-15).   

Enquanto do ponto de vista clínico se procura dominar os sintomas atuando 

sobre as causas, nas pandemias ou epidemias, que detém eminente contorno social, 

a intervenção clínica pode apenas ajudar a minimizar a dor física e o desconforto, 

sendo o papel de outras áreas o estudo da atenuação propagação. A cura efetiva é 

indissociável da intervenção no corpo social e no econômico que enquadra o indivíduo 

e conforma a sociedade (NOSSA, 2001).  

Por isso, quando se analisa uma doença deve-se considerar ao lado do agente 

etiológico, do vetor, do reservatório, do hospedeiro intermediário e do ser humano 

suscetível, os fatores geográficos representados pelos fatores físicos (clima, relevo, 

solos, hidrografia, etc.), fatores humanos (distribuição e densidade de população, 

padrão de vida, costumes religiosos e superstições, meios de comunicação) e os 

fatores biológicos (LACAZ, 1972). 

A análise acima narrada compete aos pesquisadores em Geografia da Saúde, 

sendo o papel crucial, dentre outras coisas, na predição de índices de aumento e no 

controle dos fatores ou elementos geográficos que corroboram para o aumento de 

determinadas doenças. Conscientes disso, esta pesquisa, no que lhe toca, propõe-se 

a investigar a influência dos elementos climáticos sobre as chamadas doenças do 

aparelho respiratório (DAR), definidas como as doenças das vias aéreas superiores 

e/ou das inferiores. 

Ademais, a escolha se justifica, primeiramente, no fato do tema doenças 

respiratórias representar um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo, 

segundo Pereira e Holanda (2014). Centenas de milhões de pessoas de todas as 

idades sofrem com alguma dessas enfermidades ou alergias respiratórias em todos 
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os países e mais de 500 milhões delas vivem em países em desenvolvimento, estando 

os índices em constante aumento e prevalecendo com a maior incidência entre as 

crianças e os idosos.  

Essas doenças prejudicam a qualidade de vida e podem provocar incapacidade 

nos indivíduos afetados, causando grande impacto econômico e social. Ademais, no 

Brasil, desde o início do século XX, o Ministério da Saúde registra aumento de 

morbimortalidade por doenças do aparelho respiratório (DAR). Na última década a 

mortalidade por doenças respiratórias saíram de 13% (1930) chegando a mais de 30% 

em 2003 (PEREIRA; HOLANDA, 2014). 

Vale ressaltar que para Santos e Franca (2018) as DAR são todas as 

enfermidades que afetam o sistema respiratório humano, ou seja, nariz, boca, 

garganta, faringe, laringe, traqueia e pulmões. Ademais, alguns dos fatores envolvidos 

no surgimento das doenças respiratórias incluem: fatores genéticos, gestacionais, 

nutricionais e ambientais que para nós, geógrafos, são os focos de análises (PAIVA 

et al. apud CARMO, 2012).  

Outrossim, segundo Andrade et al. (2015), o clima é fator determinante para 

magnitude das doenças respiratórias principalmente ao passo que se relaciona com 

algumas variáveis meteorológicas, tais como: a temperatura ambiente, umidade 

relativa do ar e precipitações pluviométricas. Percebe-se que, quando ocorrem 

mudanças bruscas do tempo, a qualidade do ar respirado piora, havendo aumento 

significativo de doenças respiratórias. Mendonça (2000) salienta que a relação do 

clima com a saúde humana é apontada por diversos estudos desde a antiguidade 

clássica e presente na ciência geográfica desde a sua gênese enquanto ciência.  

Em relação ao contexto ambiental local, o Acre possui um clima equatorial 

úmido. Este é controlado pela ação dos ventos alísios, pelas baixas pressões 

equatoriais e pela ação da zona de convergência intertropical da massa equatorial 

continental (mEc) e da massa polar atlântica (mPa) que atua em todo o interior da 

Amazônia, percorrendo o território nacional no sentido S-NW através da depressão 

do Paraguai, canalizando o ar frio e provocando queda de temperatura. O fenômeno 

é conhecido como “friagem” (DUARTE; MARCARENHAS, 2007). 

Ademais, a baixa umidade do ar associada à diminuição da pluviosidade no 

estado do Acre, nos meses de junho a setembro (período caracterizado pelo tempo 

seco), pode provocar sensação de maior calor, causando ressecamento das vias 
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aéreas e aumento das notificações de doenças respiratórias (DUARTE; 

MARCARENHAS, 2007). 

Diante de tudo, pesquisar as implicações dos comportamentos dos elementos 

climáticos nas notificações de doenças respiratórias no âmbito da Geografia da Saúde 

nos parece muito pertinente. Contudo, as pesquisas sobre a relação dos elementos 

climáticos com as doenças respiratórias são escassas (MENDONÇA, 2000). Para se 

ter ideia, em uma busca introdutória realizada na revista Hygeia que é o principal 

periódico de geografia médica e da saúde, de 2012 a 2019, apenas 4 de 235 artigos 

eram sobre essa temática e nenhum focava no estado do Acre.  

Posteriormente foram aprofundadas as buscas, sendo feita uma pesquisa no 

Google Acadêmica de artigos, dissertações e teses no tocante ao tema. Neste 

momento foram encontradas mais pesquisas abordando o assunto, contudo as 

hipóteses sustentadas e defendidas não traziam resultados coincidentes. Dessa 

forma, resta justificada a pertinência da pesquisa. Em princípio pelo ineditismo da 

proposta, mas, principalmente, pela possibilidade de compreensão das implicações 

que as mudanças climáticas têm provocado no estado do Acre. 

É indubitável que os resultados poderão possibilitar a reflexão sobre os 

impactos de ações (individuais e coletivas), ampliar o horizonte da interação clima-

homem contribuir para avanços científicos e tecnológicos, e quem sabe recomendar 

ao setor público de saúde, ações de prevenção e mitigação de impactos, frente à 

realidade local no âmbito do desenvolvimento social. Nesse interim, Mendonça (2000) 

explica que a busca por respostas para este tipo de questionamento, constitui, por si 

só, expressa motivação ao desenvolvimento de estudos no campo da bioclimatologia 

humana/climatopatologia. 

Além disso, importante é para uma análise da conjuntura, delimitar um período 

em anos razoável, portanto, concluímos ser prudente o intervalo de pelo menos 10 

anos. Assim, considerando que o cenário pandêmico, que assolou o mundo a partir 

do início do ano de 2020 e que perdura até os dias que correm, pode influenciar os 

resultados, torna-se imperiosa a seleção de um intervalo externo a tal realidade. 

Desse modo, o período de 2009 a 2019 se mostra assertado.  

Nessa medida, indagamo-nos em que medida as variações de elementos 

climáticos em Rio Branco podem estar relacionadas com a evolução das internações 

das doenças respiratórias? Especificamente, como tem se manifestado a variação 
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mensal dos elementos climáticos no estado do Acre no período de 2009 a 2019? 

Como tem evoluído a quantidade de notificações de doenças relacionadas ao 

aparelho respiratório no município Rio Branco nesse mesmo período de 2009 a 2019? 

Partindo dessa problemática, buscar-se-á nesta pesquisa, como já explanado, 

avaliar a relação do número de internações por doenças do aparelho respiratório com 

os elementos climáticos, no município de Rio Branco-Acre, no período de 2009 a 2019. 

A hipótese investigada é a de que a atuação dos elementos climáticos influencia no 

aumento ou diminuição no número de internações por doenças no aparelho 

respiratório no período de 2009 a 2019 no município de Rio Branco. 

Para testar a hipótese e alcançar o objetivo geral da pesquisa, foram traçados 

quatro objetivos específicos, são eles: 1. Compreender o desenvolvimento Geografia 

da Saúde, correlacionando-a com a climatologia, de maneira a reforçar a existência 

de uma relação clima-saúde; 2. Entender a variação mensal dos elementos climáticos 

(temperatura, umidade e precipitação), no município de Rio Branco, no período de 

2009 a 2019; 3. Analisar as notificações (casos confirmados e internações) das 

doenças no aparelho respiratório, nos municípios de Rio Branco, no período de 2009 

a 2019; e 4. Confrontar a variação mensal dos elementos climáticos, no município de 

Rio Branco, no período de 2009 a 2019, com os índices de notificações de doenças 

no aparelho respiratório na mesma localidade e período. 

Cada um dos objetivos acima delineados, em regra, constituirá um capítulo 

desta dissertação, na ordem na qual foram dispostos, exceto os dois últimos objetivos 

que, juntos, são objeto do terceiro capítulo. Nessa medida, teremos três capítulos: 1. 

O desenvolvimento da Geografia da Saúde e a sua relação com a Climatologia; 2. 

Definição dos elementos climáticos e o estudo da sua variação mensal no Município 

de Rio Branco; e 3. Definição dos elementos climáticos e o estudo da sua variação 

mensal no município de Rio Branco. Por fim, na conclusão da dissertação, serão 

expostas as reflexões e as inferências percebidas ao longo da pesquisa, bem com as 

dificuldades enfrentadas e as perspectivas para continuidade do estudo proposto. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Nas seções deste capítulo, é trazida de maneira organizada e agrupada toda a 

metodologia utilizada ao longo desta pesquisa. Cumpre salientar que para além do 

exposto neste tópico, é possível que métodos específicos sejam explicados ao longo 

da pesquisa. A justificativa para tanto encontra fundamento numa opção da autora de 

memorar as explicações dos métodos de maior complexidade junto à exposição de 

dados. Salientamos: o mapeamento sistemático de leitura (MSL), empregado na 

seção 2.4; e o método de correlação de Pearson, utilizado na seção 4.3.  

 

2.1 DESIGN DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se caracteriza pela utilização de métodos mistos, valendo-se 

tanto da abordagem qualitativa quanto da quantitativa. Santos et al. (2017) explica que 

há quatro principais situações na qual a utilização de métodos mistos é indicada. A 

nossa se encaixa na terceira: “[...] quando, por si só, nem a abordagem qualitativa, 

nem a abordagem quantitativa é suficiente para a compreensão do problema a ser 

estudado” (SANTOS et al., 2017, p. 02). 

Explicam Santos et al. (2017, p. 7): 

 

A realização de um estudo de métodos mistos não significa a condução de 
dois estudos separados que abordam uma questão específica, mas um 
estudo que emprega métodos diferentes para responder uma questão de 
pesquisa específica, buscando que as informações obtidas se 
complementem entre si. 

 

Tocante ao método, Marconi e Lakatos (2006, p.65) o definem como “[...] o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos – traçando o caminho 

a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.” 

Sobre o método indutivo dito acima como intimamente relacionado à pesquisa 

qualitativa, Marconi e Lakatos (2006, p. 71) esclarecem que Bacon foi o seu 

sistematizador, “[...] pois a técnica de raciocínio da indução já existia desde Sócrates 

e Platão”. Complementam Diniz e Silva (2008), afirmando que foi Galileu o precursor 

da indução experimental, isto é, do próprio método indutivo. 
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O método traduz como uma generalização provável, na qual “[...] o pesquisador 

sai das constatações particulares sobre os fenômenos observados até as leis e teorias 

gerais” (DINIZ; SILVA, 2008, p. 03). Ainda, elucidam Diniz e Silva (2008, p. 03-04) 

que: 

 

O exercício do método indutivo requer alguns procedimentos por parte do 
pesquisador, quais:  
 

 observação sistemática dos fenômenos;  

 elaboração de classificações a partir da descoberta de relação entre 
os fenômenos observados;  

 construção de hipóteses (verdades provisórias) a partir das relações 
observadas;  

 verificação das hipóteses por meios de experimentações e testes; n 
construção de generalizações, a partir dos resultados 
experimentados e testados, servindo como explicação para outros 
estudos que apresentem casos similares;  

 confirmação das hipóteses para se estabelecer as leis gerais sobre 
os fenômenos investigados.  

 

Assim sendo, escolheu-se para esta pesquisa o método indutivo segundo a 

concepção de Bacon (2002), ancorado nas explicações de Diniz e Silva (2008), Neves 

(1996) Marconi e Lakatos (2006), posto que partimos de casos específicos, extraídos 

através de um recorte espacial-temporal, com fim de estabelecer uma teoria geral no 

que concerne a relação da variação dos elementos climáticos com o agravamento dos 

casos de internação por doenças respiratórias. 

 

2.2 RECORTE ESPACIAL E TEMPORAL 

 

Segundo Neves (1996, p. 01): “O desenvolvimento de um estudo de pesquisa 

qualitativa supõe um corte temporal-espacial de determinado fenômeno por parte do 

pesquisador. Esse corte define o campo e a dimensão em que o trabalho  desenvolver-

se-á”. Nesse sentido, aliado à impossibilidade desta pesquisa abranger a totalidade 

de dados existentes no espaço e no tempo, procedeu-se recortes. 

Os critérios de escolha, além de se aterem às exigências metodológicas, 

basearam-se nas possibilidades e realidade da pesquisadora, bem como levaram em 

conta o cenário global e os fatores que poderiam interferir no resultado desta pesquisa.  

Desse modo, os critérios elegidos para o recorte temporal foram os seguintes: 

1. Intervalo mínimo de 10 anos; 2. Tão recente quanto possível; e 3. Anterior ao início 

da pandemia de Covid-19. O primeiro em razão da impossibilidade de se ter dados 
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confiáveis analisando intervalos pequenos demais. O segundo porque os dados mais 

recentes sugerem mais proximidade com a realidade atual. Por fim, o terceiro se 

justifica no fato de que a Covid-19 se caracteriza como uma síndrome respiratória 

aguda e, sendo uma doença pandêmica, sofre interferência de diversos outros fatores 

e carecem de análise isoladas e individualizada.  

Os critérios estabelecidos para o recorte espacial foram: 1. Ser uma unidade 

da federação; 2. Abrangência espacial pesquisável; 3. Proximidade com a realidade 

da pesquisadora. O primeiro em razão dos dados na base de dados do DataSUS e 

Inmet – na seção seguinte melhor serão explicadas a fonte de dados – estarem 

organizados por unidade da federação, isto é, Estados e Municípios. O segundo nos 

fez reduzir a um Município em razão dos Estados serem espaços amplos demais, o 

que impediria a análise precisa dos dados no tempo disponível para pesquisa. O 

terceiro em razão da própria pesquisa qualitativa e do referencial metodológico 

adotado carecer que o pesquisador se insira no cenário pesquisado. 

Assim sendo, a partir dos critérios acima expostos, definiu-se o período de 2009 

a 2019 como recorte temporal e como recorte espacial o Município de Rio Branco, 

capital do Estado do Acre e local no qual a Universidade Federal do Acre e o núcleo 

de pós-Graduação em Geografia – ambientes nos quais a pesquisa se desenvolve – 

têm sede. 

Quanto à cidade de Rio Branco, compete esclarece que é a capital do Estado 

do Acre, possui extensão territorial de 8.835.154km² e população estimada em 

419.452 pessoas, o que perfaz uma densidade demográfica de 38,03 hab./km² (IBGE, 

2021). A sua localização é melhor traduzida no mapa abaixo: 
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Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Rio Branco 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021), com base nos dados do IBGE (2021) 

 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a elaboração desta pesquisa foram coletados dados de quatro espécies, 

quais sejam: teóricos, documentais, climáticos e de doenças. Cada uma dessas 
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espécies passou por um processo de coleta diferente, os quais abaixo são 

discriminados. 

 

2.3.1 Dados teóricos 

 

Os dados teóricos foram coletados mediante uma revisão bibliográfica. 

 

2.3.1.1 Fonte de dados 

 

A principal fonte de dados foi a base de dados Google Acadêmico em razão 

dela indexar diversas outras fontes – destacando-se periódicos, repositórios de 

universidades e mesmo outras bases de dados como a SciELO. Além disso, a 

ferramenta de buscas conta com diversas funções, destacando-se o 

acompanhamento de citações. 

Acerca da confiabilidade dos dados, Mugnaini e Strehl (2008, p. 98): 

 

Analogamente ao Google tradicional, o GA apresenta os resultados 
ordenados com base na relevância dos documentos em relação à estratégia 
de busca, considerando, adicionalmente ‘o texto integral de cada artigo, o 
autor, a publicação em que o artigo saiu e a frequência com que foi citado em 
outras publicações acadêmicas’ 

 

Além dos textos obtidos por vias do Google Acadêmico, utilizou-se também 

bibliografias de notória relevância no contexto geográfico, em razão de serem autores 

ditos como clássicos das temáticas Geografia da Saúde e Climatologia.  

 

2.3.1.2 Descritores e critérios de inclusão e exclusão gerais 

 

Para a realização de qualquer busca por textos científicos é necessária a 

utilização de descritores, que podem ser conceituados segundo os ensinamentos de 

Brandau, Monteiro e Braile (2005, p. 8) como termos “[...] organizados em estruturas 

hierárquicas, facilitando a pesquisa e a posterior recuperação do artigo”, ressaltando 

os autores que esses não se confundem com as palavras-chave. 

As buscas, mesmo valendo-se do uso de descritores forneceu inúmeras 

publicações que precisavam passar por um processo de filtragem. Esse processo foi 
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realizado por vias de critérios de exclusão e inclusão, isto é, condições para que o 

texto seja incluído ou excluído da coleta. 

Os descritores gerais utilizados foram: 1. Geografia da Saúde; 2. Climatologia; 

e 3. Elementos climáticos. A partir desses, foram encontrados milhares de trabalhos, 

motivo pelo qual se fez necessário estabelecer os critérios de inclusão, que foram 

essencialmente três: 1. Vinculação à linha teórica adotada; 2. Número de citações; 4. 

Tão recente quanto possível. 

 

2.3.1.3 Mapeamento sistemático de leitura 

 

Além dos dados gerais, foi desenvolvido, para fins de complementação ao 

raciocínio desenvolvido, um mapeamento sistemático de leitura. A metodologia 

empregada neste pode ser explicada por vias do seguinte fluxograma: 

 

Figura 2 – Fluxograma do mapeamento sistemático desenvolvido 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2021) 

 

2.3.2 Dados documentais 

 

Para fins de complementação da pesquisa, foram apurados dados 

documentais. Caracterizam-se como tais todos os dados documentais fornecidos por 

Google Acadêmico
Descritores: clima e 

doenças respiratórias
Período: 2009 a 2019

Resultado inicial: 6.8470 
resultados no dia 
20/04/2021, às 

10h46min

Ordem: relevância

Critérios para exclusão: 
abordar fatores diversos 

dos elementos 
meteorológicos 

(exemplo: queimadas).

Critérios para inclusão: 
número de citações e 
similaridade temática.

Resultado final: 60 
artigos e dissertações.
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órgãos e instituições governamentais/públicas oficiais utilizados. Importa salientar que 

como foram buscados documentos específicos não se fez necessário o 

estabelecimento de descritores ou de critérios e inclusão e exclusão, sendo pertinente 

tão somente citarmos a fonte dos dados. 

 

2.3.2.1 Fonte de dados 

 

A fonte de todos os dados documentais foram os sítios eletrônicos das 

instituições ora estudadas, estando todos presentes na lista de referência. Desse 

modo, são fonte de dados os sítios eletrônicos do Ministério da Saúde e de todas as 

69 universidades federais consultadas, para fins do desenvolvimento da pesquisa 

presente na subseção 2.3, intitulada como “Historicidade e institucionalização da 

Geografia da Saúde no Brasil e no Acre”. 

 

2.3.3 Dados climáticos 

 

Foram coletados dados climáticos da cidade de Rio Branco, no período de 2009 

a 2019 com ênfase sobre três elementos: precipitação, temperatura (mínima e 

máxima) e umidade relativa do ar. O método de coleta foi essencialmente a 

estratificação espacial-temporal, a partir de Peiter (2005). 

 

2.3.3.1 Fonte de dados 

 

Os dados climáticos foram coletados na sua integralidade no sítio eletrônico do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), justificando-se em razão de ser esse o 

órgão responsável pelo registro dos dados meteorológicos. 

 

2.3.3.2 Triagem 

 

A triagem se inicia no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Meteorologia e 

segue um passo a passo sequencial. Para fins de simplificação, criou-se o fluxograma 

a seguir: 
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Figura 3 – Fluxograma de triagem dos dados climáticos 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) 

 

O INMET nos fornece gráficos prontos, no entanto optamos pela elaboração de 

gráficos próprios a partir dos dados fornecidos para fins de padronização. 

 

2.3.4 Dados de doenças 

 

Nesse momento foram coletados os dados acerca das doenças respiratórias, 

com dados relativos ao tempo, gênero, idade e listagem de doenças inclusas no rol 

das doenças respiratórias, a partir, igualmente, de uma estratificação espacial-

temporal, com apoio na abordagem de Peiter (2005), coletando-se os dados da cidade 

de Rio Branco, no período de 2009 a 2019. 

2.3.4.1 Fonte de dados 

 

A fonte de dados desta etapa foi o aplicativo lançado pelo DataSUS de nome 

TabNet, dedicado a disponibilizar as informações sobre saúde pública. Importa 

esclarecer que todos os dados presentes no TabNet se originaram no banco de dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). 

 

2.3.4.2 Triagem 

 

A triagem se iniciou no sítio eletrônico do DataSUS, que deu acesso ao TabNet. 

O TabNet reúne dados de saúde pública tange à vários assuntos, então, 

primeiramente, selecionou-se o assunto: “Epidemiológicas e Morbidades”. 

Sítio eletrônico 
do INMET

Clica em clima
Clica em 
normais 

climatológicas
Clica em gráficos

Produto: 
Gráficos 

climatológicos
Estado: Acre

Estação: Rio 
Branco (82915)

Seleção dos 
elementos

Dados e 
download
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Selecionado o assunto, a opção a ser escolhida é “Morbidade hospitalar do SUS 

(SIH/SUS)”. Após, clica-se em “Geral, por local de residência – a partir de 2008” e 

reduz à abrangência ao Acre. 

Nesse momento, o sítio eletrônico nos direciona para uma página com as 

seguintes opções: 

 

Figura 4 – Triagem dos dados no DataSUS 

 

Fonte: Extraído pela autora (2022) do sítio eletrônico do DataSUS 

 

A linha, a coluna, o conteúdo e o período são sempre os mesmos, 

respectivamente: Município – Rio Branco; Ano/mês de atendimento; Internações; 

jan./2009 a dez/2019. As seleções disponíveis foram utilizadas individualmente. 

Utilizou-se o capítulo CID-10 “doenças respiratórias”, foram pesquisadas as doenças 

individualmente no tópico “Lista de Morbidades CID-10”. Além disso, optou-se pela 

divisão trazida na Faixa Etária 1. 

Seguido o passo a passo, os dados são expostos no próprio sítio eletrônico, 

mas estão também disponíveis para download. O procedimento de triagem, para fins 

didáticos, foi sintetizado no seguinte fluxograma: 
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Figura 5 – Fluxograma de triagem dos dados das doenças 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2022) 

 

2.4 TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados teóricos, em regra, dispensaram tabulação, exceto pelos dados da 

análise sistemática feita na Seção 2.4. Esses, bem como os dados documentais, os 

climáticos e os de doenças foram tabulados por vias do programa Microsoft Excel 

versão 2013 e foram apresentados neste trabalho na forma de quadros, tabelas e 

gráficos. 

 

 

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados da pesquisa, em linhas gerais, deu-se por vias da técnica 

de triangulação de informações confrontaram-se os dados teóricos, os dados 

fornecidos pelo DataSUS e os dados sociais da cidade de Rio Branco. Contudo, em 

cada uma das espécies de dados utilizou-se uma técnica distinta para se analisarem 

os dados individualmente. 

 

2.5.1 Teóricos 

 

Como esta pesquisa não é essencialmente bibliográfica os dados teóricos, em 

regra, foram utilizados como base informacional. Por isso, não há um método geral de 
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análise para eles. Entretanto, salienta-se a utilização do mapeamento sistemático de 

leitura (MSL) na seção 2.4. Neste, foi utilizada, para análise dos 60 artigos, uma 

sistematização das palavras-chave, que resultou numa nuvem de palavras, elaborada 

a partir da plataforma Mentimeter.  

 

2.5.2 Documentais 

 

Os dados documentais ramificam-se em dois: os que complementam as 

explicações teóricas e os que serviram de subsídio para a realização da pesquisa 

presente na Seção 2.3, relativa à institucionalização da Geografia da Saúde no 

contexto nacional. No primeiro grupo, vale o mencionado no item 1.5.1. No segundo, 

a análise dos dados pautou-se por meio de um confronto de informações entre os 

próprios dados obtidos, montando-se gráficos expositivos.  

 

2.5.3 Climáticos e doenças  

 

Por fim, temos os dados climáticos e os dados de doença. Inicialmente, foi feita 

uma análise individual dos dados, que se pautou essencialmente nas comparações 

estatísticas de média, mediana, variância e desvio padrão. Esses foram apurados de 

maneira mensal e anual. 

Explica Gouveia (2020, s.p.) que a média “[...] é calculada somando-se todos 

os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste 

conjunto”. A autora traz sua fórmula: 

 

 

Sendo, 

Me: média 
x1, x2, x3,..., xn: valores dos dados 
n: número de elementos do conjunto de dados 
(GOUVEIA, 2022, s.p.) 

 

Sobre a mediana explica que “[...] representa o valor central de um conjunto de 

dados. Para encontrar o valor da mediana é necessário colocar os valores em ordem 

crescente ou decrescente” (GOUVEIA, 2020, s.p.). Assim sendo, não há uma fórmula 
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que defina a mediana, mas esclarece que quando “[...] número elementos de um 

conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais. Assim, 

esses valores são somados e divididos por dois” (GOUVEIA, 2020, s.p.). 

A variância e o desvio padrão se caracterizam como medidas de dispersão, isto 

é, “[...] parâmetros utilizados na Estatística para calcular o quanto os dados de um 

conjunto de valores podem variar” (GOUVEIA, 2020, s.p.). A fórmula da variância é a 

seguinte: 

 

Onde, 

: variância 
xi: valor analisado 

: média aritmética do conjunto 
n: número de dados do conjunto 
(GOUVEIA, 2020, s.p.). 

 

Enquanto a fórmula do desvio padrão é: 

 

 

Como o desvio padrão é expresso pela raiz quadrada da variância, basta 

que seja extraída a raiz do resultado calculado pela fórmula anterior. 

 

(GOUVEIA, 2020, s.p.). 

 

Em cada uma das situações na qual se utilizaram esses instrumentos explica-

se também a significância dos valores obtidos. Salienta-se, contudo, que os cálculos 

não forem feitos manualmente, mas sim com o auxílio da ferramenta Excel. As 

fórmulas são as seguintes:  

 

 Média: =média([intervalo de células]); 

 Mediana: =med([intervalo de células]); 

 Variância: =vara([intervalo de células]); 

 Desvio Padrão: =desvpad([intervalo de células]). 
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Além dessa análise individual, foram também cruzados os dados climáticos 

com os dados de doenças, sendo essa discussão objeto da seção 4.3. Nela, utilizou-

se o método de correlação de Pearson, segundo Figueiredo Filho e Silva Júnior 

(2009). Este é um teste que mede a relação estatística entre duas variáveis contínuas, 

ou seja, se a associação entre os elementos não for linear, o coeficiente não será 

representado adequadamente (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). 

O coeficiente de correlação de Pearson pode variar entre os valores de +1 

(correlação positiva que mostra que à medida que o valor de uma variável aumenta, 

o mesmo acontece com o valor da outra variável) a -1 (correlação negativa que mostra 

que à medida que o valor de uma variável aumenta, o valor da outra diminui). Quando 

a correlação resultar no valor de 0, indica que não há associação entre as duas 

variáveis. 

Além disso, nesta dissertação, adotou-se parâmetros para determinar se a 

correlação é forte, fraca ou moderada. Assim, a partir do referencial, em módulo, isto 

é, seja positiva ou negativa, considera-se: 1. Fracas as correlações inseridas entre 

0,10 e 0,39; 2. Moderadas as correlações inseridas entre 0,40 e 0,69; e 3. Fortes as 

correlações iguais ou superiores a 0,70. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir da metodologia delineada acima, foram desenvolvidos três seções de 

resultados e discussões, as quais estão presentes integralmente neste capítulo. 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO DA GEOGRAFIA DA SAÚDE E A SUA RELAÇÃO 

COM A CLIMATOLOGIA 

 

As primeiras obras envoltas às temáticas relativas à Geografia da Saúde (GS) 

são datadas de séculos antes do nascimento de Cristo – por volta do final do século 

V a.C., como veremos na primeira seção deste capítulo. Apesar disso, a Geografia da 

Saúde é consolidada, bem como desenvolvida, enquanto uma área do conhecimento 

somente a  partir do século XIX, razão pela qual argumenta Iñiguez Rojas (1998 apud 

PEITER, 2005, p. 5) que ela é “uma antiga perspectiva e uma nova especialização”. 

Neste capítulo, em síntese, será buscado compreender o desenvolvimento da 

Geografia da Saúde, no que tange à sua evolução histórica e consolidação no âmbito 

científico. Além disso, propõe-se uma correlação entre a área e a climatologia, de 

maneira a comprovar a existência de uma relação entre o clima e a saúde, 

apresentando-se, complementarmente, estudos que derivam da união dessas 

ciências geográficas. Para tanto, serão desenvolvidas 4 seções. 

Na primeira seção, conscientes de que a trajetória da Geografia da Saúde não 

é uníssona no contexto mundial na mesma medida que não o é na conjuntura 

temporal, havendo épocas e lugares expoentes no processo, busca-se traçar a 

historicidade da Geografia da Saúde no cenário mundial, com ênfase sobre o 

ocidental. Contudo, convém destacarmos que até o século XX não havia a designação 

Geografia da Saúde, o termo predominantemente utilizado era Geografia Médica, 

vindo a se consolidar o primeiro somente no final da década de 70, com o pedido 

oficial de mudança na titulação da área. Por essa razão, nesta primeira seção, que 

abordará massivamente o cenário da antiguidade ao século XIX, adotaremos, 

excepcionalmente, o termo “Geografia Médica” para nos referirmos à atual Geografia 

da Saúde. 

A segunda seção, em sequência, será constituída justamente pela discussão 

circundante ao binômio Geografia Médica e Geografia da Saúde. Nessa, será tratada 
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a transição das nomenclaturas, os motivos pelos quais uma sobressai-se a outra nesta 

pesquisa, além das razões que levaram a mesma realidade no âmbito científico 

mundial. Em caráter subsidiário, será exposto, conexamente, a teoria de coexistência 

de ambas as áreas, com objetivos distintos, sendo expoente desse raciocínio Santana 

(2014). 

Compreendida as questões de nomenclatura, ne terceira seção deste capítulo 

se debruça, inicialmente, sobre a conjuntura nacional, versando sobre o itinerário da 

área no Brasil; e, seguidamente, sobre a acreana, expondo aspectos relevantes no 

tocante à área no Estado. Desenvolver-se-á um estudo voltado para origem e 

consolidação, bem como da institucionalização da Geografia da Saúde, justificando-

se em razão da sua história coincidir com o desenvolvimento da própria relação entre 

saúde e meio ambiente. 

Na quarta e última seção, conscientes que os trabalhos em GS, dentre outras 

vertentes, são aqueles que propõem uma vinculação entre a saúde – por conseguinte, 

entre as doenças – e os fatores geográficos presentes nos ambientes de vivência dos 

indivíduos examinados, passa-se ao estudo do fator geográfico selecionado nesta 

pesquisa: o clima. Isso para traçar, sob o mesmo prisma metodológico, uma união 

entre os instrumentos da Climatologia e os da Geografia de Saúde, ilustrando sob qual 

referencial será concebida a análise da influência dos elementos climáticos na saúde 

humana.  

 

3.1.1 Da Antiguidade ao século XIX: historicidade da Geografia Médica no 

mundo ocidental 

 

A história da Geografia Médica ocidental tem sua origem na Grécia Antiga, ao 

passo que no Oriente o surgimento dessa está atrelado às civilizações egípcias. Peiter 

(2005, p. 6) argumenta que as primeiras fagulhas da área se devem aos “registros 

sobre as variações da saúde de populações em diferentes lugares, feitos por médicos 

quando estes começaram a viajar”, haja vista que nesses se apresentaram as 

primeiras descrições sobre as cidades e as suas populações.  

No contexto ocidental, corroboram Alievi e Pinese (2014) argumentado que o 

pioneirismo grego não é um fruto da causalidade, dado que era característico do 
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antigo povo grego, bem como de sua medicina, a investigação dos fenômenos do 

corpo e do cotidiano humano. Cita-se pertinente excerto: 

 

Segundo Vieites e Freitas (2007, p. 190), este pioneirismo grego não ocorreu 
ao acaso, pois caracteristicamente a medicina grega era compatível com o 
pensamento grego de se analisar o comportamento humano, além das 
atividades práticas do dia-a-dia ou mesmo religiosas, com uma postura 
racional, sendo que esta atividade alcançou maturidade com a filosofia pré-
socrática, que tratava da idéia de physis e que viria a ser a base da idéia de 
dinâmica do corpo e doença da medicina hipocrática (ALIEVI; PINESE, 2014, 
p. 2-3, grifo no original) 

 

Ademais, a considerada largada no que tange a história da Geografia Médica 

é, no Ocidente, o livro de Hipócrates de título “Dos Ares, das Águas e dos Lugares”, 

datado em 480 a.C.; e, no Oriente, os escritos de Heródoto sobre a medicina das 

civilizações egípcias. Isso porque são os primeiros documentos oficiais a abordar a 

temática. É nesse sentido o defendido por Peiter (2005, p. 06): 

 

A constituição dos saberes em Geografia da Saúde se inicia a partir dos 
primeiros registros sobre as variações da saúde de populações em diferentes 
lugares, feitos por médicos quando estes começaram a viajar. A eles se 
devem as primeiras descrições sobre as cidades e suas populações, ainda 
na Grécia antiga, cinco séculos antes de Cristo (ARMSTRONG, 1983). O 
tratado de Hipócrates (“Dos Ares, das Águas e dos Lugares”, 480 A.C.) e os 
escritos sobre a medicina nas civilizações egípcias de Heródoto (500 A.C.) 
são considerados os primeiros a abordar a temática das relações entre a 
saúde e os “lugares” (LACAZ, 1973; PESSOA, 1978; ARMSTRONG, 1983; 
THOUEZ, 1993). O pensamento médico da Grécia Antiga influenciou por 
séculos o conhecimento ocidental sobre os fenômenos de saúde e 
enfermidade, chegando até os tempos modernos. 

 

É impossível não atribuir a Hipócrates (e à própria Grécia) o título de precursor 

do estabelecimento da relação saúde, doenças e meio ambiente, dadas as 

circunstâncias envoltas a sua escrita. A crença popular, à época, era de que as 

doenças eram frutos de entidades divinas, transitando as causas e a origem a 

depender da religião seguida – os hebreus, constituintes da civilização hebraica, por 

exemplo, criam que as doenças eram um sinal de desobediência ao mandamento 

divino (ALIEVI; PINESE, 2014).  

Na Grécia Antiga, havia os adeptos ao pensamento religioso, mas também os 

seguidores da filosofia, que buscavam o saber filosófico enquanto verdade (ALIEVI; 

PINESE, 2014). Como forte ponto de partida para os estudos de Hipócrates, há as 

concepções pré-socráticas da physis – “[...] em grego, physis vem de um verbo que 



38 

 

significa fazer surgir, fazer brotar, fazer nascer, produzir” (CHAUÍ, 2000, p. 41). Nesse 

contexto, a physis era (e é até os dias que correm) entendida enquanto a substância 

da qual provinham todas as coisas, sendo a “[...] Natureza eterna e em perene 

transformação” (CHAUÍ, 2000, p. 41).  

O ponto chave da physis é que, sob essa perspectiva, ainda que não houvesse 

uma distinção entre o natural, o psíquico e o social; existiam definições do ser das 

coisas externas ao pragmatismo religioso, as quais partiam de prerrogativas abstratas, 

mas essencialmente ligadas à natureza e ao ambiente.  Segundo a tese, tudo advinha 

dela (da physis) a partir de uma harmonia estabelecida entre elementos naturalmente 

opostos – forças de reunião e dispersão. Isto é, “[...] a harmonia e o equilíbrio 

constituintes da natureza seriam resultados da coexistência dessas forças paradoxais 

que tenderiam, uma, à agregação, e outra, à desagregação” (VIEITES; FREITAS, 

2007, p. 191).  

A partir da physis, então, há uma nova percepção do que seriam as doenças – 

um desequilíbrio da harmonia estabelecida por suas forças, subsistindo a prevalência 

de uma sobre outra. Por conseguinte, é a partir da physis que temos uma primeira 

explicação racional das doenças, pautada num desequilíbrio dos elementos da 

natureza.  

 

Estes preceitos da filosofia pré-socráticas eram claros no pensamento de 
Alcméon (560 - 500 a.C.), médico de Crotona, que afirmava ser a saúde um 
estado de equilíbrio de forças tais como o úmido e o seco, frio e quente, 
amargo e doce, entre outras. Assim, “O predomínio de uma delas é causa de 
doença. Pois tal predomínio de uma delas é pernicioso (ALIEVI; PINESE, 
2014, p. 3). 

 

Alievi e Pinese (2014) afirmam que a percepção racional-naturalista das 

doenças oriunda da physis é orientadora das obras de Hipócrates relacionadas à 

Geografia Médica, inclusive, supõem além, que essa teria sido o princípio do 

estabelecimento de relações entre as doenças e os ambientes. Veja-se, 

complementarmente: 

 

Essa é a característica básica que posteriormente orienta a obra de 
Hipócrates e dos autores do Corpus Hippocraticum” (VIEITES; FREITAS, 
2007, p. 191), pode-se até mesmo afirmar que este fora o princípio da busca 
de relações entre doenças e ambientes, pois distanciava-se da ideia de que 
deuses imputavam aos seres as enfermidades, posto que características 
“terrenas” como a umidade, o frio, dentre outros elementos do ambiente, 



39 

 

passavam a ter preponderância enquanto fatores causadores de doenças 
sobre o homem (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 4). 

 

Corpus Hippocraticum, ou Coleção hipocrática, é um dos primeiros livros de 

Hipócrates, constituído por sessenta e seis tratados com proposições relacionadas ao 

corpo humano, “[...] acrescidos de um juramento que deveria ser prestado pelo médico 

da escola  de Cós, um diminuto livro de Leis (Nómos), em cinco pequenos parágrafos” 

(CAIRUS; RIBEIRO JR., 2005, p. 25). Nos tratados haviam conceitos médicos 

fundamentais para a concepção hipocrática, sob a direção de uma visão holística e 

ambiental (ALIEVI; PINESE, 2014). 

Todavia, ainda que a referida obra seja uma das principais do autor e detentora 

da visão holístico-ambiental característica da própria escola, não há nele produções 

tocantes à Geografia Médica em específico. Para esta dissertação, a obra mais 

importante de Hipócrates é o livro já anunciado “Dos Ares, das Águas e dos Lugares”. 

Nele há estudos típicos da Geografia Médica, haja vista a elucidação das “[...] 

influências das mudanças sazonais, dos climas e dos ventos sobre o corpo humano e 

suas doenças” (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 4). Ainda complementam: 

 

Segundo Scliar (2007, p. 33) a obra hipocrática caracteriza-se pela 
valorização da observação empírica, com uma visão epidemiológica do 
problema de saúde-enfermidade, sendo que nesta obra, em específico, as 
observações não se limitam ao paciente em si, mas também ao seu ambiente. 
Assim, defendia-se nesta obra um conceito ecológico de saúde-enfermidade, 
sendo que desta obra emerge a idéia de miasma, que vem do latim e significa 
‘maus ares’, ou seja, “[...] emanações de regiões insalubres capazes de 
causar doenças como a malária, muito comum no sul da Europa e uma das 
causas da derrocada do Império Romano” (SCLIAR, 2007, p.33) (ALIEVI; 
PINESE, 2014, p. 4-5). 

 

A Escola de Hipócrates foi responsável por uma revolução na medicina da 

época, influenciando por séculos o mundo ocidental no que tange ao conhecimento 

sobre a saúde e as enfermidades. Para elucidar o fenômeno Peiter (2005, p. 6) traz o 

exposto por Armstrong (1983, p.168): 

 

A geografia médica tornou-se parte da filosofia grega e do ensino da 
medicina, bem como ferramenta imprescindível para o diagnóstico e a 
terapêutica. Os pacientes eram inquiridos a respeito de onde e como vivia, 
informação que era utilizada na confecção dos diagnósticos. Os pacientes 
podiam assim, ser aconselhados a procurar tratamento para suas doenças 
mudando algum padrão de comportamento, estilo de vida ou de ambiente, 
como a mudança para um clima diferente. A geografia médica tornou-se 
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assim, parte do ensino da medicina ocidental até o final do século XIX 
(ARMSTRONG, 1983, p. 168 apud PEITER, 2005, p. 6). 

 

Ademais, mesmo havendo o início de uma mudança na compreensão das 

doenças e no desenvolvimento da Geografia Médica, a obra e os ensinamentos de 

Hipócrates foram pouco difundidos na sociedade popular da época, ficando mais 

evidente entre os estudiosos e aristocratas.  Dessa maneira, mantiveram-se paralelas 

as explicações metafísico-religiosas (normalmente associadas ao castigo divino) e as 

naturalistas (originadas em Hipócrates, segundo as quais as doenças derivavam de 

causas naturais, ligadas ao clima e aos demais fatores geográficos envolvidos na 

concepção de um ambiente). Entretanto, com notada preponderância da primeira 

sobre a segunda durante toda a Antiguidade e Idade Média (PEITER, 2005).  

Acerca da Idade Média, compete destacar que ocorreu uma paralização no 

desenvolvimento da Geografia Médica em razão do ceticismo religioso exacerbado e 

impregnado na sociedade medieval (PEITER, 2005). Há autores, como Pires (2008), 

que advogam além, defendendo que ocorreu uma regressão do pensamento acerca 

da saúde. Fato é que na Idade Média as “[...] doenças tinham basicamente duas 

interpretações, sendo que na primeira, pagãos acreditavam ser as doenças 

possessões demoníacas ou feitiçarias, e na segunda, utilizada pelos cristãos, as 

doenças eram vistas como sinais de purificação e expiação dos pecados” (ALIEVI; 

PINESE, 2014, p. 3).  

O próximo período de destaque para a Geografia Médica é a Era das Grandes 

Navegações – intitulada como “Era do Descobrimento” – o período compreende os 

séculos XV, XVI e XVII (PEITER, 2005). Os viajantes produziam diários das 

expedições, narrando condições de saúde “exóticas” (ALIEVI; PINESE, 2014), os 

quais, segundo Peiter (2005, p. 7), continham “[...] valioso patrimônio de informações 

descritivas de Geografia Médica em diferentes lugares”. O autor complementa sua 

análise destacando que: 

 

Barkhurs (apud ARMSTRONG, 1983) assinala que descrições de cidades, 
distritos ou de países inteiros foram escritas por médicos na forma de medical 
surveys ou “levantamentos médico-geográficos”, enfocando pessoas e 
lugares, as doenças conhecidas que os afligiam, os métodos locais de 
tratamento, e as crenças sobre as suas causas. Careciam, entretanto, de 
maior precisão sobre a localização e a  temporalidade dos eventos ou de 
qualquer coleta de dados sistemática. Os levantamentos médico-geográficos 
tornaram-se mais numerosos conforme os europeus intensificavam suas 
viagens para a Ásia, Américas e África, buscando informar aos colonizadores, 
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comerciantes, visitantes e exércitos em áreas de conflito das potenciais 
ameaças à saúde nas terras desconhecidas (PEITER, 2005, p. 7). 

 

O século XVIII, que sucedeu às Grandes Navegações, foi marcado pelo 

movimento europeu – com ênfase na França – chamado de Iluminismo. No Iluminismo 

temos uma ascensão filosófica voltada aos conhecimentos advindos da natureza e 

das experiências empíricas. Nessa medida, os filósofos iluministas: 

 

Baseiam-se na luz natural ou na reflexão, nascida da experiência, para 
esclarecer o destino da humanidade. Seu objetivo principal é a liberdade; 
talvez fosse melhor dizer a “libertação” do homem. Convém libertá-lo da 
natureza e pôs em prática o famoso preceito exposto por Descartes um 
século antes: “Tornar o homem senhor e possuidor da natureza” (CHÂTELET, 
1999, p. 89).  

 

Os médicos do período foram se convencendo das máximas filosóficas 

defendidas, passando a crer “[...] que as ‘maravilhas da natureza’ poderiam ser 

‘normatizadas’[...]” (PEITER, 2005, p. 7), ou seja, controladas, a partir da “[..] coleta 

de fatos inspiradas pelo ‘l’espirit géometrique’1  e a aplicação da lei dos grandes 

números, produzindo dados organizados sob a forma de tabelas, fórmulas e taxas” 

(PEITER, 2005, p. 7). Esse fato é importante para a Geografia Médica porque os 

médicos iluministas desenvolveram uma tese que correlacionava as doenças com o 

domínio humano sobre a natureza e o ambiente (PORTER, 1992). Nesse sentido, 

baseado em Porter (1992, p. 29), explica Peiter (2005, p. 7): 

 

Ray Porter assinala que os médicos ‘ilustrados’ encaravam a conquista da 
doença como uma derivação do domínio humano sobre o ambiente, de um 
lado calculando diferenciais de morbidade em climas quentes e frios, 
contextos urbanos e rurais, no Antigo e no Novo Mundo, e de outro, apoiando 
ações de drenagem, desmatamento, técnicas agrícolas e melhoramentos 
urbanos, convencidos que estavam de seus grandes benefícios para a saúde 
pública. 

 

A fase supradita marca o início da modernidade na Geografia Médica. 

Conquanto, o marco reconhecido como verdadeiro precursor da era moderna da GM 

são os estudos intitulados Topografias Médicas, nos quais se realizou uma 

sistematização de informações sobre a distribuição espacial das doenças. Os 

conteúdos dessas Topografias traziam “[...] descrições detalhadas de cidades, vilas e 

distritos particulares, tratando das condições de saúde, informações meteorológicas, 

                                                             
1 Em português: espírito geométrico.  
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hidrográficas, descrições de plantas e modos de vida dos habitantes locais” (PEITER, 

2005, p. 7). 

Nesse período temos as primeiras obras de Geografia Médica sob essa 

nomenclatura. O livro é de autoria do médico alemão Leonhard Ludwig Finke, 

intitulado, em tradução livre, como “Ensaio de uma Geografia Geral médico-prática, 

na qual é exposta a parte histórica da ciência curativa dos povos primitivos e 

Estados”2, datado de 1792. O livro, bem como seu autor, foi considerado grande 

expoente da matéria, ousa-se dizer uma das obras mais importantes em razão da “[...] 

sua abrangência, conteúdo e pela influência que teve em muitos autores que o 

seguiram ao longo do século XIX, como Schnurrer, Bourdin, Fuchs, Meuhy, entre 

outros” (PEITER, 2005, p. 7-8). 

No tocante ao século XIX, destacamos, primeiramente, a escrita do primeiro 

livro que utilizou a nomenclatura “Geografia Médica” em seu título, publicado em 1843 

por J. Bourdin – em razão disso, esse livro é considerado por alguns estudiosos como 

o primeiro trabalho de Geografia Médica propriamente dito. Segundamente, em 

meados do mesmo século, que marcara o alcantil da influência dos estudos médico-

geográficos no campo da saúde, com a obra “Manual de Patologia Histórica 

Geográfica”3. Por fim, o final do século, que fora marcado pelo desenvolvimento da 

microbiologia, que viabilizou um abandono do determinismo – precedente à Geografia 

Médica, bem como implicou em tentativas de relacionar a GM e a Epidemiologia 

(PEITER, 2005).  

Finalmente, no século XX, entramos em anos de declínio e posteriormente de 

ascensão da Geografia Médica, enquanto uma área autônoma, haja vista que os 

estudos envoltos a ela e às doenças se desenvolveram substancialmente. A priori, ela 

se manteve como sub campo das pesquisas médicas e de saúde, ainda sem um nome 

específico, sendo denominada como Geografia Patológica, geomedicina e até mesmo 

epidemiologia geográfica (ALIEVI; PINESE, 2014). Deste século, neste momento, 

destacamos três importantes marcos: 1. O estabelecimento da “Tríade Ecológica” 

(homem-agente-ambiente), em 1930, responsável por uma reaproximação da GM 

com a Epidemiologia; 2. A Segunda Guerra Mundial, em razão da fundamentalidade 

de se estudar as doenças nos campos de batalha; e 3. A consolidação da “Teoria da 

                                                             
2 Na língua de escrita da obra original, é intitulado como: Versuch einer allgemeinen medicinisch praktischen 

Geographie, worin der historische Theil der einheimischen Völker und Staaten Arzeneyhunde vorgetragen wird 
3 Na língua de escrita da obra original intitulado como: “Handbook of Geographical Historical Pathology” 
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História Natural das Doenças”, na década de 50, que renovou o modelo ecológico das 

doenças (PEITER, 2005). 

O itinerário aqui proposto pode ser traduzido na seguinte síntese: 

 

Figura 6 – Síntese da evolução histórica da Geografia da Saúde no ocidente 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

Então, a partir da compreensão da trajetória da Geografia Médica, é possível 

apreender como a relação ambiente e saúde humana foi se estabelecendo inerente à 

sua evolução, haja vista que, como vimos, os estudos de GM buscavam 

massivamente definir como os fatores geográficos corroboravam para o surgimento 

(ou agravamento) de determinadas doenças. Doravante, visualizaremos a transição 

de nomenclaturas ocorrida em meados do século XX, na medida que se tornou 

necessária em virtude de a área passar a abranger um espectro de temáticas para 

além da medicina, ainda que com enfoque permanente no binômio saúde-ambiente. 

 

3.1.2 Da Geografia Médica à Geografia da Saúde 

 

A Geografia da Saúde, como narrada outrora, foi inicialmente difundida por 

médicos. Por isso, é natural que ela estivesse atrelada à medicina antes de passar a 

ser concebida como um ramo da própria Geografia. À vista disso, o que hoje 

conhecemos como Geografia da Saúde já recebeu titulações como geografia 
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patológica, geomedicina e epidemiologia geográfica (ALIEVI; PINESE, 2014), mas a 

que foi oficialmente utilizada e difundida por anos foi Geografia Médica (GM). 

Nesse sentido disserta Peiter (2005, p. 8): 

 

Até meados do século XIX a Geografia Médica foi, portanto, um campo de 
conhecimento construído por médicos que desconheciam os agentes 
etiológicos microbianos das doenças. Estes médicos buscavam informações 
no ambiente físico (clima, temperatura, relevo, vegetação, etc.) para as suas 
práticas (diagnóstico e terapêutica). 

 

O século XIX, portanto, foi divisor de águas para a GM. Nele ocorreram as 

primeiras menções oficiais do termo Geografia Médica, bem como a publicação do 

primeiro livro que levou a denominação, nesses termos, em seu título, escrito por J. 

Bourdin em 1843; e do livro “Handbook of Geographical Historical Pathology”4, escrito 

pelo médico e professor de Berlim August Hirsch, em 1860, e que, apesar de ser o 

último livro de GM a influenciar o ensino da Medicina, tornar-se-ia um clássico da área 

(PEITER, 2005). 

Além disso, nesse século há, como antecipamos outrora, o desenvolvimento 

da microbiologia, através das teses de descobrimento das bactérias e parasitas, 

escritas por Pasteur e Koch. Sobre o cenário médico anterior a ela, elucida Peiter 

(2005), chamando-a, no trecho, de “teoria dos germes” em razão da microbiologia 

debruçar-se, principalmente, sobre o estudo de bactérias:  

 

Até o aparecimento da teoria dos germes, a relação ‘saúde e ambiente’ era 
vista sob uma perspectiva predominantemente determinista, estabelecendo 
relações lineares de causa e efeito com o meio físico. A designação da 
doença conhecida como malária, por exemplo, foi fruto dessa perspectiva. 
Um dos numerosos exemplos desta visão encontra-se no estudo de William 
Farr (FARR,1852, apud. Nossa, 2001), que concluía existir uma relação 
inversa entre altitude e mortalidade por cólera (PEITER, 2005, p. 8). 

   

Integra a supra explicação trazendo as consequências da microbiologia para a 

Geografia Médica, explicando que essa superou a Teoria dos Miasmas – defendida 

principalmente por Sydenham (1624-1689) e Lancisi (1654-1720), segundo a qual as 

doenças teriam origem na inalação dos miasmas, isto é, dos odores fétidos e pútridos 

oriundos da própria matéria. Veja-se:  

 

                                                             
4 Em tradução livre: “Manual de Patologia Histórica Geográfica”. 
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O desenvolvimento da microbiologia, e o descobrimento das bactérias e 
parasitas por Pasteur (1842-1895) e Koch (1843-1910), levaram a uma série 
de transformações nos conhecimentos da Medicina, instituindo a hegemonia 
da “Teoria Bacteriana” ou “Teoria dos Germes” sobre a “Teoria dos Miasmas”. 
Este evento levou a uma reformulação na concepção do processo 
saúde/doença que se refletiria no ensino da medicina e no campo de atuação 
dos médicos. Neste processo o campo de saber dos médicos foi se 
restringindo ao corpo humano (e à biologia humana), tornando irrelevantes 
para o ensino da Medicina o conhecimento sobre o ambiente, base da 
Geografia Médica até então, que acaba saindo dos currículos da disciplina. 
Ackerknecht apontava, no início da década de 1960, que: “...the very concept 
of Geography of Diseases has been virtually erased from the memory of the 
practicing physician” (Ackerknecht apud ARMSTRONG, 1983:170) (PEITER, 
2005, p. 9). 

 

Do advento da microbiologia em diante, ocorre um decaimento significativo nos 

estudos em GM, o que repercutirá, inclusive, no âmbito brasileiro, como pontuaremos 

doravante. Ademais, antes da insurgência da Geografia da Saúde, passou-se por um 

momento de relacionamento entre a GM e a Epidemiologia, “surgindo” (usa-se as 

aspas em razão da designação não ter prosperado) a Patologia Geográfica (NOSSA, 

2001), cujo expoente é o trabalho de John Snow, datado em 1854, acerca do surto de 

cólera em Londres (PEITER, 2005). Sobre Snow, Peiter explica que: 

 

Recorrendo à cartografia e à estatística descritiva, Snow localiza os óbitos 
por cólera nas diferentes áreas servidas pelas companhias abastecedoras de 
água, evidenciando a presença de um foco infeccioso na área de Broad 
Street. Com isso ele demonstrou que a água era o fator de transmissão do 
cólera, ainda que não fosse conhecido o agente infeccioso naquele momento 
(o vibrião do cólera) (PEITER, 2005, p. 9). 

 

Entretanto, o relacionamento não foi perpétuo. Resistiu até o início do século 

XX, quando ambas as áreas (a Geografia Médica e a Epidemiologia) ganharam uma 

perspectiva social, porém perderam espaço para a ascendente hegemonia da 

microbiologia, na qual “[...] a crença na unicausalidade das doenças desvia o foco da 

epidemiologia para a Biologia, arrefecendo também o desenvolvimento da Geografia 

Médica, que atravessa um longo declínio até a década de 1930” (PEITER, 2005, p. 9).  

O referido declínio é paralelamente oriundo da consolidação do pensamento 

positivista no universo científico, que fora percebido em demasia na Geografia. Esse 

movimento exigia a apresentação de leis gerais, com caráter preditivo acerca dos 

fenômenos, isto é, impunha a necessidade do estabelecimento de uma regra 

universal, que não só descrevesse como também antecipasse os eventos futuros do 

objeto analisado. Em razão dessas supervenientes imposições metodológicas, muitos 
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dos trabalhos em GM foram “[...] recebidos com desconfiança por serem considerados 

verdadeiros exercícios do determinismo ambiental, levando alguns autores a sugerir 

seu abandono” (PEITER, 2005, p. 9). Nesse sentido, conclui o autor que: 

 

Ao longo da história do conhecimento médico, portanto, o interesse pela 
relação entre saúde, ambiente e condições de vida, é oscilante, vindo à tona 
quando modelos de cunho mais biológicos se mostram insuficientes (GOULD, 
1993). Nesses momentos, a Geografia Médica volta a ganhar fôlego 
(PEITER, 2005, p. 10).  

 

O primeiro desses momentos de fôlego, no século XX, foi antecipado na seção 

anterior: O estabelecimento da “Tríade Ecológica” (homem-agente-ambiente), em 

1930, responsável por uma reaproximação da ainda Geografia Médica com a 

Epidemiologia. Trabalhos como o de Pavlovsky – Theory of natural foci of infectious 

diseases 5  – e o de Maximilian Sorre – Complexes Pathogènes et Géographie 

Médicale6e Fundamentos Biológicos de la Geografía Humana7 – puseram a vertente 

ecológica das doenças novamente em evidência no conhecimento médico nesta 

década.  

Sobre Pavlovsky, Peiter (2005) explica que foi importante na medida em que 

deu origem aos conceitos de circulação do agente no meio natural e o de formação 

do complexo agente-ambient’, o qual fora chamado de patobiocenose e que mais 

tarde deu origem à “Epidemiologia Paisagística”. Complementarmente, trazemos Silva 

(1997, p. 586): 

 

Pavlovsky desenvolveu uma teoria de marcado cunho ecologista, mas cujo 
grande mérito foi o de estabelecer o conceito de que o espaço era o cenário 
no qual circulava o agente infeccioso – a patobiocenose; este cenário era 
classificado em natural, ou intocado pela ação humana, e antropopúrgico, 
alterado pela ação humana. Pavlovsky inegavelmente estava preocupado em 
desenvolver uma metodologia de cunho eminentemente prático, como se 
pode depreender de um trecho de seu livro, no capítulo 7: 
“Medical aspects of landscape study. The study of landscapes is of great 
importance for medicine in view of its specific aim, in particular, to find out the 
presence of natural foci of diseases in a given landscape area, characterized 
by its general geobotanical aspect; this is the primary aim. The second, no 
less important, aim is to ascertain man’s influence in the present epoch or in 
the historical past on the primordial state of a particular landscape” 
(Pavlovsky, s.d., a). 

 

                                                             
5 Em tradução livre: Teoria dos Focos Naturais das Doenças Transmissíveis. 
6 Em tradução livre: Complexos de patógenos e geografia médica. 
7 Em tradução livre: Fundamentos Biológicos da Geografia Humana. 
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Sobre Sorre, Peiter (2005) destaca como principal contribuição o conceito de 

“complexo patógeno”. Esse é definido como: “entidad biológica de orden superior 

inferida de la dependencia mutua de los organismos que intervienen en la producción 

de una determinada enfermedad infecciosa”8 (ROJAS, 2019, p. 14). O conceito de 

Sorre é utilizado até os dias de hoje, explica Rojas (2019), sendo agora também uma 

entidade biopsicossocial, não só uma entidade biológica, a qual requer visibilidade 

aos componentes de processos políticos, econômicos e culturais, não incluídos no 

conceito original. 

O próximo momento de fôlego da GM, como fora antecipado na seção anterior, 

advém da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). No período, tornou-se estratégico o 

uso de suas técnicas na exploração de possíveis doenças nos campos de batalha 

(PEITER, 2005). É criada, então, a Comissão de Geografia Médica no âmbito da União 

Geográfica Internacional (UGI), em 1949, na cidade de Lisboa, durante o Congresso 

Geográfico Internacional. As Comissões da UGI, segundo informações disponíveis no 

sítio eletrônico da mesma são: 

 

[...] estabelecidas para o estudo de uma questão ou tópico geográfico 
específico que se beneficia da colaboração internacional. As comissões 
promovem o trabalho de pesquisa individual e em grupo, estimulam o 
intercâmbio de ideias e organizam conferências, reuniões e, quando 
apropriado, excursões de campo, tanto entre Congressos como em 
associação com Congressos Geográficos Internacionais. As forças-tarefa são 
estabelecidas de tempos em tempos para perseguir objetivos específicos da 
UGI9 (INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION, 2020). 

 

 Em 1952, no Congresso Internacional subsequente a sua fundação – da 

Comissão –, ocorrido em Washington DC, foram apresentados quatro ensaios escritos 

por May, Lee, Geddes e Sorre – grupo articulado informalmente no Congresso de 

Lisboa (BOUSQUAT; COHN, 2004).  Além disso, é exposto um informe da importância 

da área numa tentativa de cativar e impulsionar a difusão dessa entre os geógrafos 

(PEITER, 2005).   

                                                             
8  Em tradução livre: entidade biológica de ordem superior inferida da dependência mútua dos organismos 

envolvidos na produção de uma determinada doença infecciosa. 
9 Na língua de escrita original: IGU Commissions are established for the study of a specific geographical issue or 

topic which benefits from international collaboration.  Commissions promote individual and group research work, 

encourage the exchange of ideas and organize conferences, meetings and, where appropriate, field excursions, 

both between Congresses and in association with International Geographical Congresses. Task Forces are 

established from time to time to pursue specific objectives of the IGU.  
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Alguns autores, segundo Bousquat e Cohn (2004) consideram o momento 

acima narrado um renascimento da Geografia Médica. Inegável é que após o 

Congresso, passou-se a publicar números cada vez maiores de trabalhos na área. Os 

debates tinham como palco o periódico Social Science and Medicine10, pois esse se 

tornara, a partir do final dos anos de 1960, um dos principais meios de difusão dos 

estudos envoltos à temática. 

Nesse novo ciclo pós-Guerra, foi dada a largada no movimento transicional 

entre o termo “Geografia Médica” e o “Geografia da Saúde”. Isso porque, com o 

fortalecimento da corrente neopositivista, os modelos ecológicos clássicos da 

Geografia Médica passaram por outra reviravolta, na medida em que foram se 

consolidam as novas técnicas metodológicas. Nesse sentido, argumenta Peiter (2005, 

p. 11): 

 

Com o fortalecimento da corrente neopositivista do pós-guerra na Geografia, 
os modelos ecológicos clássicos da Geografia Médica sofrem novo revés. No 
processo de renovação e introdução de novos métodos e temas pelos 
geógrafos, a Geografia da Saúde vai procurar desenvolver os modelos 
teóricos de difusão, os que melhor se adequavam aos novos paradigmas 
científicos, adaptando-se perfeitamente à investigação da transmissão de 
patologias infecciosas no espaço. Procurava-se identificar regularidades nos 
modos de propagação de doenças no tempo e no espaço.  

 

Percebamos que no trecho acima o autor enquanto aborda a metodologia 

anterior refere-se à área como “Geografia Médica”. Ao passo que quando adentra nos 

novos moldes a enuncia como “Geografia da Saúde”, demonstrando, sutilmente, a 

transição ocorrida à época. Em sequência anuncia que: 

 

Esta tendência da Geografia da Saúde terá maior desenvolvimento nos 
países Anglosaxônicos. As teorias de localização e difusão espaciais tão 
populares nessas décadas foram aplicadas à saúde (CLIFF; HAGGETT; 1981 
e 1984; GESLER, 1986; PYLE e PATTERSON, 1984; PYLE, 1986), e este 
movimento ganha considerável força na década de 1980, com os enormes 
avanços da Informática e as novas ferramentas (softwares) para a estatística 
e para o mapeamento digital (Sistema de Informação Geográfica) (PEITER, 
2005, p. 11). 

 

Dessa forma, essa ampliação de temas, questões e abordagens que a 

Geografia Médica ganhou, não só no supra período, como também ao longo dos seus 

anos de desenvolvimento, resultou em debates acerca da titulação da área. A 

                                                             
10 Em tradução livre: Ciências Sociais e Medicina 
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discussão era tão inevitável quanto necessária, posto que agora a área abordava 

questões para além da medicina, bem como passou a ser difundida 

predominantemente por outros profissionais (destacam-se geógrafos e, 

posteriormente, sanitaristas). Então, em 1978, no Congresso Geográfico 

Internacional, a Comissão de Geografia Médica da UGI fez um pedido oficial à União 

para adoção de uma nova denominação mais abrangente, substituindo-se, por 

conseguinte, o termo Geografia Médica por Geografia da Saúde (PEITER, 2005). 

Contudo, alerta Peiter (2005, p. 5) que a “[..] nova designação não vingou em 

todos os países, encontrando-se ainda hoje a denominação Geografia Médica em 

alguns países anglo-saxões” – e até mesmo no âmbito institucional brasileiro, como 

veremos na próxima seção. Por esse referencial teórico, é possível deduzir que há a 

permanência de ambas as nomenclaturas; a depender do país de referência, 

perceberá uma ou outra nomeação.  

Esse é o pensamento predominante e que adotaremos nesta pesquisa, porém 

não é o único. Há estudiosos que defendem a coexistência das áreas, variando não 

somente com base no país referencial, mas sim em decorrência dos conteúdos 

abordados por uma e outra. Nesse contexto, veja-se a elucidação de Santana (2014, 

p.17): 

 

Alguns autores privilegiam a Geografia Médica (Learmonth, 1978), outros 
destacam a oferta dos cuidados de saúde (Shannon e Dever, 1974), no 
âmbito da Geografia da Saúde. Poucos são os que apresentam uma visão 
integradora. No entanto, as duas visões complementam-se e ambas se 
inscrevem no território. A primeira, mais próxima da doença e Suas causas, 
a segunda, dando especial ênfase ao suporte dos serviços oferecidos pela 
comunidade, com evidência para o impacto dos cuidados na saúde e no bem-
estar da população. 

 

À vista disso, explica que o objeto da Geografia Médica é “[...] a descrição dos 

padrões da doença e da mortalidade” (SANTANA, 2014, p. 18). Na medida em que o 

objeto da Geografia da Saúde é “[...] relativo ao estudo da distribuição e acesso dos 

serviços de saúde e à avaliação das desigualdades em saúde” (SANTANA, 2014, p. 

19). Além dos objetos, diferencia também os métodos utilizados por cada uma das 

áreas, sem sobressair uma em detrimento da outra.  

A autora narra um fenômeno percebido durante esta pesquisa: a 

corriqueirialidade em que as áreas são tratadas como sinônimas, sem qualquer 

distinção. São trazidas de várias maneiras, exemplificamos as mais frequentes: 
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“Geografia Médica ou da Saúde”; “Geografia médica/Geografia da Saúde”; e 

“Geografia da Saúde (ou Geografia Médica)”. Ela explica que: 

 

Por vezes persiste a ambiguidade na denominação desta área do saber.  Nos 
debates privilegiados acerca da metodologia, da epistemologia e da 
semântica, a questão ainda é a de saber qual das duas (Geografia Médica ou 
da Saúde) deve ser referenciada e quais os laços que a ligam às disciplinas 
que estão mais próximas (Mayer, 1982). As interrogações obrigatórias que se 
colocam previamente são relativas aos conteúdo desta disciplina, ao seu 
lugar no contexto das ciências sociais e as relações com outras ciências 
(naturais, biológicas e médicas) (SANTANA, 2014, p. 20). 

 

Por fim, ratifica tacitamente o posicionamento de Peiter (2005), ao aduzir que 

os autores, sejam universitários ou profissionais da saúde, têm optado pela 

designação de Geografia da Saúde, a qual expõe que fora genericamente aceita numa 

votação da Newsletter RGS – IBG Medical Geography Stufy Group do Verão de 1995 

(SANTANA, 2014, p. 20).  

Assim, percebamos que a escolha entre um e outro título é convencional, mas 

pode (e deve) ser orientada pelas peculiaridades de cada termo. Nesta pesquisa será 

adotada a designação Geografia da Saúde, não sendo, deste marco temporal (século 

XX) em diante, empregado o termo Geografia Médica. A opção se deve à corrente 

metodológica seguidas pelas universidades brasileiras, bem como à linha de pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação. 

 Superada essa transição de nomenclaturas e a optação feita neste estudo, 

passamos à compreensão da história e da institucionalização da Geografia da Saúde 

no Brasil e no Acre. Para tanto, foi feito não só um levamento bibliográfico, como 

também uma pesquisa documental, a fim de apurar o estado da GS no ano presente. 

Comprovaremos, ao final, que a área ainda está se consolidando e continua às 

margens das predileções das instituições de ensino.  

 

3.1.3 historicidade e institucionalização da Geografia da Saúde no Brasil e no 

Acre 

 

No Brasil, os primeiros relatos envolvendo temas típicos da Geografia da Saúde 

são, segundo Pêssoa (1978), iniciados no século XIX, com os relatos dos naturalistas 

e viajantes estrangeiros, que descreviam a distribuição de determinadas doenças e 
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moléstias pelo território brasileiro. Peiter (2005) destaca o nome de alguns desses 

viajantes, tais como Lery, Thevet, Spix e Martius, Saint Hilaire e Koster.  

Ainda que esses viajantes tenham notado destaque enquanto precursores, é 

somente com a fundação das Faculdades de Medicina que a Geografia da Saúde 

começa a ganhar voz científica nacional. A partir de 1808, “[...] vieram à luz numerosas 

teses, bem como trabalhos sobre Patologia e Higiene nos quais foram abordadas 

diversas questões referentes à geografia das doenças ou à patologia geográfica das 

várias regiões brasileiras” (PEITER, 2005, p. 14).  

Cumpre destacar que esses trabalhos narrados acima são anteriores ao 

desenvolvimento da microbiologia, ocorrida no final do século, por conseguinte 

estavam imersos a uma perspectiva determinista sobre a Geografia da Saúde, à 

época ainda Geografia Médica. Com a “Era Microbiana”, chegada ao Brasil entre as 

décadas de 40 e 60 do século XX, os trabalhos acadêmicos, antes em quantidade 

numerosa, foram ficando cada vez mais escassos, tornando-se raras as publicações 

na área (PEITER, 2005).  

Apesar disso, há subjacentes importantes produções nacionais no período, são 

elas: 1. A Climatologia e Nosologia do Ceará, de Gavião Gonzaga (1925); 2. Clima e 

Saúde, de Afrânio Peixoto (1938); 3. Introdução à geografia médica do Brasil, de 

Carlos Lacaz (1972) e 4. A Geografia da Fome, de Josué de Castro (1946) (PÊSSOA, 

1978).  

A última é considerada uma das obras nacionais mais importantes da Geografia 

da Saúde. Segundo Vieites e Freitas (2009), o pensamento de Castro tem vários 

pontos de influência dos postulados do geógrafo Paul Vidal de La Blache, dos quais 

destaca-se o conceito de gênero de vida explicado abaixo por Alievi e Pinese: 

 

O conceito de gênero de vida propõe que o espaço é o resultado da interação 
entre o homem, munido de sua cultura local, e o meio natural, ou seja, “[...] o 
espaço seria o resultado da interação entre uma determinada cultura em um 
dado meio natural” (OLIVEIRA, 2006, p. 18)11, e que afirma ainda ser esta 
abordagem frequentemente associada ao conceito de região (ALIEVI; 
PINESE, 2014, p. 8). 

 

Na mesma oportunidade, analisam a influência de Sorre na obra de Castro, 

identificando pontos de convergência com os preceitos de ecologia humana. A partir 

                                                             
11 OLIVEIRA, M. M. F. de. Condicionantes Sócio-ambientais Urbanos da Incidência da Dengue na Cidade 

de Londrina/PR. 2006. f.150. Dissertação de Mestrado em Geografia – Departamento de Geografia/Setor de 

Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná. Curitiba/PR, 2006. 
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de Sorre, temos a possibilidade de “[...] apreensão da doença em termos de um 

fenômeno localizável, passível de delimitação em termos de área, inspirado em rumos 

já delineados por La Blache, Demangeon, Jean Brunhes e De Martonne, entre outros” 

(VIEITES; FREITAS, 2009, p. 4). Inobstante, dissertam Vieites e Freitas (2009, p. 8) 

sobre as influências vidalinas na obra de Castro: 

 

No início de sua trajetória geográfica, fica evidente a influência do 
pensamento de Vidal de la Blache e do possibilismo na obra de Castro. La 
Blache [...] reagiu contra o cego determinismo geográfico da escola de Ratzel 
e, afirmou com segurança que, das relações que ligam o homem a um certo 
meio, uma das mais marcantes é exatamente a que transparece quando se 
estudam os meios de nutrição, temática tão cara a Castro. 

 

A partir da década de 50, as pesquisas em Geografia da Saúde se voltam às 

áreas Amazônicas, em razão das crescentes explorações, migrações e dos 

movimentos ocupatórios do território. Aqui o Acre começa a ganhar espaço no âmbito 

da Geografia da Saúde, todavia, não há produções locais, o Estado é tão somente 

uma localidade de estudo. Nesse sentido, destaca Alievi e Pinese: 

 

A partir da década de 1950, as pesquisas se concentravam nas doenças 
presentes nas áreas em que havia o movimento de interiorização e integração 
do território brasileiro tais como a Amazônia e o Centro-Oeste. Conforme 
Junqueira (2009, p. 7)12, estes estudos de Geografia Médica atendiam ao 
interesse geopolítico do governo, que implantava projetos de produção de 
energia, agropecuária e de mineração no interior do país, mas que, no 
entanto, “[...] não possuíam maior reflexão sobre os problemas relacionados 
à saúde” (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 8). 

 

Pouco a frente no século XX, na década de 70, o Brasil se encontrava imerso 

ao período ditatorial militar, por isso, os estudos científicos desenvolvidos estavam 

quase que na sua totalidade voltados a saciar as necessidades governamentais. 

Nesse momento, o Acre ganha visibilidade no contexto de integração amazônico 

supradito, posto que há a incorporação do Estado “[...] à fronteira agrícola amazônica, 

concretizada através das rodovias de integração, dos incentivos fiscais e dos 

programas agropecuários” (MORAIS, 2000, p. 94). Com isso, passa a ter espaço 

maior na conjuntura dos estudos em Geografia da Saúde, principalmente no que tange 

à malária (TAUIL et. al., 1985).   

                                                             
12 JUNQUEIRA, Renata Dias. Geografia médica e geografia da saúde. Hygeia, 5(8): 57-91, jun, 2009. 

Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/16931/9336 Acesso em: 28 fev. 2021 
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Em 1970, mais especificamente em 1972, há também a publicação do livro 

Introdução à Geografia Médica no Brasil, de Carlos S. Lacaz, o qual, segundo Alievi e 

Pinese (2014, p. 9), “[...] procurou, ainda que sem os resultados esperados, aproximar 

os conhecimentos médicos e geógrafos sobre a região nordeste e centro-oeste do 

país”. Junqueira (2009 apud ALIEVI; PINESE, 2014) advoga que esse objetivo não 

fora alcançado justamente em razão do regime militar, posto que a GS “[...] estava 

atrelada aos interesses do governo e da classe dominante e, por conta disso, não 

havia uma análise crítica que relacionasse esses estudos aos fatores 

socioeconômicos e culturais” (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 9).  

Contemporâneo a Lacaz, emergem os estudos de Samuel Pessoa – aqui já 

citado, inclusive. Pessoa cria uma escola específica para estudos em Geografia da 

Saúde, à época chamada de Medicina Tropical, voltada ao estudo das “[...] endemias 

prevalentes no Brasil, também, e especialmente, as transmitidas através de vetores, 

como esquistossomose, doença de Chagas, filariose, malária, etc.” (CZERESNIA & 

RIBEIRO, 2000, p. 599). 

Ainda em 1970, temos o primeiro ato de institucionalização e consolidação da 

Geografia da Saúde no Brasil, com a fundação da Escola Nacional de Geografia 

Médica. A Escola recebeu “[...] importante contribuição da Geografia Crítica, em 

especial de Milton Santos (1926/2001), na integração entre social e meio ambiente 

[...]” (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 10). Destacam os autores que dessa “[...] integração 

entre a Geografia Médica e as contribuições teóricas da Geografia Crítica nascera o 

que veio a ser denominado como Geografia da Saúde” (ALIEVI; PINESE, 2014, p. 10).  

No que tange à institucionalização da área, os 15 últimos anos foram 

determinantes para a Geografia da Saúde no Brasil. Até 2005, não havia, em âmbito 

pátrio periódicos especializados, e raros eram os artigos encontrados envoltos à 

temática. Esse ano – 2005 – é o de publicação da tese de Paulo Peiter, um dos 

teóricos de base deste trabalho. Ele elucidou que: 

 

Atualmente não há no Brasil publicações especializadas em Geografia da 
Saúde e raramente se encontram artigos de Geografia da Saúde em 
periódicos de Geografia. Poucos artigos sobre o assunto podem ser 
encontrados nos periódicos da área da saúde (em particular de Saúde 
Pública), o que reduz muito o retorno dos conhecimentos da Geografia 
Médica para a própria Geografia (PEITER, 2005, p. 33). 
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Nos dias que correm, o periódico referência em publicações de Geografia da 

Saúde é a Revista Hygeia, cuja primeira edição foi publicada em dezembro de 200513. 

Desde então foram publicadas 39 edições da Revista, com artigos envolvendo áreas 

como a medicina, a geografia, a enfermagem, a saúde coletiva etc. Trazemos a 

descrição da Revista disponível em seu sítio eletrônico: 

 

Hygeia é uma Revista para divulgação da produção acadêmica e científica e 
tem como foco os temas da Geografia médica e da saúde, em 
interdisciplinaridade, tanto com as áreas da epidemiologia como da Saúde 
coletiva. É uma revista do Programa de Pós-graduação Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador da Universidade Federal de Uberlândia, sob a 
chancela da Editora da Universidade Federal de Uberlândia (EDUFU). O 
formato eletrônico permite o seu acesso rápido e amplo, proporcionado pelas 
facilidades da Rede Mundial de Computadores (internet). Os resultados de 
investigações científicas e elaborações teóricas aqui publicadas se prestam 
a ampliar as oportunidades de acesso ao debate acadêmico para 
pesquisadores, professores e alunos universitários que se interessem por 
este tema (HYGEIA, 2021). 

 

Acerca da institucionalização acadêmica, citamos o contexto em 2005 trazido 

por Peiter: 

 

A Geografia Médica não está presente nos currículos de graduação nem nos 
de Pós-Graduação em Geografia na grande maioria das universidades do 
país, sendo exceções as Universidades Federais do Paraná, de Rondônia, 
de Minas Gerais em Juiz de Fora e na Universidade Estadual de São Paulo 
em Presidente Prudente. Outras universidades também começam a mostrar 
interesse pela disciplina, como a Universidade do Estado do Mato Grosso, 
promovendo o curso de Geografia da Saúde em março de 2001 no seu 
campus em Cáceres, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), na Pós-Graduação em Geografia desta universidade, em julho de 
2003. O interesse pelo tema é crescente, o que propiciou a realização de uma 
mesa sobre Geografia da Saúde no IX EGAL, em Mérida, México em 2003, e 
o I Simpósio de Geografia da Saúde em Presidente Prudente neste mesmo 
ano, com a publicação de um número do Caderno Prudentino de Geografia 
dedicado exclusivamente à Geografia da Saúde (PEITER, 2005, p. 14-15). 

 

Num contexto de quase uma década à frente, percebemos que essa realidade 

não sofreu mudanças significativas.  Para elucidar esse cenário trazemos Farias 

(2014): 

 

No Brasil, a Geografia da Saúde não é uma disciplina hegemônica e nem 
tampouco figura entre as prediletas dos cursos de geografia na graduação ou 
na pós-graduação. Não está presente nos currículos de graduação nem nos 
de Pós-Gradução em Geografia na grande maioria das universidades do país, 
sendo exceções as Universidades Federais do Paraná, de Rondônia, de 

                                                             
13 Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/issue/view/779 
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Minas Gerais em Juiz de Fora, na Universidade Estadual de São Paulo em 
Presidente Prudente, no Instituto de Comunicação e Informação em Saúde – 
ICICT/FIOCRUZ, na Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia, e na 
Faculdade de Saúde Pública da USP. 

 

Em 2021, no Brasil, há em exercício 69 Universidades Federais (UFs) 

distribuídas entre os 26 Estados e o Distrito Federal. A fim de apurar a realidade 

institucional acadêmica da Geografia da Saúde, nos dias atuais, foi feita uma busca 

nos sítios eletrônicos dessas 69 UFs, com fito a identificar quais delas ofertam a 

disciplina, seja em caráter obrigatório ou optativo, em nível de Graduação.  

Para tanto, verificamos, primeiramente, quais Universidades ofertavam a 

graduação em Geografia, seja na modalidade licenciatura ou bacharelado. Foi 

constatado que 54, das 69 universidades, ofertam o curso de Geografia, número que 

corresponde a um percentual de 78% das universidades federais brasileiras. Veja-se 

a quadro abaixo que segue: 

 

Quadro 1 – Mapeamento da oferta do curso de Geografia nas Universidades Federais brasileiras 

OFERTAM O CURSO DE GEOGRAFIA NÃO OFERTAM O CURSO DE GEOGRAFIA 

Universidade de Brasília UnB Universidade Federal do Sul da Bahia UFSB 

Universidade Federal da Grande 
Dourados 

UFGD 
Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia 

UFRB 

Universidade Federal de Goiás UFG 
Universidade Federal da Lusofonia 
Afro-Brasileira 

UNILAB 

Universidade Federal de Mato 
Grosso 

UFMT 
Universidade Federal do Cariri 

UFCA 

Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul 

UFMS 
Universidade Federal Rural de 
Pernambuco 

UFRPE 

Universidade Federal de Catalão UFCat 
Universidade Federal Rural do Semi-
Árido 

UFERSA 

Universidade Federal de Jataí UFJ 
Universidade Federal Rural da 
Amazônia 

UFRA 

Universidade Federal de 
Rondonópolis 

UFR 
Universidade Federal de Itajubá 

UNIFEI 

Universidade Federal da Bahia UFBA Universidade Federal de Lavras UFLA 

Universidade Federal da Paraíba UFPB Universidade Federal do ABC UFABC 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 

UNIRIO 

Universidade Federal de Campina 
Grande 

UFCG 
Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná 

UTFPR 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

UFPE 
Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre 

UFCSPA 

Universidade Federal de Sergipe UFS 
Universidade Federal do Delta do 
Parnaíba 

UFDPar 

Universidade Federal do Ceará UFC 
Universidade Federal do Norte do 
Tocantins 

UFNT 

Universidade Federal do Maranhão UFMA   

Universidade Federal do Oeste da 
Bahia 

UFOB 
 

 

Universidade Federal do Piauí UFPI   
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Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

UFRN 
 

 

Universidade Federal do Vale do 
São Francisco 

UNIVASF 
 

 

Universidade Federal de Rondônia UNIR   

Universidade Federal de Roraima UFRR   

Universidade Federal do Acre UFAC   

Universidade Federal do Amapá UNIFAP   

Universidade Federal do 
Amazonas 

UFAM 
 

 

Universidade Federal do Oeste do 
Pará 

UFOPA 
 

 

Universidade Federal do Pará UFPA   

Universidade Federal do Tocantins UFT   

Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará 

UNIFESSPA 
 

 

Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG   

Universidade Federal de Juiz de 
Fora 

UFJF 
 

 

Universidade Federal de Minas 
Gerais 

UFMG  
 

Universidade Federal de Ouro 
Preto 

UFOP  
 

Universidade Federal de São 
Carlos 

UFSCar  
 

Universidade Federal de São João 
del-Rei 

UFSJ  
 

Universidade Federal de São Paulo UNIFESP   

Universidade Federal de 
Uberlândia 

UFU  
 

Universidade Federal de Viçosa UFV   

Universidade Federal do Espírito 
Santo 

UFES  
 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

UFRJ  
 

Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro 

UFTM  
 

Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri 

UFVJM  
 

Universidade Federal Fluminense UFF   

Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro 

UFRRJ  
 

Universidade Federal da Fronteira 
Sul 

UFFS  
 

Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana 

UNILA  
 

Universidade Federal de Pelotas UFPel   

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

UFSC  
 

Universidade Federal de Santa 
Maria 

UFSM  
 

Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA   

Universidade Federal do Paraná UFPR   

Universidade Federal do Rio 
Grande 

FURG  
 

Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

UFRGS  
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Universidade Federal do Agreste 
de Pernambuco 

UFAPE  
 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

Restritos ao universo das 54 universidades ofertantes do curso, constatou-se 

que apenas 15 trazem a disciplina de Geografia da Saúde, ou alguma correlata, na 

matriz curricular das graduações em Geografia, isto é, um percentual de apenas 28%. 

Dessas 15, a grande maioria, 13 no total, disponibilizam - a disciplina em caráter 

optativo, isto é, podem ou não ser efetivamente cursadas pelos discentes. 

Quanto as 39 restantes, 37 não apresentam a disciplina na matriz curricular e 

no que concerne as 2 remanescentes (Universidade Federal de Rondonópolis, UFR; 

e Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB) não conseguimos localizar as 

matrizes curriculares – documento no qual se encontram a lista de disciplinas a serem 

cursadas durante a graduação. A consolidação desses dados é trazida na figura 1, a 

seguir: 

 

Figura 7 – Mapeamento da oferta da disciplina na Universidades Federais brasileiras 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

As universidades que oferecem a disciplina de Geografia da Saúde, com essa 

titularidade, são: 1. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); 

Universidade Federal da Bahia (UFBA); 3. Universidade Federal de Alagoas (UFAL); 

4. Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 5. Universidade Federal de Roraima 

(UFRR); 6. Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG); 7. Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro (UFTM); e 8. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
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No que tange às disciplinas correlatas, compete esclarecer que dizem respeito 

às disciplinas intituladas com nomes diversos de “Geografia da Saúde”. Essas 

perfazem um montante de 7 em 15, correspondentes a 46,7% do total de 

universidades ofertantes da matéria, ou seja, quase metade delas. Para fins de 

elucidação, as universidades, suas siglas e a disciplina correlata ofertada 

correspondente foram agrupadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Lista de universidades que ofertam disciplinas correlatas à Geografia da Saúde 

Universidade Siglas Titularidade atribuída 

Universidade de Brasília UNB Geografia, ambiente e saúde 

Universidade Federal da Grande 
Dourados 

UFGD 
Geocartografia e os Contextos Geográficos 

de Saúde 

Universidade Federal de Catalão UFCat Ecologia da Saúde 

Universidade Federal do Amazonas UFAM Espaço urbano/rural e saúde ambiental 

Universidade Federal de São Paulo UNIFESP Escritório Educação, Saúde e Cultura 

Universidade Federal de Rondônia UNIR Geografia Médica 

Universidade Federal de Viçosa UFV 

Epidemiologia e Saúde Ambiental 

Tópicos Especiais em Políticas de Saúde e 
Cidadania 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

Ademais, se restringirmos a análise unicamente à disciplina “Geografia da 

Saúde” (a qual chamaremos de Geografia da Saúde ampla), excluindo-se as matérias 

correlatas (as quais, unidas ao grupo anterior, chamaremos de Geografia da Saúde 

em específico), teremos um quantitativo ainda menor de instituições ofertantes. Veja-

se o gráfico explicativo da situação narrada: 

 

Figura 8 – Afunilamento de dados envoltos à oferta da disciplina 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

Partindo agora para uma perspectiva de regionalidade, temos que as 

universidades ofertantes da GS ampla distribuem-se, em certa medida, 
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igualitariamente entre as regiões brasileiras, sendo a região Sul a que menos oferta, 

dado que apenas a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) dispõe da GS em 

sua matriz curricular. Quanto às demais, temos a seguinte disposição: Centro-oeste e 

Sudeste cada uma com 4 UFs ofertantes; e Norte e Nordeste cada uma com 3 UFs 

ofertantes. Dessa forma, desbocamos nos percentuais expressos na figura 4 abaixo:  

Figura 9 – Distribuição presença da disciplina por região brasileira 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

Adentrando na região a qual se insere o município objeto desta pesquisa – a 

Norte – percebemos que a realidade da institucionalização é mais avançada que a 

nacional, haja vista que das 9 UFs que oferecem o curso de Geografia, 4 possuem a 

GS em sua matriz curricular. Isto é, na região Norte, o percentual de UFs que lecionam 

a GS é de aproximadamente 45%, o que perfaz índice maior que o quantitativo 

nacional que é de 28%, conforme se extrai da figura 2, somando-se os percentuais 

das universidades que ofertam a disciplina em caráter optativo (24%) e que ofertam 

vinculada a um semestre letivo (4%). 

No cenário acreano, cumpre salientar que Universidade Federal do Acre 

(UFAC) não possui a disciplina nas matrizes curriculares das graduações em 

Geografia, tanto na modalidade licenciatura quanto no bacharelado. Em nível de pós-

graduação tem-se, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de 

Mestrado em Geografia, a disciplina de “Geografia e saúde na Amazônia Sul-

Ocidental”, a qual se caracteriza como uma disciplina de Geografia da Saúde ampla.  

As consequências dessa ausência são mensuradas por Farias (2014), numa 

pesquisa sobre o ensino da Geografia da Saúde no Acre. Nessa, a fim de apurar, 

dentre outros objetos, se “[...] existe ensino e/ou pesquisa sobre Geografia da Saúde 

no local [...]”, o autor realiza “[...] um minicurso ‘Perspectivas da Geografia da Saúde 
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no Acre’, com a participação de 38 (trinta e oito) estudantes dos cursos de licenciatura 

e bacharelado em Geografia da referida universidade, além de 02 profissionais da 

geografia atuantes no estado”. (FARIAS, 2014, p. 257).  

Dentre os resultados, constatou-se que 87% dos estudantes nunca tinham 

ouvido falar da disciplina. Além disso, acerca dos 13% remanescentes, o autor aponta 

que o nível de conhecimento “[...] sobre a disciplina era muito superficial, restrito a 

poucas informações fornecidas pela internet, sem orientação ou motivação de algum 

professor ou vinculada a alguma disciplina” (FARIAS, 2014, p. 258).  

Infere-se, portanto, que a Geografia da Saúde no Brasil existe desde o século 

XIX e, ainda que àquela época tenha-se produzido numeroso quantitativo de 

pesquisas envoltos à temática, é uma área pouco difundida no âmbito institucional 

nacional, sendo mais ou menos gravosa a situação a depender da região e período 

de referência. Todavia, é notado o desenvolvimento da área na atualidade, se 

comparado ao cenário dos anos 2000 narrado por Peiter (2005).  

Nessa direção, ainda que verificado o avanço, a disciplina ainda carece de 

ênfase, difusão, institucionalização, pesquisas, dentre outros aparatos para vir a 

verdadeiramente se consolidar no Brasil, sobretudo no Acre, que está imerso a uma 

realidade aquém da nacional e da região norte, haja vista a ausência da disciplina na 

matriz curricular das graduações, bem como o alto índice de desconhecimento da 

existência da disciplina verificado por Farias (2014). Na próxima seção, ademais, 

faremos um aprofundamento da Geografia da Saúde relacionando-a com a 

Climatologia, a fim de estabelecer um referencial para as análises que aqui sucederão.  

 

3.1.4 Clima e saúde humana 

 

Com a consolidação da Geografia da Saúde no contexto mundial, resta 

estabelecida a indissociabilidade da saúde humana e do meio ambiente, sendo 

consagrada “[...] a relação das doenças no espaço geográfico [...]” (MURARA, 2012, 

p. 5) enquanto foco de estudo e dos trabalhos desenvolvidos na área. Em sentindo 

complementar, advoga Lacaz (1972, p. 9): 

 

Está hoje definidamente estabelecido que, para melhor se entender os 
mecanismos de uma doença em qualquer população humana, se torna 
necessário encarar o homem no seu ambiente físico, biológico e 
socioeconômico. O “agente etiológico”, disse PESSÔA (1960), é, na verdade, 
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condição imprescindível para a ocorrência das doenças  infecciosas, mas a 
distribuição e a prevalência  de tais doenças na superfície  da terra, bem como 
seu comportamento  nas várias comunidades, são influenciadas por fatores 
mesológicos, econômicos, humanos e sociais, estudados pela Geografia 
médica.  

 

É possível, portanto, concluir que “[...] o estudo do enfermo é inseparável do 

seu ambiente [...]” e “[...] do biótopo onde se desenvolvem os fenômenos de ecologia 

associada com a comunidade a que ele pertence” (LACAZ, 1972, p. 1). Nesse sentido, 

pertinente é a colocação de Lacaz, quando define os fatores que influenciam o estudo 

de Geografia da Saúde: 

 

[...] quando se estuda uma doença, sob o ângulo da geografia médica, 
devemos considerar, ao lado do agente etiológico, do vector, do reservatório, 
do hospedeiro intermediário e do homem suscetível, os fatores geográficos 
representados pelos fatores físicos (clima, relevo, solos, hidrografia, etc.), 
fatores humanos e sociais (distribuição e densidade de população, padrão de 
vida, costumes religiosos e superstições, meios de comunicação) e os fatores 
biológicos (vidas  vegetal e animal, parasitismo humano e animal, doenças 
predominantes, grupos sanguíneo da população, etc.) (LACAZ, 1972, p.1. 
Grifo nosso) 

 

O biótopo dito anteriormente, ademais, traduz-se na reunião dos fatores físicos 

que caracterizam o ambiente – clima, relevo, solo e hidrografia (LACAZ, 1972). 

Desses, salientamos, nesta pesquisa, o fator geográfico clima, caracterizado pela 

reunião dos seguintes elementos: “[...] pressão, temperatura, higrometria, 

precipitação, estado elétrico, velocidade de deslocamento, composição química e 

carga sólida, radiações de todo tipo” (SORRE, 1984, p. 32).  

Esses elementos, por conseguinte, serão aqui estudados de maneira a delinear 

um nexo de causalidade para com as doenças e outros aspectos da saúde humana 

explorados pela Geografia da Saúde. Nessa conjuntura, pertinente é o alerta de Sorre 

(1984) quanto à desigualdade no nível de aprofundamento teórico desses. 

 

Cada tempo se define por uma combinação de propriedade a que chamamos 
de elementos do clima: pressão, temperatura, higrometria, precipitação, 
estado elétrico, velocidade de deslocamento, composição química e carga 
sólida, radiações de todo tipo. Esses elementos são desigualmente 
conhecidos e nem sempre podemos precisar-lhes o significado para a 
fisiologia ou para a psicologia, individuais ou coletivas (SORRE, 1984, p. 32). 
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Ademais, sobre os trabalhos desenvolvidos para análise do clima e de seus 

elementos, explica Ayoade a antiguidade do interesse humano pela temática. Veja-

se: 

 

Há muito tempo o homem se interessa pelo temo atmosférico, sendo que o 
estudo do tempo é tão antigo quanto a curiosidade do homem a respeito de 
seu meio ambiente. Isto é um fato não surpreendente e esperado, pois as 
condições atmosféricas influenciam o homem em suas diferentes e 
numerosas formas de atividades.  O ar que o homem respira, o alimento e a 
água que ele ingere, todos estão relacionados com o tempo meteorológico 
(AYOADE, 2013, p. 5). 

 

No que tange à associação entre o clima e a saúde humana, observamos que 

há teses nesse sentido desde os primeiros trabalhos relacionados à influência do 

ambiente na saúde, haja vista que o livro, defendido aqui como precursor da Geografia 

da Saúde, “Dos Ares, das Águas e dos Lugares”, escrito por Hipócrates, também inicia 

“[...] uma atitude nova e mais científica para o estudo do tempo” (AYOADE, 2013, p. 

5). Essa cientificidade, ademais, é entendida como anunciadora da oficialidade da 

climatologia enquanto área de estudo, a qual veio a ser consolidada posteriormente, 

na obra “Meteorologia”, escrita por Aristóteles, meio século depois da publicação 

hipocrática. 

Harmonicamente, corrobora Cajazeira (2012, p. 23), explicando que o binômio 

clima-saúde “[...] já se manifestava antes mesmo da sistematização desse 

conhecimento como ciência destacando-se, principalmente, a partir dos estudos da 

chama Geografia Médica, o hoje mais conhecida como Geografia da Saúde”. 

Contemporaneamente, a relação continua em ascendência, é multidisciplinar e 

desperta cada vez mais o interesse de pesquisadores das mais diversas áreas.  

Com base nesse entendimento, há, por parte de alguns estudiosos, a 

reinvindicação científica de uma união oficial das áreas, a qual recebe a titulação de 

Climatologia Médica ou Bioclimatologia. “Pinna (1993) afirma que Climatologia Médica 

e Bioclimatologia são duas denominações equivalentes, ainda que a segunda tenha 

sido a que mais se afirmou na literatura científica internacional nas últimas décadas” 

(BARROS, 2006, p. 25). Contudo, essa discussão não é o foco desta pesquisa, voltar-

nos-emos, então, à análise do binômio clima-saúde. 

Em Sorre (1984), temos estabelecida a tese de que o corpo humano responde 

às variações de tempo, o que implica em reações atreladas à saúde fisiológica e 

psicológica. Sob essa máxima, ele delimita os elementos climáticos mais influentes 
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no comportamento do organismo humano, sendo eles: a altitude (pressão 

atmosférica), a radiação, a higrotermia, o vento e a eletricidade atmosférica. Veja-se 

a quadro abaixo, elaborada com base na exposição a condições extremas desses 

elementos: 

 

Quadro 3 – Manifestações fisiopsicológicas do homem pela ação dos elementos climáticos 
extremados 

Elementos 
climáticos 

Condições 
limitantes 

Manifestações fisiológicas 

Altitude 
(pressão 

atmosférica) 

Limite máximo: 
8km 

 Mal das montanhas (dor de cabeça, fadiga, alteração 
sensorial, depressão intelectual, indiferença, sono, 
descoordenação de movimentos, perda de memória); 

 Redução das faculdades físicas e mentais; 

 Tristeza, apatia. 

Radiação 
60º e 70º 
Latitude 

 Alta radiação/luminosidade: esgotamento nervoso, 
perturbações mentais, irritação, síndrome físico-
psíquica, “golpe de sol” (sunstroke), euforia; 

 Baixa radiação/luminosidade: deficiência orgânicas, 
raquitismo, depressão, debilidade mental.  

Higrotermia Limite variável 

 Diminuição da capacidade respiratória; 

 Hiperpneia térmica; 

 Cansaço e esgotamento.  

Vento e 
eletricidade 
atmosférica 

 

 Morbidez, cansaço e abatimento;  

 Debilidade de tônus nervoso, depressão, 
hipersensibilidade, irritabilidade; 

 Desidratação, dessecação de aparelho tegumentar; 

 Excitação nervosa, alucinações, delírio; 

 Palpitações dispneia, dores de cabeça, nevralgia.  

Fonte: Adaptado de Barros (2006) 

Quanto às variações de condições climáticas, Barros (2006) argumenta que 

podem causar o surgimento ou o agravamento de determinadas doenças. Isso 

porque, quando um indivíduo está bem adaptado ao seu ambiente físico e é submetido 

a mudanças bruscas, “[...] pode desenvolver, no interior do seu próprio organismo, 

uma ‘reação de estresse’, ou seja, uma reação fisiológica e/ou psicológica de alarme 

e defesa frente à agressão” (BARROS, 2006, p. 28). 

Complementarmente, destacamos algumas doenças que, hoje, são 

amplamente associadas às variações climáticas – as chamadas doenças 

meteorotrópicas. Dentre essas, citamos as mencionadas por Barros (2006, p. 31-32): 

 

- Doenças com condicionamento sazonal (resfriados); 
- Doenças induzidas pela radiação (queimadura de sol, enxaqueca); 
- Doenças infecciosas (gripe, sarampo, rubéola); 
- Distúrbios do hipotálamo (termorregulador): 
a) estresse termal moderado: asma, bronquite, dores reumáticas, doenças 

cardíacas, desordens dos olhos; 
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b) estresse termal extremo: edema, desmaio, hiportermia, congelamento até 
a morte. 

 

Essas associações, explica Barros (2006), são normalmente feitas com base 

em dados estatísticos, bem como levam em consideração apenas o estado médio da 

atmosfera num decurso temporal. Entretanto, destaca que há pesquisadores 

contemporâneos buscando “[...] entender a incidência de algumas doenças partir da 

influência dos tipos de tempo, considerados na inter-relação dos elementos climáticos” 

(BARROS, 2006, p. 32). Em exemplificação, temos o estudo feito por Durand-Dastés 

(1982 apud BARROS, 2006, p. 32): 

 

- Os tempos quentes e secos, sob céus claros (isto é, sob tempos 
anticiclônicos, normalmente), parecem ser favoráveis. Um certo número de 
acidentes e de crises são, então, mais raros: enfartos do miocárdio, embolia, 
crise de asma, acidentes de trânsito e de trabalho.  
- Os tempos quentes e muito secos, como os resultantes dos efeitos do Föhn, 
são mais perigosos: aumenta o número de embolias e de enfartos, são 
freqüentes as hemoptises nos tuberculosos, os doentes mentais ficam 
agitados, etc.  
- Os tempos quentes e úmidos provocam acessos de febre e fazem baixar de 
modo considerável a eficácia e a segurança no trabalho. (...)  
- Os tempos de frentes frias... caracterizado não só pelo frio como também, 
o que é importante, por um resfriamento acompanhado de uma baixa 
pressão. São perigosos principalmente para os cardíacos (multiplicam-se os 
enfartos do miocárdio), os asmáticos e os reumáticos. Também registram-se 
máximos os ataques de epilepsia e de glaucoma.  
- Os tempos de nevoeiros frios favorecem a multiplicação das bronquites.  

 

No contexto brasileiro, o primeiro trabalho envolvendo o binômio é de autoria 

do médico francês José Francisco Xavier Sigaud. Sigaud foi médico do imperador D. 

Pedro II, fundou e presidiu a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, além disso 

publicou a obra “Du climat et des maladies du Brésil”14, em Paris, no ano de 1844. Na 

obra, é discutida a relação entre as patologias, o clima e os hábitos da população 

brasileira (MURARA, 2012, p. 14).  

Essa última característica findou por ser o foco dos estudos, o que deixou os 

elementos climáticos em caráter subsidiário e findou por imergir o estudo nos ideais 

deterministas europeus. Essa concepção, contudo, só fora enfrentada um século 

depois, pelo médico brasileiro Júlio Afrânio Peixoto, que estabeleceu uma relação 

entre o clima e as doenças em sua obra “Clima e Saúde”, datada em 1938. Sobre 

Peixoto, discute Murara: 

                                                             
14 Em tradução livre: “Clima e doenças do Brasil”. 
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Estes ideais só foram derrocados com Júlio Afrânio Peixoto (1876-1947), 
médico brasileiro que buscou no clima a relação para as doenças, mérito de 
sua obra “Clima e Saúde” (1938), na qual defende a ideia de que o Brasil a 
partir de soluções internas superaria os seus problemas de saúde, na luta de 
derrubar e desmascarar as teses deterministas e se construir uma nova 
perspectiva de análise da terra e do homem dos trópicos. Afrânio Peixoto é o 
médico que, no contexto da Geografia brasileira, discute a climatologia 
geográfica e saúde humana. Verificamos na obra de Peixoto (1938) esforço 
em prol da tese possibilista, demonstrando que na realidade, as influências 
climáticas geravam adaptações e novos arranjos nas relações sociedade-
natureza (MURARA, 2012, p. 14). 

 

Posterior a obra de Peixoto (1938), no contexto de desenvolvimento do binômio 

no Brasil, temos a de Lacaz (1972), “Introdução à geografia médica do Brasil”. Nela, 

ainda que o foco seja o estudo das doenças infecto-parasitárias – e além de 

comprovado, conforme já fora nesta seção abordado, que, em verdade, existe uma 

relação entre o ambiente e a saúde humana – temos o clima caracterizado como um 

dos elementos determinantes para o desenvolvimento de algumas doenças, citando, 

como exemplo, a Leishmania brazililiensis. 

 

Considerando o clima como a súmula dos fenômenos meteorológicos, que 
caracteriza a condição média de atmosfera em qualquer lugar da superfície 
terrestre, devemos referiria que vários fatores climáticos interferem de modo 
marcante no aparecimento e na manutenção de determinadas doenças 
infecciosas e parasitárias. A temperatura, a pressão, a umidade relativa do 
ar, o índice pluviométrico, o grau de nebulosidade, os ventos, etc. Sabe-se 
também da voracidade maior dos insetos nos climas quentes.  Por exemplo 
Leishmania brazililiensis desenvolvem-se melhor em regiões úmidas e com 
densa vegetação (LACAZ, 1972, p.24). 

 

No que concerne às doenças respiratórias, são vários os estudos nas cidades 

brasileiras que evidenciam a correlação direta entre o aumento da incidência de casos 

e as variações climáticas. Por exemplo, Valença e Restivo(2006) identificou que na 

cidade satélite de Gama, no Distrito Federal, entre os anos de 1999 e 2000 ocorreu 

um aumento nas consultas por asma, no mês de março, e uma diminuição nos meses 

de agosto e setembro. Isso levou os autores a concluir que a variação positiva de 

casos ocorre durante os picos de umidade, na medida em que a variação negativa 

ocorre no período seco.  

Nesse mesmo sentido, é o estudo de Souza (2007), que estudando a cidade 

de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, identificou que, no período de 

estiagem prolongada, de aumento de queimadas urbanas e de variações bruscas na 
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temperatura e na umidade, tem-se um aumento no número de internos nos hospitais 

por agravamento de doenças respiratórias.   

Como os estudos de Valença e Restivo (2006) e de Souza (2007), foram 

identificados vários outros que, no âmbito brasileiro, associam o agravamento e 

incidência de determinadas doenças aos elementos climáticos. Por isso, realizamos 

um mapeamento sistemático de leitura (MSL), com fim a trazer uma síntese dos 

pontos comuns percebidos, bem como explorar as divergências encontradas.  

Inicialmente, insta ilustrar alguns fatores determinantes nas produções. Desse 

modo, no que tange à localidade estudada, observamos que normalmente é um 

Município, justificando-se a escolha no fato de ser um espaço relativamente pequeno, 

se comparado aos Estados e às Regiões, o que facilita a coleta e a análise de dados. 

Esta dissertação desenvolver-se-á com o mesmo raciocínio, estudando-se a cidade 

de Rio Branco. 

Para ilustrar, oportunamente, as temáticas e contextos de escrita, produzimos 

uma nuvem reunindo todas as palavras-chave. O tamanho da palavra é diretamente 

proporcional à frequência de aparição, isto é, quanto maior ela se estiver escrita na 

imagem abaixo, mais vezes ela apareceu na reunião das palavras-chave. Veja-se: 

 

Figura 10 – Nuvem produzida a partir das palavras-chave dos trabalhos selecionados 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) 

 

Perceba-se que a mais frequente, dentre todas, foi “doenças respiratórias”, 

comprovando a conexão dos trabalhos com a proposta desta dissertação. Em 
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sequência, temos, igualmente conexas, as palavras ou frases-chave “elementos 

climáticos”, “mudanças climáticas”, “Geografia da Saúde”, “clima”, “climatologia” e 

“efeitos do clima na saúde”.  

Inobstante, concluímos que 100% dessas produções foram elaboradas sob 

influência da vertente nosogeográfica. A Nosogeografia é tida como um ramo mais 

tradicional, procurando identificar e analisar os padrões de distribuição espacial das 

doenças. A outra possível vertente seria a Geografia da Atenção Médica, dedicada à 

distribuição e ao planejamento dos componentes infra estruturais e dos recursos 

humanos do Sistema de Atenção Médica (MENDONÇA; ARAÚJO; FOGAÇA, 2014). 

Contudo, dada a temática das obras, não se verificou nenhum trabalho debruçado 

sobre a segunda.  

Em direção semelhante, quanto à abordagem, percebemos que igualmente 

100% deles foram desenvolvidos com uma abordagem ecológica. Essa é baseada no 

conceito de “meio geográfico” proposto por Vidal de La Blache do “meio geográfico” e 

é a mais comum no processo de compreensão da relação saúde-doença no espaço. 

Defende-se que as análises sobre as doenças não devem se basear apenas 

no ambiente físico, mas também nas relações sociais, originando-se o termo 

“complexos patogênicos” por Max Sorre (1933). O autor enfatiza a importância da 

paisagem, que é por onde circulam os agentes infecciosos. Essa abordagem se 

desenvolve, principalmente, nos Estados Unidos (1950), por Jacques May. “Em suma, 

a abordagem ecológica das doenças foi fundamental para o desenvolvimento da 

Geografia da Saúde a partir de meados do século XX, tendo na figura de M. Sorre seu 

maior expoente”. 

Quanto aos elementos climáticos e resultados, destacaremos, primeiramente, 

a tese intitulada “Influência da variabilidade climática e das alterações ambientais na 

ocorrência de doenças sensíveis ao clima em uma capital da Amazônia Ocidental 

brasileira”, de autoria da Dra. Juliana Lúcia Duarte, publicada em 2017. Isso porque a 

tese se debruça especificamente sobre o comportamento da incidência das 

principais doenças sensíveis ao clima da região frente à variabilidade climática, no 

município de Rio Branco, entre os anos de 2000 e 2013. 

No estudo, constatou-se que existe uma “[...] associação positiva entre as 

médias mensais do nível do Rio Acre e as taxas mensais de internações por doenças 

diarreicas infecciosas e as incidências mensais de dengue e leptospirose” (DUARTE, 
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2017, p. 7). Ainda segundo ela, a precipitação é um fator climático determinante, haja 

vista que o seu aumento incita cheias e inundações que, por conseguinte, deixam a 

população mais exposta a essas doenças.  

Importante salientar que, além disso, a autora sugere que as chuvas detêm 

efeito protetor para as doenças respiratórias, o que vai, de acordo com a mesma, na 

contramão do visto nas demais regiões do país. Sobre o contexto das doenças 

respiratórias conclui ainda que temperaturas mais altas, ainda que indiquem 

favorecimento na ocorrência de dengue na região, exercem igualmente o efeito 

protetor para internações por pneumonia, ao passo que a concentração de aerossóis 

na atmosfera esteve diretamente relacionada ao aumento dessas taxas.  

Paralelamente, Murara, Mendonça e Bonetti (2013) constataram, numa 

pesquisa desenvolvida em Florianópolis, Santa Catarina, que as doenças respiratórias 

apresentam no período de inverno os maiores registros de internações. Conforme 

apurado, o aumento correlaciona-se também, ainda que moderadamente, com as 

médias mensais de temperatura e com a pressão atmosférica, sendo essas 

inversamente proporcionais ao número de registros, isto é, quanto menores as médias 

mensais e a pressão atmosférica, maior o número de internações.  

Em sentido similar apontaram Teixeira e Stagliorio (2010), quando 

demonstraram a relação, na cidade de São Paulo, entre o agravamento das 

morbidades respiratórias e a chegada do inverno à capital. Do mesmo modo 

argumentaram Sette, Ribeiro e Nunes (2012), ao concluir que durante os períodos de 

baixas temperaturas, típicas do outono, do inverno e do início da primavera, em 

Londrina, Paraná, normalmente há alta incidência de doenças respiratórias.  

Noutra perspectiva, na mesma linha defendida por Duarte (2017), temos Silva 

e Mendes (2018). Eles demonstram que, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, 

durante os meses secos, caracterizados pela baixa umidade e precipitação, ocorre 

um aumento significativo no número de internações por doenças respiratórias. 

Expõem que, junto à referida baixa, há também, como fator agravante, a maior 

concentração de material particulado, bem como o aumento da sopragem do solo para 

plantio.  

De forma semelhante, argumenta Barcellos (et. al., 2019), no texto “Queimadas 

na Amazônia e seus impactos na saúde: A incidência de doenças respiratórias no sul 

da Amazônia aumentou significativamente nos últimos meses”, escrito para o 3º 
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Informe técnico do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. Nesse, elucidam que, 

com a intensificação da seca e do número de queimadas florestais, do cerrado e 

agrícolas, é esperado um aumento no número de internações de crianças com 

doenças respiratórias.  

Portanto, é notória uma variação nas conclusões conforme permuta-se as 

localidades pesquisadas. Entretanto, uma terceira linha é trazida pelos autores que 

sustentam que o fator agravante não é a baixa ou a alta em determinados elementos 

climáticos, mas sim a variação desses e a transição abrupta entre, por exemplo, o 

seco e o úmido. Segundo essa máxima, a diferença entre as temperaturas mínimas e 

máximas mensais é diretamente proporcional ao número de casos de internações por 

doenças respiratórias. Nessa vertente, podemos citar Conceição (et. al., 2016) e 

Gomes (et. al., 2013). 

Outro ponto recorrente nas pesquisas, como já percebido, foi a apuração da 

influência das queimadas e da exposição a aerossóis (também chamado de material 

particulado) no aumento das internações por doenças respiratórias, sendo mais 

recorrente quando o local estudado pertence à região norte. Andrade Filho (et. al., 

2013), todavia, sugere que, em Manaus, as internações por doenças respiratórias 

podem ter muito mais relação com as condições meteorológicas do que com a referida 

exposição.  

Apesar disso, fato unânime é que os mais afetados, numa ou noutra acepção, 

são as crianças e os idosos. Alguns pesquisadores delimitam faixas etárias, outros 

não, mas concordam que esses grupos são, inquestionavelmente, os mais presentes 

nos percentuais de casos relacionados a doenças respiratórias. Outra conclusão 

uníssona foi que o aumento no número de internações está, em verdade, relacionado 

com os elementos climáticos.  

 A partir dessas conclusões e dos apontamentos feitos até o presente 

momento, comprovamos a existência não só de um binômio clima-saúde, mas de uma 

íntima relação entre os elementos climáticos e as doenças respiratórias. Portanto, 

agora conhecendo a Geografia da Saúde e conscientes das pressuposições aqui 

comprovadas, passemos a um estudo dos elementos climáticos que serão abordados 

nesta pesquisa, bem como à análise das características e especificidades do Estado 

do Acre. 
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3.2 DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS E O ESTUDO DA SUA 

VARIAÇÃO MENSAL NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 

 

Neste capítulo objetivamos entender a variação mensal dos elementos 

climáticos temperatura, umidade e precipitação, no município de Rio Branco, no 

período de 2009 a 2019. Para tanto, anteriormente à essa discussão, necessário é 

definir em que se constituem esses elementos, bem como os fatores que os 

influenciam. Essas definições, ademais, serão o foco da primeira seção deste 

capítulo. 

A segunda seção será dedicada ao estudo do clima no município de Rio 

Branco. E, para compreender as características climáticas desta localidade antes 

definiremos, em linhas gerais, o clima do país, da região norte e do Estado onde ela 

está inserida. Termos como base, principalmente, alguns mapas e gráficos gerados 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Por fim, dedicar-nos-emos ao estudo da variação climática no município ora 

estudado. Para isso, utilizamos também dados do INMET, contudo foi necessária a 

produção autoral de gráficos a partir das informações coletadas. Buscamos ilustrar 

como o clima esses elementos climáticos comportaram-se no intervalo de 10 anos, 

com fito a posteriormente correlacionar este resultado com as análises com a 

incidência de doenças respiratórias no mesmo período. 

 

3.2.1 O clima, seus elementos e seus fatores 

 

O clima possui várias definições, porém um ponto de convergência entre todas 

elas é que ele é um elemento do sistema natural – o ambiente (SANTOS, 2016). Nas 

últimas décadas, as discussões envoltas ao estudo do clima estão cada vez mais em 

ênfase, ganhando espaço até mesmo nas telinhas dos cinemas, posto que, com a 

difusão da teoria do aquecimento global, o clima é reiteradamente tido como razão 

para o colapso global.  

Entretanto, entender a atmosfera terrestre é uma ambição humana antiga 

(AYOADE, 2013). Nessa medida, com o desenvolvimento técnico-científico da 

sociedade após as grandes guerras, surgiram também inúmeros aparelhos para 

mensuração dos elementos atmosféricos com maior grau de precisão, o que tornou 
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possível o estudo desse elemento natural com maior confiabilidade. Veja-se, por 

exemplo, o lançamento de satélites meteorológicos ocorridos a partir da década de 

60 (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2009).  

No âmbito acadêmico, há duas principais ciências preocupadas com o estudo 

do clima: a meteorologia e a climatologia. Nesta dissertação nos dedicaremos à 

segunda, contudo urge pela demonstração da diferença entre essas áreas, que 

permaneceram unidas por um muito tempo na história. Inicialmente, destacamos o 

movimento de separação, ocorrido com a sistematização positivista do conhecimento 

científico entre os séculos XVIII e XIX (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2009). 

A meteorologia, por sua vez, pertence às ciências naturais e está ligada à 

Física, competindo a ela a análise dos fenômenos atmosféricos isoladamente e do 

tempo atmosférico, o qual se define como estado momentâneo da atmosfera. A 

climatologia surgiu após a sistematização da meteorologia, situando-se entre as 

ciências humanas e as ciências naturais, bem como vinculando-se ao estudo dos 

elementos e fenômenos atmosféricos e sua evolução (MENDONÇA; DANNI-

OLIVEIRA, 2009). 

Atualmente, a climatologia ramifica-se em múltiplas abordagens, sendo as 

mais difundidas a clássica, também chamada de separativa ou estática, e a dinâmica. 

A clássica estuda os elementos climáticos de maneira independente, sendo criticada 

justamente em razão disso, pois desconsidera a conexão existente entre eles. A 

climatologia dinâmica, por outro lado, busca justamente o oposto, analisar esses 

elementos de maneira integrada, considerando impossível a sua dissociação 

(CUNHA; VECCHIA, 2007). 

Nas pesquisas clássicas tem-se com frequência a utilização de medidas de 

tendência central, variabilidade e predição. A tendência central trabalha com 

conceitos estatísticos, sendo as mais comuns a média, a mediana e a moda, que 

tornam possível observar a habitualidade e a excepcionalidade das características 

em determinados climas. A variabilidade, por outro lado, mensura a Amplitude Total 

de Variação (ATV) e a frequência de valores, tornando realizável a concepção de 

diagramas de dispersão. Por fim, a predição, unida à regressão, visa mensurar uma 

reta de tendências climáticas, possibilitando a análise do possível estado futuro das 

condições atmosféricas de um determinado local (ZAVATTINI; BOIN, 2013). 
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Essas pesquisas clássicas tendem a ser quantitativas, vinculando-se 

estritamente aos dados estatísticos auferidos, à medida que as dinâmicas tendem a 

ser qualitativas. Nestas é buscada a gênese dos fatos e fenômenos climáticos, a qual 

se dá, em grande parte das vezes, por meio de análises rítmicas, haja vista que, 

segundo Zavattini e Boin (2013, p. 15) são “[...] imprescindíveis na explicação dos 

fenômenos”. 

Um grande nome da climatologia dinâmica é o professor Carlos Augusto de 

Figueiredo Monteiro. Isso porque foi um dos pioneiros na utilização da análise rítmica, 

executando-a em sua pesquisa de doutorado intitulada “A Frente Polar Atlântica e as 

chuvas de inverno na fachada sul-oriental do Brasil: Contribuição metodológica à 

análise rítmica dos tipos de tempo no Brasil” (MONTEIRO, 1969). Ele, junto ao 

Francisco de Assis Mendonça, ao João Afonso Zavattini e ao João Lima Sant’Anna 

Neto, é considerado o precursor da Escola Brasileira de Climatologia Geográfica. 

Nesta pesquisa, vincula-se tanto à climatologia clássica quanto à dinâmica. 

Isso porque analisamos cada elemento individualmente, como veremos nas seções 

seguintes, principalmente por meio da média, da variância e do desvio padrão. 

Contudo, parte-se do princípio que um elemento não varia de maneira isolada, pois 

há uma relação necessária de interdependência. 

Enfim, seja numa ou noutra vertente, fato é que a climatologia busca entender 

o clima. Sobre o seu objetivo, explica Mendonça; Danni-Oliveira, 2009, p. 15: 

 

A climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões 
de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades 
humanas e com a superfície do Planeta durante um longo período de 
tempo. Esse conceito revela a ligação da Climatologia com a abordagem 

geográfico do espaço terrestre, pois ela se caracteriza em um campo do 
conhecimento no qual as relações entre a sociedade e a natureza 
configuram-se como pressupostos básicos para a compreensão das 
diferentes paisagens do Planeta e contribui para uma invenção mais 
consciente na organização do espaço (Grifo nosso). 

 

No contexto da climatologia, o primeiro conceito que deve ser explicado é o de 

clima. Trazemos inicialmente o conceito de Hann (1887), o qual descreve o clima 

como “[...] o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição 

média da atmosfera sobre cada lugar da Terra”. Pouco mais a frente, Köppen (1906) 

agrega importante valor à definição de Hann, diferencia o clima do tempo 

meteorológico, destacando que esse se altera, porém aquele se mantém constante. 
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Em Sorre (1984) o clima passa a ser definido como “[...] ambiente atmosférico 

constituído pela série de estados da atmosfera sobre um lugar em sua sucessão 

habitual”. Esse conceito, para muitos, é o precursor da climatologia dinâmica. Em 

Monteiro (1971), é delineado como “ambiente atmosférico constituído pela série de 

estados atmosféricos, na forma encadeada e sucessiva de tipos de tempo”. Noutra 

medida, Ayoade (2013) definiu que o clima é “[...] a síntese do tempo num 

determinado lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos”. 

Ademais, a partir de Köppen (1906), temos que o clima e o tempo são dois 

institutos distintos. Nessa medida, urge-se trazer a diferenciação entre esses. Para 

tanto, elucidamos o que dispõe Ayoade: 

 

Na ciência da atmosfera, usualmente é feita uma distinção entre tempo e 
clima, e entre meteorologia e climatologia. Por tempo (weather) nós 
endendemos o estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e 
em determinado lugar. Por outro lado, clima é a síntese do tempo num dado 
lugar durante um período de aproximadamente 30-35 anos. O clima, 
portanto, refere-se às características da atmosfera, inferidas de observações 
contínuas durante um longo período. O clima abrange um maior número de 
dados do que as condições médias do tempo numa determinada área. Ele 
inclui considerações dos desvios em relação às médias (isto é, variabilidade), 
condições extremas, e as probabilidades de freqüência de ocorrência de 
determinadas condições de tempo. Desta forma, o clima apresenta uma 
generalização, enquanto o tempo lida com eventos específicos (AYOADE, 
2013, p. 02, itálico no original). 

 

Para o autor, essa distinção conclui a própria discussão sobre as ciências da 

climatologia e da meteorologia. Explica em síntese assertiva que o meteorologista 

estuda o tempo, ao passo que o climatólogo estudo o clima. Contudo, não dissocia 

uma da outra, ao contrário, salienta que “[...] a climatologia está baseada na 

meteorologia que, por sua vez, está baseada nos princípios da física e da matemática” 

(AYOADE, 2013, p. 02-03). 

Entendidas as definições iniciais, passemos agora ao estudo dos elementos e 

dos fatores climáticos. Os elementos, primeiramente, constituem-se como 

componentes atmosféricos mensuráveis, que variam a depender do local e da época, 

bem como são as bases para a definição do clima de determinada região. Os fatores, 

por sua vez, são aspectos que influenciam as manifestações dos elementos 

climáticos e, por conseguinte, o clima de determinada região. 

Cada autor seleciona os elementos que, a seu ver, são os principais e 

indispensáveis ao desenvolvimento de seu estudo. Como dito no capítulo anterior, 
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para Sorre (1984, p. 32) são os principais elementos climáticos: “[...] pressão, 

temperatura, higrometria, precipitação, estado elétrico, velocidade de deslocamento, 

composição química e carga sólida, radiações de todo tipo”. Para Torres e Machado 

(2017) são os principais: radiação solar e insolação, temperatura, umidade do ar, 

pressão atmosférica, ventos, nebulosidade e precipitação”. Já para Mendonça e 

Danni-Oliveira (2007) são somente três os elementos essenciais constitutivos: 

temperatura, umidade e pressão atmosférica.  

Da análise dos trabalhos estudados na Seção 1.5 do capítulo anterior, 

percebemos que os elementos climáticos frequentemente utilizados são os elencados 

por Mendonça e Danni-Oliveira (2007), agregando-se um ou outro, como a 

precipitação. Além disso, importa salientar que mesmo que a listagem varie de um 

autor para outro, há sempre elementos que se fazem presentes, haja vista que alguns 

são mais acentuados na definição do clima de uma determinada região. Neste estudo 

nos debruçaremos sobre três elementos chave: a temperatura, a umidade e a 

precipitação. Por isso, é necessário que estejamos conscientes do que representam 

cada um deles. 

 

3.2.1.1 A temperatura 
 

Vejamos primeiro a temperatura. Ayoade (2003, p. 50) define temperatura 

como “[...] condição que determina o fluxo de calor que passa de uma substância para 

outra”. O calor, por conseguinte, constitui-se como uma transferência de energia 

térmica de um corpo (ou sistema) a outro. A temperatura, ademais, é um dos 

elementos climáticos mais facilmente percebido pelos seres humanos.  

Explicando melhor no âmbito geográfico, pontuam Torres e Machado (2017) 

que a temperatura será determinada pela diferença entra a radiação de ondas curtas 

e ondas longas, respectivamente, de entrada e saída, bem como pela transformação 

desse balanço em calor latente e sensível. São três as temperaturas pertinentes para 

o estudo do clima: a da água, a do ar e a do solo.  

São vários os fatores que influenciam os elementos climáticos, porém no 

tocante à temperatura destacam-se a latitude, altitude e os efeitos da continentalidade 

e da maritimidade. A latitude, sendo uma distância angular à linha do Equador medida 

a partir do meridiano de Grrenwich (ou de qualquer outro ponto) e podendo variar de 
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0 a 90º para Norte ou Sul, influencia a temperatura na medida que vamos nos 

aproximando dos polos. Dessa forma, quanto maior a latitude, mais próximo dos polos 

e menor a temperatura (TORRES; MACHADO, 2017).  

A influência, segundo os autores, decorre de dois fatores, que a seguir 

explicam: 

 

Essa modificação na temperatura decorre basicamente de dois fatores. O 
primeiro está ligado à forma como se dá a incidência dos raios solares sobre 
a superfície terrestre: "perpendicular" na faixa equatorial de forma mais 
oblíqua em direção aos polos. Destaca-se ainda, como citado por Sadourny 
(1994), que a temperatura é mínima nos polos, não só porque os raios 
solares incidem com grande obliquidade mas também razão da grande 
capacidade de reflexão (albedo) da neve que cobre a superfície dessas 
regiões. Menor absorção implica no menor aquecimento do ar atmosférico 
(TORRES; MACHADO, 2017, p. 34). 

 

Ademais, a temperatura é inversamente proporcional à altitude, isto é, à 

medida que uma aumenta a outra diminui. Elucidam Andrade e Basch (2011, p. 28) 

que “a temperatura diminui em altitude na baixa atmosfera (Troposfera) a uma taxa 

média de 0,65ºC por cada 100 metros”. O sentido dessa variação desboca em leis 

físicas que preceituam a ascensão adiabática de massas de ar na atmosfera. Isso 

acontece, consoante dissertam Torres e Machado (2017), porque a atmosfera é 

aquecida de maneira indireta em função do calor irradiado da superfície e, por partir 

da superfície, ocorre, por corolário lógico, de baixo para cima. 

Ao elemento temperatura, temos ainda o fator influente continentalidade e 

maritimidade. A influência desses fatores climáticos sobre o elemento temperatura 

decorre da diferença de calor específico entre a terra e as superfícies hídricas. Torres 

e Machado (2017) explicam que quanto mais próximo de grandes corpos hídricos, 

mais regulares as temperaturas permanecem. Isso porque a brisa e as correntes 

marítimas possuem um efeito amenizador e também em razão da água ser excelente 

na mantença de calor absorvido.    

Troppmair (2004) complementarmente ilustra que no continente a partir de, 

aproximadamente, 1,5m de profundidade, a temperatura se mantém constante, 

comprovando que o solo tem uma capacidade de transporte de calor baixa. Insta 

salientar, por fim, que o calor específico da água é diferente do da superfície terrestre, 

a qual se compõe pelos solos, rochas e vegetação. Isso em razão de a água, no geral, 



76 

 

absorver “[...] cinco vezes mais calor alfim de aumentar a sua temperatura em 

quantidade igual ao aumento do solo” (AYOADE, 2013, p. 53), explanando ainda que: 

 

A distância dos corpos hídricos influencia a temperatura do ar por causa das 
diferenças básicas nas características térmicas das superfícies continentais 
e hídricas (ver Capítulo 3). Estas diferenças ajudam a produzir o efeito da 
continentalidade, no qual a superfície continental se aquece e se resfria mais 
rapidamente do que a superfície hídrica. As consequências deste fato são as 
seguintes 
1. Sobre o continente, o atraso entre os períodos de temperaturas de 
superfície máxima e mínima é de apenas um mês. Sobre os oceanos e locais 
costeiros, o atraso chega a dois meses. 
2. A amplitude anual na temperatura é menor nas localidades costeiras do 
que nas localidades interiores. 
3. Por causa da maior área continental do hemisfério Norte, os verões são 
mais quentes e os invernos mais frios do que os do hemisfério Sul (AYOADE, 
2013, p. 53).  

 

Compreendida a temperatura, passemos à umidade.  

 

3.2.1.2 A umidade 
 

Esse elemento constitui-se como a quantidade de água em seu estado gasoso 

(vapor de água) presente na atmosfera. Esse vapor de água é resultado da “[...] 

evaporação da água das superfícies terrestres e hídricas e da evapotranspiração de 

animais e vegetais, portanto, depende do calor e, logicamente, necessita de água 

para ser evaporada” (TORRES; MACHADO, 2017, p. 38). Para Ayoade (2013) a 

umidade, mesmo representando apenas 2% (dois por cento) da massa total 

atmosférica e 4% (quatro por cento) do seu volume, esse é o elemento mais 

importante na determinação do tempo e do clima. 

Esse elemento pode ser mensurado através da umidade absoluta e da 

umidade relativa do ar. A absoluta, segundo Torres e Machado (2017), é a 

representação da massa de vapor de água existente na unidade de volume do ar 

medida em g/m³. A partir dessa medida é possível estabelecer os níveis de saturação 

do ar, o qual encontra-se saturado tanto em favor da alta concentração de vapor de 

água, quanto em decorrência de elevadas temperaturas. Esses dois são 

indissociáveis, posto que a elevação da temperatura implica indissociavelmente no 

aumento da vaporização da água e também da capacidade do ar de reter o vapor. 

Noutra medida, a relativa é a relação entre a umidade absoluta e o ponto de 

saturação, isto é, respectivamente, a quantidade de vapor de água existente e a 
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quantidade máxima possível (AYOADE, 2013). Essa medida é usada também para 

fazer previsões de como o tempo poderá se comportar. Sendo a umidade relativa 

dependente da saturação do ar, faz-se oportuna a síntese feita por Vianello e Alves 

(1191, p. 71), que esclarecem que a saturação pode ocorrer em três hipóteses 

diferentes, quais sejam: "1 - pelo decréscimo da temperatura, reduzindo assim a 

capacidade do ar atmosférico para conter vapor de água; 2 aumentando a quantidade 

de vapor de água presente no ar; 3 - reduzindo a temperatura e, paralelamente, 

aumentando a quantidade de vapor". 

São fatores que influenciam a umidade, dentre outros, a maritimidade, as 

correntes marítimas, o relevo, a vegetação, a altitude e a latitude. A umidade é 

influenciada por todos os fatores que interferem na temperatura, posto que quanto 

menor a temperatura, menor é também a vaporização de água e, por conseguinte, a 

umidade do ar, numa recíproca verdadeira (TORRES; MACHADO, 2017). 

Nessa medida, vejamos a maritimidade já estudada no tocante à temperatura, 

a qual se define como a influência do mar sobre as áreas litorâneas. Ela influencia 

diretamente a umidade porque os altos índices de evaporação das águas oceânicas 

são diretamente proporcionais ao elemento climáticos. O fator altitude, por sua vez, é 

inversamente proporcional à umidade, quanto maior a altitude, menor será a umidade 

absoluta, isto é, concentração de vapor de água, ainda que mais perto se esteja do 

ponto de saturação, influindo na umidade relativa (TORRES; MACHADO, 2017). 

O relevo influi à medida que se torna um obstáculo natural. A vegetação, sendo 

um meio de evapotranspiração que corrobora para o aumento da umidade, faz com 

que quanto mais habitada por espécies uma região for, mais úmida ela será. Já as 

correntes marítimas influenciam em razão da alteração da temperatura das águas, 

onde a água for mais quente, tende a evaporar com mais facilidade, implicando em 

regiões mais úmidas e, onde a água for mais fria acontece o fenômeno oposto 

(TORRES; MACHADO, 2017). 

Vejamos, a seguir, a precipitação. 

 

3.2.1.3 Precipitação 
 

Numa curta síntese, refere-se a qualquer fenômeno de queda de água da 

atmosfera, seja na forma líquida (chuva, chuvisco ou garoa) ou sólida (neve, saraiva 

ou granizo).  Soares e Batista (2004) definem esse elemento como resultado de um 
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estado já avançado de condensação da água, ocorrendo a queda sempre que a força 

gravitacional superar a força que mantém a umidade suspensa. Isto é, a precipitação 

é intimamente ligada à umidade, pois a água presente na forma de vapor se 

transforma em líquida ou sólida. 

Nessa medida, é importantíssimo conhecer o ciclo hídrico, haja vista que 

interliga a umidade e a precipitação. Trazemos, na oportunidade, o esquema a seguir: 

 

Figura 11 – Ciclo hidrológico 

 

Fonte: Extraído de Tatsch (2020) 

 

O ciclo pode ser resumido em três etapas: evaporação, condensação e 

precipitação. A evaporação é a passagem do estado líquido ao gasoso, incluso aqui 

a evapotranspiração. A evaporação forma a umidade. A fase de condensação é o 

processo no qual o vapor retorna ao estado líquido, sendo o início visualizado com a 

formação de nuvens. A fase de precipitação, por fim, é a fase na qual a água 

condensada atinge a superfície, na forma líquida ou sólida (TORRES; MACHADO, 

2017). 

Soares e Batista (2004) explicam a diferença entre as formas de ocorrência da 

precipitação: a chuva, o chuvisco, o granizo, a saraiva e a neve. A chuva é queda de 

água na forma líquida, com gotas de no mínimo 0,5mm e velocidade de queda de 
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3m/s. O chuvisco possui gostas inferiores a 0,5mm e velocidade inferior a 1mm/h. O 

granizo é a queda de grãos de gelo, formados a partir da sublimação ou de pequenas 

gotas, super resfriadas. A saraiva é a precipitação de pedras de gelo, com diâmetros 

entre 0mm e 50mm ou mais. Por fim, a neve ocorre quando a condensação se passa 

em temperaturas muito baixas e de forma progressivamente lenta.  

Torres e Machado (2013) reúnem as várias formas de chuva em três grupos: 

as chuvas convectivas, as frontais e as orográficas. Ao falar sobre os esses tipos de 

chuva, disserta também sobre os fatores que influenciam cada uma delas, mas no 

geral, todas elas são influenciadas pelas massas de ar, sendo as orográficas também 

influenciadas pelo relevo.  

As chuvas convectivas derivam das nuvens de convecção, que se formam pela 

ascensão de uma massa de ar úmida numa região quente, portanto são 

extremamente comuns em regiões quentes e úmidas, tais como a equatorial. As 

nuvens de convecção podem ser grandes cúmulos ou cúmulos-nimbos. São em geral 

de curta duração e acompanham raios, relâmpagos e trovões.  

As chuvas frontais ou ciclônicas estão vinculadas ao encontro de duas massas 

de ar de temperaturas diferentes, posto que esse encontro gera instabilidade. Se 

constitui como forma de precipitação moderada, com volume de água suave e 

contínuo, podendo atingir grandes extensões de áreas. O local onde ocorre o contato 

é chamado de zona de frente ou mesmo de contato. Por fim, temos as chuvas 

orográficas, orogênicas ou de relevo. Essas ocorrem justamente em razão da 

ascensão de uma massa de ar, que é forçada frente aos obstáculos do relevo. Com 

a subida do ar mais quente e a queda de temperatura, o vapor de água se condensa. 

Ayoade (2013) faz considerações acerca das variações sazonais e diurnas das 

precipitações. Seus apontamentos sobre a sazonalidade resumem-se em oito pontos-

chave, quais sejam: 

 

Em geral, podem-se reconhecer os seguintes regimes principais de 
precipitação pluvial, isto é, padrões de precipitação pluvial sazonal: 
1. precipitação pluvial equatorial - a precipitação pluvial é abundante, 
ocorre durante todo o ano e é amplamente convectiva quanto à origem; 
2. precipitação pluvial de savana - a precipitação pluvial é amplamente 
convectiva e ocorre durante o verão; 
3. precipitação pluvial de deserto tropical - a precipitação é baixa em todas 
as estações; 
4. precipitação pluvial mediterrânea - a precipitação é principalmente 
ciclônica (isto é, frontal) e ocorre no inverno. O verão é seco; 
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5. precipitação do oeste europeu - a precipitação é abundante, com mais 
chuvas no inverno do que no verão. A precipitação é principalmente ciclônica 
quanto à origem; 
6. precipitação pluvial continental - a chuva cai principalmente no verão; 
7. precipitação pluvial costeira de leste – precipitação pluvial é eleva da, 
provinda de ventos marítimos em baixas latitudes; nas latitudes 
moderadamente quente que se dirige para o interior no verão, e de medias 
a precipitação é derivada a partir de massa de ar úmida e tormentas 
ciclônicas no inverno, 
8. precipitação pluvial polar - a precipitação é baixa com a precipitação 
máxima ocorrendo no verão, quando há mais umidade no ar e a influência 
ciclônica pode alcançar a área circunvizinha aos polos (AYOADE, 2013, p. 
169). 

 

Conhecidas as principais definições entorno da climatologia, bem como a 

definição de clima e seus principais elementos e fatores influentes, passemos à 

compreensão dos aspectos climáticos da localidade ora estudada. Para isso, será 

necessário entender anteriormente o clima do país, da região e do estado no qual o 

município se insere, propondo-se, então, um estudo de macro áreas até a chega em 

Rio Branco.  

 

3.2.2 Aspectos climáticos do município de Rio Branco: do nacional ao local 

 

Ademais, para compreensão do clima local deve-se memorar que a cidade se 

situa num Estado ao norte do Brasil e, portanto, necessário é entender o clima deste 

país, o que permitirá explanar sobre o clima da região, no qual se insere o Acre, 

chegando, enfim, ao clima da cidade de Rio Branco.  

O Brasil, devido, principalmente, a sua grande extensão territorial, apresenta, 

nas palavras de Mendonça e Danni-Oliveira (2009), uma “[...] considerável tipologia 

climática [...]”. Além dessa característica, corroboram para a realidade a conjunção 

entre os elementos atmosféricos e os fatores particulares da localidade, inserida na 

América do Sul.  

No capítulo anterior, foi visto que o clima (e também o tempo) é influenciado 

pelos fatores climáticos. No Brasil, os principais fatores que influenciam o clima são 

aqueles já descritos na seção anterior, além da extensão territorial, são eles: 

configuração geográfica; maritimidade e continentalidade; altitudes e formas do 

relevo; e dinâmica das massas de ar e frentes (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 

2009). 
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Assim, no Brasil são visualizados 5 (cinco) tipos climáticos: equatorial; tropical 

equatorial; tropical litorâneo do nordeste oriental; tropical úmido seco ou tropical do 

Brasil central; e subtropical úmido. Cada um desses climas possui variações 

específicas, as quais são chamadas de subtipos climáticos. Nessa conjuntura, a fim 

de situar a qual região pertence cada clima, trazemos a figura 8 a seguir: 

 

Figura 12 – Domínios climáticos do Brasil e principais subtipos 

 

Fonte: Mendonça e Danni-Oliveira (2009) 

 

A região norte, sendo composta pelos Estados Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins, é a representante massiva do clima equatorial. Além 

desse, mostra-se presente na região também o clima tropical equatorial, mas em 

menor medida.   

O Acre, como pode ser percebido na figura 11, pertence ao clima equatorial. A 

maior parte de sua área está inserida no subtipo 1b, o qual possui subseca pelo 

período de 1 a 2 meses. Um pequeno pedaço se situa no subtipo 1c, com subseca 

pelo período de 3 meses. A cidade de Rio Branco, analisando a figura 7 junto a figura 

8, situa-se numa zona de transição entre os subtipos 1b e 1c. 
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Arthur Strahler classifica os climas em acordo com a influência das massas de 

ar. O clima equatorial úmido, no contexto acreano, é influenciado principalmente pelos 

ventos alísios – deslocamentos de massas quentes e úmidas de modo concêntrico 

rumo às zonas com menor pressão atmosférica. Além disso, o Acre, como visto na 

figura 8, sofre influência da massa de ar Equatorial Continental (mEc), e também da 

massa Polar Atlática (mPa) (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2009). 

A mEc é quente e úmida e predomina por quase todo o ano. A mPa, por outro 

lado, é fria e úmida e menos, bem como menos frequente ao longo do ano. Essa 

última, em regra, age durante o inverno (de 21 de junho a 23 de setembro), sendo 

responsável pelas quedas de temperatura e as chamadas friagens (MENDONÇA; 

DANNI-OLIVEIRA, 2009). 

Agora, para melhor compreender o comportamento desse clima na cidade de 

Rio Branco, foram analisados alguns elementos climáticos, quais sejam: temperatura, 

umidade relativa do ar e precipitação. Nessa medida, foram utilizados os gráficos 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), através de seu sítio 

eletrônico. 

O INMET é o principal órgão informacional no contexto da climatologia e produz 

esses gráficos autorais para fins de publicidade das informações climáticas e subsídio 

desse tipo de pesquisa. Contudo, ele somente gerou gráficos automáticos dos 

elementos temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média e umidade 

relativa do ar. Quanto à precipitação, foram localizados somente os dados numéricos, 

que serão analisados na subseção a seguir.  

Vejamos, inicialmente, a temperatura, a partir de três óticas: temperatura 

máxima, mínima e média; e em dois períodos distintos: 1961 a 1990 e 1981 a 2010. 

Tangente à temperatura máxima, trazemos o gráfico abaixo: 
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Figura 13 – Gráfico expositivo da média da temperatura máxima em Rio Branco no período de 1981-

2010 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

É notado que o período anual de aumento exponencial da temperatura máxima 

se dá a partir do mês de julho, continuando a subir até o mês de setembro, quando 

encontra seu pico – em setembro –  e, enfim, começa a reduzir, mas ainda mantendo-

se acima da maioria dos demais meses, até que atinge níveis mais brandos a partir 

de dezembro, mantendo-se relativamente constante até março e encontrando seu 

ponto mínimo entre os meses de abril e junho. O período de aumento contínuo até o 

pico (julho a setembro) coincide, majoritariamente, com a estação inverno, ao passo 

que o período de diminuição contínua da temperatura máxima (outubro a dezembro) 

acomoda, em linhas gerais, a primavera, além disso, de 21 de dezembro a 21 de 

março é verão; e de 21 de março a 21 de junho outono.  

Importante salientar que entre os anos de 1981 e 2010 foram vistas 

temperaturas máximas mais altas do que entre os anos de 1961 e 1990. Um aumento 

de menos de 1ºC, todavia considerável se levado em consideração que a distância 

entre os intervalos não é tão grande para o aumento identificado. Além disso, 

realidade similar é identificada quando analisada a temperatura mínima. Trazemos, 

nesse sentido, a figura 11: 
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Figura 14 – Gráfico expositivo da média da temperatura mínima em Rio Branco no período de 1981-

2010 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

Tocante à temperatura mínima, visualizamos que o mês de menores 

temperaturas é imediatamente anterior ao mês de início do aumento da temperatura 

máxima – julho (já no meio do inverno). Assim, durante o inverno não visualizamos 

somente o aumento das temperaturas máximas, mas também o período de maior 

variância de temperatura, entre, aproximadamente, 12,3 ºC e 15 ºC. 

Sobre a temperatura média, temos o gráfico abaixo exposto: 

 

Figura 15 – Gráfico expositivo da média da temperatura média em Rio Branco no período de 1981-
2010 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

O fato de as temperaturas médias serem mais baixas entre junho, julho e 

agosto, período que compreende majoritariamente o inverno, corrobora para o 
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elemento climático em sua totalidade. Se vistas somente as temperaturas médias, por 

exemplo, olhos desatentos poderiam afirmar que esses são os meses, 

inquestionavelmente, mais frios do ano, além de erroneamente equiparar setembro a 

março, por exemplo, que se mostram com temperaturas médias similares no gráfico 

acima. 

Julho, agosto e setembro, além do já exposto, são também os meses mais 

secos do ano. O narrado é concluído com base nos dados o gráfico abaixo acerca de 

umidade relativa do ar: 

 

Figura 16 – Gráfico expositivo da média da umidade relativa do ar em Rio Branco no período de 
1981-2010 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

A umidade relativa do ar, como visto no capítulo anterior, é medida com base 

na quantidade de vapor de água presente na atmosfera. A partir dela, é possível 

caracterizar o ar como seco ou úmido. Portanto, os meses de baixa umidade são os 

meses secos. A presença de vapor de água favorece a ocorrência de chuvas, desse 

modo os meses secos são os menos chuvosos. A baixa umidade torna o ar árido e, 

por isso, pode haver complicações respiratórios no período de sua ocorrência. 

Por fim, como dito acima, não será objeto de análise nesta seção a precipitação, 

em razão de não ser disponibilizado pelo INMET gráficos desse elemento climático no 

período ora analisado. Contudo, na subseção seguinte será produzido estudo relativo 

ao período de 2009 a 2019. 
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3.2.3 A variação mensal dos elementos climáticos no município de Rio Branco 

no período de 2009 a 2019 

 

No Brasil, devido à sua grande extensão territorial, várias são os climas nele 

presentes. Nos Estados federados brasileiros, ainda que a maioria pertença a um 

único tipo climático, há variações dos elementos climáticos a depender da cidade 

estudada, daí, portanto, a necessidade de subtipos climáticos, para fins de melhor 

definir as localidades. Rio Branco, como visto aqui, pertence a uma zona de transição 

entre os subtipos 1b e 1c, arguidos por Mendonça e Danni-Oliveira (2009), consoante 

visualizado numa análise conjunta das figuras 8 e 9. 

Na seção anterior, foram trazidas análise gerais de alguns elementos climáticos 

da cidade de Rio Branco. Contudo, o período fornecido pelos gráficos do INMET não 

sacia o objetivo desta dissertação, que é análise do período de 2009 a 2019. Assim 

sendo, os autores calcularam, a partir dos dados gerais obtidos no sítio eletrônico 

INMET, a média mensal dos quatro elementos no período de 2009 e 2019, as quais 

se consolidam na seguinte tabela: 

 

Tabela 1 – Média mensal dos elementos climáticos no período de 2009 a 2019 em Rio Branco 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai Jun. Jul. Ago Set. Out. Nov. Dez. 

Precipitação 
total (mm) 

303,4
4 

297 299,6 229,1 
109,4

2 
57,97 26,85 64,14 92,18 156,1 

258,2
6 

265,3
7 

Umidade 
Relativa do 

Ar (%) 
90,31 90,08 88,93 87,71 87,23 85 87,54 74,31 77,26 82,57 85,29 87,55 

Temperatura 
máxima (°C) 

30,83 30,75 31,16 31,54 30,98 30,85 31,97 33,8 34,31 33,28 32,19 31,39 

Temperatura 
mínima (°C) 

22,81 22,82 22,87 22,45 21,39 19,92 21,37 19,15 21,49 22,55 22,97 23,01 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

Outrossim, a partir dos valores da tabela 1, é possível calcular a média e a 

mediana geral desses quatro elementos no período vindicado (2009 a 2019). Não é 

factível aferir a moda porque nenhum dos fatores se repete, portanto, todos eles têm 

frequência 1, o que impossibilita a determinação de uma moda. Munidos da média 

geral de cada um dos elementos, bem como da mediana, torna-se possível aferir a 

variância  entre os dados e o desvio padrão. Essas duas medidas de dispersão são 
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as mais comumente usadas como parâmetro na Estatística. Neste estudo os 

resultados foram obtidos com o auxílio da ferramenta Excel e podem ser sintetizados 

pela tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Média geral, mediana, variância e desvio padrão das médias mensais (2009 a 2019) 

Período:  2009 a 2019 

 Média geral Mediana Variância Desvio Padrão 

Precipitação total (mm) 179,9525 192,6 11280,81117 106,2111631 

Umidade Relativa do Ar (%) 85,315 87,385 24,88186364 4,988172374 

Temperatura máxima (°C) 31,92083 31,465 1,523626515 1,23435267 

Temperatura mínima (°C) 21,9 22,5 1,628127273 1,275980906 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

A variância indica afastamento da média que os dados do conjunto detêm, isto 

é, quão afastado da média estão dispostos esses dados (PAESE; CATE; RIBEIRO, 

2001). Essa distância tem a mesma unidade de medida do elemento estudado, isto é, 

graus Celsius (°C) para temperatura, porcentagem (%) para umidade relativa do ar e 

milímetros (mm) para precipitação. Calcula-se através da simples subtração entre o 

valor (minuendo) e a média (subtraendo). 

Como é possível visualizar, a maior variância é a da precipitação total. Melhor 

visualizaremos o narrado por meio da figura abaixo: 

 

Figura 17 – Representação gráfica da variância da média mensal da precipitação total com relação à 

média geral (2009 a 2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 
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Importa ressaltar que o desvio padrão indica a dispersão de dados dentro da 

amostra com relação à média, ele é calculado matematicamente através da raiz 

quadrada da variância (LUNET; SEVERO; BARROS, 2006). Ademais, o mês que mais 

variou positivamente (isto é, que mais superou a média) foi janeiro (303,44 mm), ao 

passo que o que mais variou negativamente (isto é, que ficou mais abaixo da média) 

foi julho (26,85 mm).  

A amplitude desse gráfico é, portanto, 276,59 mm. É possível perceber 

também, por meio da representação gráfica, a formação irregular de uma parábola 

invertida, havendo um período inicial de constância, em sequência uma de declínio e, 

por fim, um aumento, retornando à fase de estabilidade no topo.   

Quando analisamos os dados de acordo com as médias anuais, 2019 e 2012 

aparecem como os anos que mais variaram positivamente (isto é, que mais superou 

a média de 179,72), ao passo que os que mais variaram negativamente (isto é, que 

ficou mais abaixo da média) foram 2011 e 2016, conforme se observa na figura a 

seguir.  

 

Figura 18 – Gráfico de análise do quantitativo anual da precipitação total (2009 a 2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados . 

 

Outrossim, a segunda maior variância e o segundo maior desvio padrão são os 

da umidade relativa do ar. A representação gráfica dessa variância é vista na figura 

abaixo: 
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Figura 19 – Representação gráfica da variância da média mensal da umidade relativa com relação à 

média geral (2009 a 2019). 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

O mês de menor variação positiva foi também janeiro (5% com relação à média 

de 85,31%) e o mês de maior variação negativa foi agosto (- 11% com relação à média 

85,31%). Como visto no capítulo anterior, a umidade relativa do ar diz respeito à 

quantidade de vapor presente no ambiente com relação ao seu ponto de saturação.  

Quando analisamos os dados de acordo com as médias anuais, 2014 (87%) 

aparece com o ano que mais variou positivamente a umidade (isto é, que mais 

superou a média de 85 %), ao passo que o que mais variou negativamente (isto é, 

que ficou mais abaixo da média) foi o ano de 2010 (81%), conforme se observa na 

figura a seguir.  

 

Figura 20 – Gráfico de análise do quantitativo anual da umidade relativa do ar (%), no período de 
2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 
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Veja-se também a variância das temperaturas mínimas e máximas: 

 

Figura 21 – Representação gráfica da variância da média mensal das temperaturas mínimas e 

máximas com relação às suas médias gerais (2009 a 2019). 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

A média das temperaturas mínimas e máximas médias é, como visto na Tabela 

2, respectivamente, 21,9 °C e 31,92°C. Desse modo, o mês de maior variância 

negativa da temperatura mínima média é agosto (-2,75 °C com relação à média de 

21,9 ºC) e o de maior variância positiva é dezembro (1,11 °C com relação à média de 

21,9 ºC). O mês de maior variância negativa da temperatura máxima média é fevereiro 

(-1,17 ºC com relação à média de 31,92 ºC) e o de maior variância positiva é setembro 

(2,93 ºC com relação à média de 31,92 ºC). 

Quando analisamos os dados de acordo com as médias anuais das 

temperaturas máximas, 2016 (33 ºC) aparece com o ano que mais variou 

positivamente (isto é, que mais superou a média de 32 ºC), ao passo que o que mais 

variou negativamente (isto é, que ficou mais abaixo da média) foi o ano de 2009 

(29ºC), conforme se observa na figura a seguir.  
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Figura 22 – Gráfico de análise do quantitativo anual da temperatura máxima (ºC), no período 

de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

Quando analisamos os dados de acordo com as médias anuais das 

temperaturas mínimas, a temperatura de 21ºC predominou de 2009 a 2013 e a de 

22ºC no restante do período, conforme se observa na figura a seguir.  

 

Figura 23 – Gráfico de análise do quantitativo anual da temperatura mínima (ºC), no período 

de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

Ademais, é possível comparar a umidade do ar com a precipitação, 

principalmente se nos atermos ao fato de que a menor umidade relativa do ar média 

ocorreu um mês após o mês com a menor média de precipitação total. Veja-se a figura 

a seguir:  
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Figura 24 – Correlação das médias mensais da precipitação total com as da precipitação total (2009 

a 2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  a partir dos dados do INMET (2021) 

 

O coeficiente de Pearson desta relação é de aproximadamente 0,60. Assim 

sendo, pode-se dizer que há uma correlação positiva moderada entre esses 

elementos, visto que o índice se situa entre 0,3 e 0,8 (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Então, de maneira moderada, quando a precipitação aumenta, a 

umidade relativa do ar, tende igualmente a aumentar. 

Quantos às temperaturas é pertinente a correlação dessas com a umidade 

relativa do ar e com a precipitação. Percebemos que há correlações de moderadas a 

fortes entre as temperaturas máximas, mínimas, a umidade relativa do ar e a 

precipitação. Trazemos, inicialmente, a figura a seguir: 

 

Figura 25 – Correlação das médias mensais da temperatura máxima com as da precipitação total 
(2009 a 2019) 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) a partir dos dados do INMET (2021) 
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A correlação encontrada entre os elementos foi moderada negativa, com 

coeficiente aproximado de -0,47. Portanto, pode-se dizer que a medida que um 

elemento se manifesta mais intensamente, o outro tende a ser mais brando. A 

correção fica mais forte quando se tem como parâmetro a umidade relativa do ar 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). Veja: 

 

Figura 26 – Correlação das médias mensais da temperatura máxima com as da umidade relativa do 

ar (2009 a 2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) a partir dos dados do INMET (2021) 

O coeficiente da correlação expressa na figura 25 é aproximadamente de -0,9. 

Isto é, uma correlação forte negativa existe entre a temperatura máxima e a umidade 

relativa do ar, influenciando-se os elementos mutuamente de maneira inversamente 

proporcional (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2009). Assim, quando o 

temperatura máxima se eleva, a umidade relativa do ar tende a cair. 

A temperatura mínima, por outro lado, tem uma relação mais próxima com a 

precipitação do que com a umidade relativa do ar. Observe: 
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Figura 27 – Correlação das médias mensais da temperatura mínima com as da precipitação (2009 a 

2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) a partir dos dados do INMET (2021) 

 

O coeficiente de Pearson é de aproximadamente 0,83. Portanto, há entre esses 

elementos climáticos, uma correlação forte positiva (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Dessa maneira, quanto mais elevadas forem as temperaturas 

mínimas, maior será a precipitação total de uma determinada localidade. Movimento 

similar, porém menos intenso, é percebido quanto à umidade relativa do ar. Olhe: 

 

Figura 28 – Correlação das médias mensais da temperatura mínima com as da umidade relativa do 
ar (2009 a 2019) 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2021) a partir dos dados do INMET (2021) 

 

O coeficiente de Pearson desta relação é aproximadamente de 0,66, ou seja, 

denota uma correlação moderada positiva entre os elementos (FIGUEIREDO FILHO; 
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SILVA JÚNIOR, 2009). Portanto, de maneira moderada, à medida que a temperatura 

mínima cai, a tendência é que a umidade relativa do ar acompanhe seu movimento. 

Na seara, é possível concluir então que há uma relação moderada nas 

seguintes dualidades: 1. Precipitação total e umidade relativa do ar; 2. Temperatura 

máxima e precipitação total; e 3. Temperatura mínima e umidade relativa do ar. E que 

há uma relação forte entre as seguintes: 1. Temperatura máxima e precipitação; e 2. 

Temperatura mínima e umidade relativa do ar. 

Ademais, com relação às estações do ano, para fins de consolidação, 

agrupamos levando em consideração o mês de predominância. É sabido que o  

outono vai de 21 de março a 21 de junho; o inverno de 21 de junho a 23 de setembro; 

a primavera de 23 de setembro a 21 de dezembro; e o verão: de 21 de dezembro a 

21 de março. Assim, a divisão foi a seguinte: outono – abril a junho; inverno – julho a 

setembro; primavera – outubro a dezembro; e verão janeiro a março. 

Essa divisão das estações por meses de predominância se faz necessária à 

medida que todos os dados encontrados são mensurados na unidade mês, não sendo 

possível aferir com relação aos dias. Cientes disso, vejamos: 

 

Figura 29 – Média dos elementos climáticos por estação do ano (2009 a 2019) 

 

Fonte: Elaborada pela autora e seu orientador (2022) a partir dos dados do INMET (2021). 

 

Portanto, nota-se que o inverno é a estação de menor precipitação, seguido do 

outono, primavera e verão. Salienta-se que a precipitação é o elemento que mais varia 

entre as estações, seguido da umidade relativa do ar. O inverno é também a estação 

300

132

61

227

31 31 33 3223 21 21 23

90 87 80 85

0

50

100

150

200

250

300

350

Verão Outono Inverno Primavera

Precipitação total (mm) Temperatura máxima (°C)

Temperatura mínima (°C) Umidade Relativa do Ar (%)



96 

 

de menor umidade relativa do ar, seguido da primavera, outono e verão. As estações 

de menor temperatura média mínima são o inverno e o outono. Chama-se atenção 

para o fato de que o inverno é também a estação da maior temperatura máxima média.  

Nessa medida, percebemos que os elementos climáticos variam mês a mês, 

bem como são interdependentes. À medida que um oscila, todos os outros tendem a 

acompanhar o seu movimento, de maneira direta ou inversamente proporcional. 

Quando analisamos os meses isoladamente percebemos que as estações do ano têm 

similaridade em seus elementos climáticos. Noutra banda, a figura 26 comprova que 

as estações são diferentes entre si, possuindo cada uma suas especificidades que 

podem estar intimamente relacionadas ao aumento ou à diminuição do número de 

internações por doenças respiratórias na localidade estudada. 
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3.3 CLIMA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 

Neste capítulo, finalmente, relacionaremos os elementos climáticos e as suas 

variações aos casos de internação por doença respiratória. Assim, objetiva-se, 

primeiramente, analisar as notificações (casos confirmados e internações) das 

doenças no aparelho respiratório, nos municípios de Rio Branco, no período de 2009 

a 2019. Em sequência, confrontar a variação mensal dos elementos climáticos, no 

município de Rio Branco, no período de 2009 a 2019, com os índices de notificações 

de doenças no aparelho respiratório na mesma localidade e período. 

O capítulo está organizado em 3 seções, intituladas, respectivamente: 

“Doenças respiratórias: características clínicas essenciais”; “A incidência das doenças 

respiratórias em Rio Branco, Acre, no período de 2009 a 2019”; e “A relação entre o 

aumento e a redução dos casos de internação por doenças respiratórias e os 

elementos climáticos”. 

A primeira dedica-se ao estudo das doenças respiratórias em geral, bem como 

é onde se listam quais doenças entram no rol dito doenças respiratórios ora estudado. 

Na oportunidade, são trazidos conceitos médicos, tais como sintomas, prevenção, 

agravamento, dentre outros elementos indispensáveis à compreensão dessas 

morbidades. 

A segunda tem por objetivo expor os dados coletados por vias do DataSUS – 

consoante exposto na metodologia, trazendo às luzes a realidade da localidade 

estudada no período estudado. Para isso, foram elaborados gráficos e tabelas 

sínteses. Os dados são, ainda, contrapostos aos dados teóricos coletados até então. 

Por fim, a terceira seção se debruça especificamente na relação entre os casos 

de internação por doenças respiratórios, versus a variação dos elementos climáticos, 

buscando sintetizar uma teoria lógica entre os dados, de modo a, finalmente, 

compreender como os elementos climáticos influenciam no aumento ou na diminuição 

dos casos de agravamento. 

 

3.3.1 Doenças respiratórias: características clínicas essenciais 

 

As doenças respiratórias são aquelas que atingem o sistema respiratório. 

Desse modo, antes de entender as doenças respiratórias, é necessário entender 
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como funciona o próprio sistema respiratório, isto é, sua anatomia. Em sequência, 

passa-se ao estudo clínico dessas, abordando os sinais e os sintomas das doenças 

respiratórias.  

 

3.3.1.1 Anatomia do sistema respiratório 

 

A anatomia representa o estudo micro ou macroscópico “[...] da estrutura física 

dos seres orgânicos, tendo em vista a forma e a disposição dos seus órgãos” 

(SIGNIFICADOS, 2022). Assim, ao falarmos sobre a anatomia do sistema respiratório, 

trata-se, em apertada síntese, de um estudo   

O sistema respiratório está localizado no tórax, portanto, a sua anatomia está 

intimamente vinculada à anatomia torácica, isso porque a caixa torácica é formada 

por uma estrutura óssea que fornece a rigidez necessária para a proteção dos órgãos 

que estão inseridos no sistema. Além disso, é de se salientar a dinamicidade da caixa 

torácica, principalmente relacionada à flexibilidade das costelas e das articulações, 

pois ela permite a ventilação pulmonar (CARMO, 2022). 

A caixa torácica se compõe por três planos: o plano superficial (pele e tela 

subcutânea), mediano (músculos e fáscias toracoumerais e alguns músculos do 

abdome e do dorso) e profundo (arcabouço ósseo, músculo intercostais, fáscia 

endotorácica e pleura parietal). Quanto mais profundo é o plano, mais interno se está 

indo no corpo humano (GUIMARÃES, 2014). 

Para fins ilustrativos, trazemos a imagem abaixo, vemos a imagem real do 

esqueleto torácico – parte pertencente ao plano profundo da caixa torácica. 

 

Figura 30 – Esqueleto do tórax 

 

Fonte: Guimarães (2014) 
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Os números acima representam as seguintes partes: 

 

1.I a 1.VII são o corpo da costela; 

2. Tubérculo da costela; 

3. Colo da costela; 

4. A cabeça da costela; 

5. abertura superior do tórax 

6. Incisura jugular; 

7. Manúbrio esternal; 

8. cartilagens costais; 

9. Corpo externo; 

10. Arco costal; 

11. Processo xifoide; 

12. Clavícula; e 

13. Escápula. 

 

Há morbidades que podem afetar a caixa torácica. No entanto, estas não serão 

objeto desta análise, pois o foco são as doenças que afetam os órgãos do sistema 

respiratório. Esse é composto por uma série de tubos e órgãos que podem ser 

divididos em uma via aérea superior e via aérea inferior. A primeira acolhe o nariz, 

faringe e a laringe, ao passo que a segunda compreende a traqueia, os brônquios e 

os pulmões.  

É comum dividir o sistema respiratório em superior (nariz, língua, pregas 

vocais, esôfago, faringe e laringe) e inferior (traqueia, pulmões e diafragma). A divisão 

é importante à medida que o DataSUS se vale dela para classificar determinadas 

doenças e infecções como veremos doravante. Ela é a representada na figura 27 a 

seguir. 
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Figura 31 – Sistema respiratório humano 

 

Fonte: Silverthorn (2011) 

 

Cada um desses componentes do sistema respiratório, assim como a caixa 

torácica, possui sua própria anatomia. Como não é o foco desta pesquisa a parte 

anatômica, sendo ela tão somente elucidativa, valer-nos-emos, principalmente, de 

imagens para saciar o estudo. Vejamos, primeiramente, alguns dos órgãos do sistema 

respiratório superior. 

É de conhecimento comum que a respiração se inicia no nariz. Este órgão faz 

parte do sistema respiratório superior e se compõe por uma parte externa, um 

esqueleto e pela cavidade nasal, sendo a última dividida em direita e esquerda pelo 

septo nasal. Vejamos a figura 28 abaixo, na qual se expõe as duas primeiras partes 

do nariz: 

Figura 32 – Parte externa do nariz e seu esqueleto 

 

Fonte: Moore (2008) 
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A cavidade nasal é a parte mais complexa do nariz e se constitui da seguinte 

forma: 

 

Figura 33 – As fossas nasais humanas 

 

Fonte: Anatomia online (2020) 

 

A laringe e a faringe também compõem o sistema respiratório superior. A 

primeira se compõe por cartilagem, membranas, músculos e ligamentos que atuam 

na deglutição (ato de engolir) e na fonação (ato de falar), sendo a sua principal função 

no sistema respiratório a proteção das vias aéreas inferiores e a obstrução da 

passagem de alimentos, saliva ou outra substância em direção aos pulmões. A 

segunda, por outro lado, é um canal muscular membranoso, responsável, no contexto 

respiratório, por fazer a passagem do ar inalado aos demais órgãos do sistema 

(SOUSA, 2020).  

As pregas vocais, ademais, encontram-se na laringe e manipulam o ar para 

gerar as diferentes vibrações ondulares que reconhecemos como voz. As amígdalas, 

de fácil inflamação, fazem parte da parte bucal da faringe (SOUSA, 2020). 

O esôfago e a língua não têm grande participação na respiração. O primeiro é, 

em apertada síntese, um tubo fibromuscular que se estende da faringe ao estômago. 
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Ele se divide em três: cervical, torácica e abdominal. A parte que vemos destacada na 

figura 27 é a cervical. Este órgão não corrobora especificamente para o funcionamento 

do sistema respiratório, entretanto, quando não está realizando o transporte de 

alimentos ao estômago – sua principal função – bloqueia a passagem de ar até o 

referido órgão, impedindo que o ar sigo outro curso diverso do devido (SANTOS, 

2022).  

A língua, por outro lado, é um órgão móvel composto por dezessete músculos. 

Na respiração a sua principal função é a não obstrução da faringe. Sua função não 

obstrutiva se destaca também quando da respiração bucal – quando o ar entra pela 

cavidade bucal (MERLO, 2014).  

Passando ao sistema respiratório inferior, o órgão de destaque é o pulmão – 

que na verdade são dois: o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Vejamos, então, a 

sua estrutura detalhada: 

 

Figura 34 – Diagrama da anatomia dos pulmões 

 

Fonte: Moore (2019) 

 

Em apertadíssimo resumo, as principais funções dos pulmões são a captação 

de oxigênio e a dissipação do dióxido de carbono. Durante a respiração os pulmões 

se expandem e contraem no interior da caixa torácica. Como podemos ver na figura 

30. 
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Cada pulmão apresenta:  

 Um ápice: extremidade superior, arredondada, que ascende acima 
do nível da primeira costela até a raiz do pescoço; geralmente, é 
recoberto pela cúpula da pleura; 

 Uma base: face inferior côncava do pulmão, oposta ao ápice, que 
acomoda a cúpula ipsilateral do diafragma e se apoia nela; 

 Dois ou três lobos, criados por uma ou duas fissuras; 

 Três faces: costal, mediastinal e diafragmática; 

 Três margens: anterior, inferior e posterior (SANAR, 2021, s.p.). 

 

No sistema respiratório inferior temos, ainda, a traqueia e os brônquios – os 

quais, juntos, são comumente chamados de árvore respiratória em razão da sua forma 

se assemelhar a uma árvore. Observe as suas estruturas: 

 

Figura 35 – Traqueia e brônquios humanos 

 

Fonte: Carmo (2022) 

 

A traqueia é o início da árvore e se ramifica nos dois brônquios principais. A 

traqueia se conecta à faringe e sua principal função é garantir o transporte do ar até 

os pulmões. Desse modo, cada um dos brônquios principais se liga a um dos pulmões. 

Além dos brônquios principais, temos os brônquios lobares (secundários) e 

segmentares (terciários) e os bronquíolos (CARMO, 2022). 
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Por fim à anatomia do sistema respiratório, temos o diafragma. Ele se 

caracteriza como uma folha musculotendinosa, possuindo três partes, que se 

nomeiam de acordo com a sua posição no corpo humano – esternal, costal e lombar. 

A principal função do diafragma é o auxílio na regulação da pressão pulmonar, pois 

se contrai e se expande à medida que se fizer necessário ao ciclo respiratório 

(LINHARES, 2022).  

Cada um desses órgãos e componentes do sistema respiratório pode ser 

afetado por uma moléstia diferente. Assim sendo, dá-se o nome de doenças 

respiratórias justamente àquelas que afetam o sistema respiratório, como um todo ou 

atacando qualquer de suas partes.  

 

3.3.1.2 Doenças do sistema respiratório 

 

No mundo, as doenças respiratórias são a terceira maior causa de mortes 

segundo Duchiade (1992). Santos e Franca (2018) explicam que as  doenças 

respiratórias representam hoje uma das maiores causas de mortalidade por doenças 

no Brasil e no mundo. Os mesmos autores enfatizam que nas últimas décadas, os 

números de casos de doenças respiratórias em todo o Planeta aumentaram 

significativamente, afetando milhares de pessoas de todas as idades e principalmente 

das classes sociais mais vulneráveis. 

Nesse texto, Santos e Franca (2018) consideram doenças respiratórias todas 

as enfermidades que afetam o sistema respiratório humano, ou seja, nariz, boca, 

garganta, faringe, laringe, traqueia e pulmões. Os autores enfatizam, assim como 

Duchiade (1992), que as doenças respiratórias crônicas representam hoje uma das 

maiores causas de mortalidade por doenças no Brasil e no mundo.  

Como dito, há diversas moléstias que podem afetar o sistema respiratório. 

Pereira e Holanda (2014) as dividem nos seguintes grupos: obstrutivas; infecciosas; 

intersticiais difusas; intersticiais difusas; aspirativas; ocupacionais, ambientais, drogas 

e radiação; pleurais; e do controle da respiração. 

O DataSUS, por meio do sistema de armazenamento e organização de 

notificações, TabNet, por outro lado, faz a seguinte divisão das doenças respiratórias: 

 

1. Faringite aguda e amigdalite aguda;  
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2. Laringite e traqueíte agudas;  

3. Outras infecções agudas das vias aéreas superiores;  

4. Influenza [gripe];  

5. Pneumonia;  

6. Bronquite aguda e bronquiolite aguda;  

7. Sinusite crônica;  

8. Outras doenças do nariz e dos seios paranasais;  

9. Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides;  

10. Outras doenças do trato respiratório superior;  

11. Bronquite enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônica;  

12. Asma;  

13. Bronquiectasia;  

14. Pneumoconiose; e  

15. Outras doenças do aparelho respiratório. 

 

Como podemos observar, destacam-se algumas doenças específicas e 

colocam os grupos genéricos dispostos nos itens 3, 8, 10 e 15. Assim sendo, ante à 

vastidão de doenças respiratórias existentes, focaremos os estudos desta subseção 

naquelas nessas 15 listadas pelo DataSUS. 

Em linhas gerais, antes de adentrarmos nas características específicas, são 

normalmente sinais e sintomas indicativos de doenças respiratórias: 1. Dispneia – 

termo médico utilizado para a falta de ar; 2. Tosse; 3. Dor torácica; 4. Hemoptise – 

termo utilizado para expectoração (ato de expectorar/expelir) sangue; 5. Sibilância – 

ato de assobiar durante a respiração; e 6. Sons pulmonares (PEREIRA; HOLANDA, 

2014). 

A faringite é a inflamação da faringe, ao passo que a amigdalite é a inflamação 

da amigdala, ambas podem ser causadas por bactérias ou por vírus – na maioria dos 

casos são vírus. As duas podem se manifestar de maneira aguda ou de maneira 

crônica. Quando se fala em doença aguda, fala-se sobre inflamações pontuais, ao 

passo que na manifestação crônica há uma recorrência de casos num curto período 

de tempo (ALFARO, 2021; CERTAL, 2020). 

Como visto acima, as amigdalas fazem parte da faringe. Por isso, faz sentido 

que o DataSUS agrupe essas duas morbidades em um grupo. A diferenciação se dá 
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tão somente em razão da especificidade do local inflamado. Quando a inflamação 

acomete somente as amígdalas se está diante de amigdalite e quanto acomete outros 

componentes da faringe, dá-se o nome de faringite (ALFARO, 2021; CERTAL, 2020). 

Nessa perspectiva, os sintomas são semelhantes. Observe o quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Sintomas da faringite e da amigdalite agudas 

SINTOMAS FARINGITE AGUDA SINTOMAS AMIGDALITE AGUDA 

Dor na garganta ao engolir Garganta inflamada e dor de garganta 

Dificuldade e dor na deglutição Dificuldade na deglutição 

Cefaleia Cefaleias ou dores de cabeça 

Mal-estar geral Mal-estar geral 

Febre Febre 

tosse, expectoração e rouquidão, que traduzem 
o envolvimento das vias respiratórias inferiores 

Dor de ouvidos (mas observação por otoscopia 
costuma ser normal) 

Adenopatias cervicais Voz alterada 

 Secura faríngea, ardor, pigarro e picadas Amígdalas “inchadas”, com rubor e podendo 
apresentar placas esbranquiçadas na sua 
superfície (pus) 

 Halitose (mau hálito) 

Fonte: Elaborado a partir de Alfaro (2021) e Certal (2020) 

 

Normalmente, os casos de faringite e amigdalite mais graves – que podem levar 

a interações – envolvem infecções bacterianas que podem agravar o estado geral dos 

pacientes. No entanto, como exposto acima, em regra, essas doenças se dão por 

vírus, sendo o seu tratamento normalmente administrado por analgésicos, 

antitérmicos e anti-inflamatórios (PENIDO, 2016).  

A laringite e a traqueite são também inflamações dos órgãos do qual derivam 

seus radicais – laringe e traqueia. A definição de aguda é a mesma para todas as 

doenças – manifestações pontuais. A laringite normalmente tem duração curta e seus 

principais sintomas envolvem dor na garganta e rouquidão. A traqueite pode ser 

caracterizada como uma doença rara e acomete, principalmente as crianças. Seus 

sintomas incluem dificuldade de respirar, sons ao inspirar, cansaço, mal estar, febre 

alta e tosse seca frequente (TEAM, 2021; BEZERRA, 2020).  

A laringite é menos grave que a traqueite. Em regra, o tratamento da primeira 

é semelhante ao tratamento da faringite aguda viral, ao passo que a segunda, em 

razão do risco de queda brusca da pressão arterial, insuficiência respiratória e 

cardíaca, pode levar a internação do paciente (TEAM, 2021; BEZERRA, 2020). 

Todas as 4 doenças acima se caracterizam como infecções agudas das vias 

aéreas superiores, pois são causadas por microrganismos externos ao corpo humano 
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– normalmente vírus ou bactérias; bem como se dão de maneira pontual (agudas). 

Além dessas, existem outras. Elas podem atingir pessoas de qualquer idade, mas 

Pereira e Holanda (2014) sustentam que são mais comuns no campo pediátrico – em 

crianças. Podemos citar como exemplos dessas outras doenças a rinofaringite aguda 

(resfriado) e a sinusite aguda. 

Acerca da Influenza (gripe), explica Tesini (2021, s.p.): 

 

Influenza refere-se à doença causada pelos vírus da influenza [...] é uma 
infecção respiratória viral que causa febre, coriza, tosse, cefaleia e mal-estar. 
Mortalidade é possível durante epidemias, em particular entre pacientes de 
alto risco (p. ex., aqueles que são institucionalizados, em idades extremas, 
com insuficiência cardiopulmonar ou em gestação avançada); durante 
pandemias até mesmo pacientes jovens e saudáveis podem morrer. 

 

Em linhas gerais, o tratamento é realizado por fármacos não sendo necessária 

a internação. Porém, podem haver casos graves da doença, havendo, como 

explicado por Tesini (2021), inclusive, o risco de morte do paciente. Tesini explica 

ainda que o aumento da sua difusão ocorre, em regra no outono e no inverno, o que 

ele dá o nome de epidemia sazonal. 

A pneumonia também é uma doença infecciosa, mas não aguda e não diz 

respeito às vias aéreas superiores. Explica Varella (2011, s.p.) que: 

 

Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente 
infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) no 
espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre 
muito limpo, livre de substâncias que possam impedir o contato do ar com o 
sangue. Diferentes do vírus da gripe, que é altamente infectante, os agentes 
infecciosos da pneumonia não costumam ser transmitidos facilmente. 

 

Varella (2011) disserta que os sintomas principais são os seguintes: febre alta; 

tosse; dor no tórax; alterações da pressão arterial; confusão mental; mal-estar 

generalizado; falta de ar; secreção de muco purulento de cor amarelada ou 

esverdeada; toxemia (danos provocados pelas toxinas carregadas pelo sangue);e  

prostração (fraqueza). A pneumonia possui índice de mortalidade relativamente 

baixo, oscilando entre 20 e 30%. Todavia, na maioria das ocorrências, os sintomas 

se manifestam de maneira grave e conduzem à internação do paciente (PEREIRA; 

HOLANDA, 2014). 

Diferente das demais doenças vistas até então, a sua causa é normalmente 

bacteriana, por isso, em regra, faz-se necessário o uso de antibióticos e finda sendo 
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mais provável a necessidade de internação. Além da pneumonia bacteriana e viral, 

pode ocorrer a fúngica, a química pela inalação de substâncias tóxicas), a atípica 

(vírus e bactérias simultaneamente), a nosocomial (em decorrência de uma 

internação hospitalar) ou a aspirativa (pela chegada líquidos ou comida ao pulmão) 

(SANTOS, 2021). 

Acerca da bronquite e da bronquiolite agudas, explica Gubert (2019) o que são 

e a sua diferente: 

 

A bronquiolite é uma doença aguda que acomete os bebês mais pequenos 
– abaixo de dois anos. Vírus similares ao de gripe atingem as vias 
respiratórias em um lugar chamado bronquíolo. Já a bronquite é uma doença 
crônica – inflamação no pulmão [especificamente, nos brônquios] – causada 
principalmente pela asma. 

 

Ambas as doenças têm como principais sintomas tosse, chiado no peito e 

dificuldade para respirar. Na forma aguda os sintomas devem durar por, no máximo, 

algumas semanas, a forma crônica, por outro lado, os sintomas perduram a vida toda 

(TENORIO; PINHEIRO, 2021).  

A sinusite crônica ou rinossinusite crônica também se diferencia da sinusite 

aguda em razão do tempo de duração dos sintomas. Pinz (2019) elucida que passa 

a ser considerada crônica quando ultrapassa 12 semanas consecutivas.  Os sintomas 

incluem: obstrução e congestão nasal e da face; dor e pressão na face e na cabeça; 

redução ou ausência de olfato; e secreção nasal anterior ou posterior. Em alguns 

casos mais graves pode ocorrer dor no ouvido, mau hálito e sangramento nasal. 

Como vimos nas figuras 28 e 29, o nariz possui uma anatomia complexa. 

Derivado disso, existem diversas outras doenças que podem afetar esse órgão. 

Compete esclarecer que os seios paranasais são o mesmo que as cavidades nasais. 

São exemplos: rinite alérgica, polipose nasal, rinite vasomotora etc.  

Tocante às doenças crônicas das amigdalas e das adenoides, compete 

pontuar que são aquelas que, como já dito nesta pesquisa, prolongam-se no tempo, 

chegando a acompanhar o paciente pela vida inteira. Outrossim, ante à vastidão de 

doenças que poderiam ser citadas, o DataSUS optou por reunir as menos numerosas 

e que não se encaixam em nenhuma outra categoria como “outras doenças do trato 

respiratório superior”. 

A bronquite enfisema se difere da aguda e da crônica porque nela a doença já 

causou danos irreversíveis, normalmente associados à destruição generalizada das 
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paredes alveolares e alargamento de muitos dos alvéolos. Por isso, ela é também 

chamada de doença pulmonar obstrutiva crônica (CPOC). Os casos de internação 

associados a essa doença normalmente estão associados a suas crises. Nesse 

sentido, expõe Wise (2020, s.p.): 

 

Uma crise (ou exacerbação) de DPOC é um agravamento de sintomas, 
geralmente tosse, aumento da produção de escarro e falta de ar. A cor do 
escarro muitas vezes muda para amarelo ou verde; às vezes, ocorrem febre 
e dores no corpo. A falta de ar pode estar presente quando a pessoa está 
em repouso e pode ser grave o suficiente para exigir a hospitalização. 
Poluição intensa do ar, alérgenos comuns e infecções virais ou bacterianas 
podem causar crises. Durante crises graves, as pessoas podem desenvolver 
um quadro clínico potencialmente de risco à vida chamado de insuficiência 
respiratória aguda. Entre os possíveis sintomas estão falta de ar (uma 
sensação comparada ao afogamento), ansiedade grave, sudorese, cianose 
e confusão. 

 

Existem outras doenças obstrutivas crônicas e todas comungam o fato de 

obstruírem a passagem do ar para ou pelos pulmões. As causas dessas doenças 

normalmente estão associadas à inalação de fumaça e ao tabagismo. Em regra, 

essas doenças são resultado de um agravamento da bronquite. A taxa de mortalidade 

dessas doenças é elevada, perfazendo índice aproximado de 64% (PEREIRA; 

HOLANDA, 2014). 

Chegando à doença 12, a asma (ou bronquite asmática). Ela é uma doença 

que acomete os pulmões e os brônquios numa inflamação crônica. Sobre os 

sintomas, compete citar o excerto da Associação Brasileira de Alergia e 

Imunopatologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2019, s.p.): 

 

Caracteriza-se por um processo que afeta todo o organismo e não somente 
as vias aéreas inferiores, que aumentam a produção de secreções e 
prejudicam a passagem de ar. O asmático tem tosse freqüente, prolongada, 
geralmente durante a noite, nem sempre com catarro; chiado, cansaço, 
opressão no peito com dificuldade para respirar. Esses sintomas podem 
aparecer juntos ou ocorrer isoladamente. A existência de tosse crônica ou 
falta de ar ao praticar exercícios físicos podem ser sintomas de asma. 

 

A bronquiectasia é uma dilatação anormal e irreversível dos brônquios. Para 

que ela ocorra, são necessárias duas situações: uma agressão infecciosa e alguma 

deficiência na depuração das secreções brônquicas. Ela pode ser congênita (o 

paciente nasceu com ela) ou adquirida. A continuidade e o não tratamento podem 

levar a destruição dos brônquios (BRASIL, 2019). 
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Por fim, temos a pneumoconiose. Essa deriva da inalação de poeira ou de 

qualquer substância que o organismo não consiga combater. Somente são 

notificados ao sistema de saúde os casos relacionados à inalação no ambiente de 

trabalho (BRASIL, 2006). 

Qualquer doença ou infecção que não se enquadre em qualquer dos itens até 

aqui descritos, são direcionados ao item “Outras doenças do aparelho respiratório”, 

feito propositadamente genérico. Ademais, concluídos os aspectos conceituais, 

passemos à análise dos números de internações na cidade de Rio Branco, Acre. 

 

3.3.2 Casos de internações por doenças respiratórias em Rio Branco, Acre, no 

período de 2009 a 2019 

 

Para fins de entender como o número de internações por doença respiratórias 

se manifesta no contexto da localidade escolhida, foram realizadas algumas análises 

a partir dos dados gerais coletados. Verificou-se que, no total, foram notificados ao 

SUS 12.594 casos de internações em decorrência de doenças respiratórias. 

O SUS faz essa listagem com base em 15 espécies ou grupo de doenças, como 

exposto na seção acima. Quando se filtra por tipo de doença, verificou-se que a 

pneumonia é a morbidade que mais gerou internações no período pesquisado, 

seguinte da bronquite enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas.  

Com base nos dados apurados, montamos o quadro a seguir, no qual as 

doenças estão dispostas em ordem decrescente de casos. 

 

Quadro 5 – Listagem de doenças respiratórias por ordem decrescente de casos. 

DOENÇAS QUANTIDADE 

Pneumonia 6881 

Bronquite enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas 1480 

Outras doenças do aparelho respiratório 1384 

Doenças crônicas das amígdalas e das adenoides 1009 

Bronquite aguda e bronquiolite aguda 542 

Influeza (gripe) 494 

Outras doenças do nariz e dos seios paranasais 255 

Asma 212 

Outras infecções das vias áreas superiores 85 

Outras doenças do trato respiratório superior 62 

Sinusite crônica 27 

Laringite e traqueíte agudas 25 

Faringite aguda e amigdalite aguda 18 

Pneumoconiose 16 

Bronquiectasia 14 

Indeterminado 90 
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Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022). 

 

O somatório dos números acima totaliza 12504 casos de internação por 

doenças respiratórias especificadas. É de se sopesar que os dados gerais, levando-

se em conta o grupo geral “Doenças do aparelho respiratório”, forneceu número 

superior a este em 90 casos. A esses 90 diferenciais atribuímos a característica 

“indeterminado”, que aparece na última linha do quadro. 

Como é percebido pelo quadro 5, a pneumonia é a causa mais frequente de 

internações, sendo seguida pela bronquite enfisema. Essas duas doenças ocupam o 

primeiro e segundo lugar no “ranking”  em razão de serem graves, comuns e serem 

passíveis de causar insuficiência respiratória e até a morte dos pacientes, como visto 

na seção anterior. O terceiro lugar é ocupado pelo grupo geral “outras doenças do 

aparelho respiratório” que acolhe todas as outras doenças não abrangidas pelos 

outros grupos. A variação mensal dessas doenças é a exposta na figura 32 a seguir. 

 

Figura 36 – Divisão mensal dos casos de internações por doenças respiratórias (2009 a 2019). 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 
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Como é possível visualizar, o mês de março é o que acolhe o maior número de 

internações, sendo 989 no total dos 11 anos analisados. Em sequência temos maio, 

com 954; e, em terceiro, temos junho, com 915. O fator comum entre esses três meses 

é que pertencem ao outono – que vai de 20 de março a 21 de junho. 

Além das doenças mais frequentes, apurou-se também a faixa etária que mais 

prevalece entre os dados. O Sistema TabNet de filtragem de dados nos forneceu a 

seguinte organização por faixas: 0 a 11 meses; 1 a 04 anos; 05 a 09 anos; 10 a 14 

anos; 15 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 69 

anos; 70 a 79 anos; e Acima de 80 anos. Os dados foram agrupados na tabela a 

seguir: 

 

Quadro 6 – Divisão dos casos de internação por faixa etária no período de 2009 a 20019 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO DE CASOS NO PERÍODO 

0 a 11 meses 902 

1 a 04 anos 1042 

05 a 09 anos 494 

10 a 14 anos 457 

15 a 19 anos 388 

20 a 29 anos 826 

30 a 39 anos 772 

40 a 49 anos 778 

50 a 59 anos 931 

60 a 69 anos 1300 

70 a 79 anos 1466 

Acima de 80 anos 1606 

Não determinada 1632 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 

 

Tal qual ocorrido acima, novamente percebeu-se uma diferença em relação ao 

quantitativo geral obtido. A diferença, no total de 1632 casos, recebeu a identificação 

“não determinada”. Ademais, da análise dos dados é possível apreender que, a partir 

da faixa dos 30 a 39 anos, quando mais se avança, mais aumentam-se o número de 

casos, concentrando quase 40% (39,88% numa aproximação mais precisa) dos casos 

com idades determinadas entre as pessoas acima de 60 anos. Veja-se o gráfico (figura 

20) evolucional a seguir: 
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Figura 37 – Gráfico do número de casos por faixa etária no período de 2009 a 2019 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 

 

O gráfico informa que as chances de internação são maiores quando criança, 

entre o nascimento e os quatro anos, depois disso decaem, encontrando a menor 

chance entre os 15 e 19 anos, voltando a aumenta de maneira gradual até atingir o 

pico, na faixa etária acima dos 80 anos. 

O dado se torna mais curioso e preocupante à medida que é cruzado com a 

pirâmide etária da cidade de Rio Branco. Observe: 

 

Figura 38 – Pirâmide etária da cidade de Rio Branco, Acre, segundo o Censo do IBGE de 2010 

 

Fonte: IBGE (2022) 
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Note que a população acima de 80 anos representa parcela ínfima do total de 

pessoas no município – apenas 0,8% (zero vírgula 8 por cento) aproximadamente. 

Isto é, o maior número de casos se concentra na faixa etária menos densa da cidade, 

fazendo com que, proporcionalmente, estes sejam definitivamente o grupo mais 

afetado. Até a faixa dos 60 anos, a realidade não se altera radicalmente, visto que a 

quantidade de pessoas acima de 60 anos representa apenas 6,2% (seis vírgula dois 

por cento) da população rio-branquense. 

Salienta-se que o Censo demográfico de 2010, até o presente momento, é o 

mais recente, visto que o Censo de 2020 teve sua execução adiada em virtude da 

pandemia de Covid-19, que assolou e transformou a realidade mundial. Assim sendo, 

por óbvio que o lapso de mais de uma década implica em alterações na pirâmide 

etária. Contudo, é pouco provável, em virtude da forma como se estima o crescimento 

populacional, que a realidade aqui delineada seja drasticamente alterada, a ponto de 

invalidar a conclusão outrora feita. 

No tocante ao gênero, que fora introduzido, inclusive, pela pirâmide etária, em 

análise geral dos dados, verificou-se que o número de casos de homens internados é 

superior ao número de casos de mulher internadas. São 6735 casos em pessoas do 

gênero masculino e 5859 casos em pessoas do gênero feminino no período de 2009 

a 2019, o que perfaz a seguinte comparação percentual aproximada: 

 

Figura 39 – Comparação de gênero no número de casos de internação no período de 2009 a 2019 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 

 

Desse modo, estatisticamente, a probabilidade de um caso selecionado ao 

acaso, no período de 2009 a 2019, tratar-se de um homem é de 53,48% (cinquenta e 

três vírgula quarenta e oito por cento). Sobre o gênero, sistematizou-se, ainda, um 

gráfico dispondo as médias mensais no período de 2009 a 2019 de acordo com o 
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gênero e em relação à média geral. A média geral mensal por gênero é de 51,02 casos 

por mês para os homens e de 44,39 casos por mês para as mulheres. Vejamos o 

gráfico abaixo: 

 

Figura 40 – Gráfico de comparação entre os gêneros tendo como base a média de casos mensais no 

período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 
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o desvio padrão é mais alto entre os homens – fato que pode ser observado no gráfico 

facilmente, vistas as maiores distâncias entre o topo das barras azuis e a linha de 

média geral azul mais clara.  
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Superadas as especificidades de espécies de doenças, idade e gênero, 

passemos ao estudo essencialmente vinculado à variação temporal. Então, 

agrupando os dados num só montante, temos os seguintes dados de partida: 

 

Tabela 3 – Dados gerais do quantitativo de internações por doenças respiratórias no período de 2009 

a 2019. 

MESES 
ANOS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Janeiro 123 94 101 114 98 103 72 91 69 57 74 996 

Fevereiro 116 73 126 128 115 89 60 71 70 67 72 987 

Março 171 112 153 162 151 88 96 84 80 74 103 1274 

Abril 188 81 106 109 130 85 104 102 77 67 107 1156 

Maio 242 84 122 151 95 95 89 92 95 91 105 1261 

Junho 122 118 114 139 93 101 99 115 78 120 77 1176 

Julho 142 90 123 124 96 85 101 88 78 86 62 1075 

Agosto 113 96 130 120 116 81 69 82 79 105 89 1080 

Setembro 105 71 107 111 102 61 79 62 78 77 73 926 

Outubro 130 98 126 133 95 100 82 62 57 75 47 1005 

Novembro 110 79 110 98 96 94 67 65 55 34 38 846 

Dezembro 97 101 82 87 82 72 74 73 69 63 12 812 

TOTAL 1659 1097 1400 1476 1269 1054 992 987 885 916 859 12594 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022). 

 

Os meses marcados em amarelo nos mostram qual, dentre os 12 meses, foi o 

que apresentou maior aumento no número de casos com relação ao mês anterior, ao 

passo que estão marcados em lilás os meses que mostraram maior diminuição com 

relação ao mês anterior. Por exemplo, em 2009, março teve um aumento de 55 casos 

com relação a fevereiro, portanto, esse é o mês de maior aumento; noutra banda, em 

junho ocorreu uma diminuição de 120 casos com relação ao mês de maio. 

Desse modo, é possível perceber que reiteradamente os maiores aumentam 

no mês de março (em 6 dos 11 anos analisados). Além disso, em 10 dos 11 anos 

analisados, o aumento ocorre entre março e junho, coincidindo exatamente com o 

período do outono, que se estende de 21 de março a 21 de junho. 

Com relação às diminuições, não se verificou um padrão uníssono, mas 

destacam-se duas inferências: de modo recorrente, as quedas ocorrem em momento 

muito próximo ao número de diminuições; a partir do ano de 2014, os números de 

internações totais no ano diminuíram ano após ano. 

Além dessa abordagem de maior aumento e maior diminuição, os dados nos 

possibilitam fazer os seguintes cálculos, cuja execução fora explicada no capítulo 

anterior, quando da análise dos elementos climáticos: 
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Tabela 4 – Consolidação dos dados coletados referentes ao período de 2009 a 2019. 

Total Média Mediana Variância 
Desvio 
Padrão 

Janeiro 996 90,55 94 414,2727 20,35369075 

Fevereiro 987 89,73 73 684,4182 26,16138723 

Março 1274 115,82 103 1318,764 36,31478537 

Abril 1156 105,09 104 1074,891 32,78552896 

Maio 1261 114,64 95 2151,455 46,38377459 

Junho 1176 106,91 114 368,8909 19,20653298 

Julho 1075 97,73 90 542,2182 23,28557884 

Agosto 1080 98,18 96 393,7636 19,84347843 

Setembro 926 84,18 78 343,5636 18,53546968 

Outubro 1005 91,36 95 892,4545 29,87397773 

Novembro 846 76,91 79 737,0909 27,14941821 

Dezembro 812 73,82 74 554,9636 23,55766619 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022). 

 

Os dados da tabela 4, expostos junto à consciência de que a média geral 

mensal de casos é de aproximadamente 95,41 possibilitam a construção do seguinte 

gráfico: 

 

Figura 41 – Gráfico comparativo das médias mensais do número de casos e a média mensal geral no 
período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022) 
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em, aproximadamente, 20 casos – era possível chegar a essa conclusão desde à 

análise de gênero visto que em ambos os cenários o mês de março teve destaque. O 

mês de maior variação negativa da média é o mês de dezembro, aquém da média 

geral em 21,59 casos. 

Visto o gráfico acima, é possível concluir que durante a primavera e o início do 

verão os casos de internação são menos recorrentes. Em contrapartida, os números 

tendem a subir drasticamente em março, na transição do verão para o outono. No 

outono, que dura até dia 21 de junho, temos a reunião do maior número de casos, 

sendo esta, num primeiro momento, a estação que mais contribui para o aumento no 

número de internações. 

Além desse estudo, dado curioso percebido foi uma diminuição no número de 

casos anuais a partir de 2014. A média geral de casos é de 1144,9 casos ao ano. 

Contudo, em todos os anos após 2014, o montante anual se mostrou inferior. Observe 

a representação gráfica: 

 

Figura 42 – Gráfico de análise do quantitativo anual de casos no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados do DataSUS (2022). 
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ano de 2009 ter total de casos tão superior ao demais, bem como quais as razões que 

levaram a queda no número de internações a partir de 2014. Comparando essa 

informação com os dados apurados na seção anterior, percebemos uma única 
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similaridade: a temperatura mínima média anual, também partir do ano de 2014, 

eleva-se e mantém constante, conforme exposto na figura 22. Contudo, não é possível 

precisar, em qual medida essa coincidência de dados foi determinando para o 

aumento do número de casos, tampouco afirmar se há uma relação. 

Portanto, é possível que haja uma relação entre o número de internações por 

doenças respiratórias e os elementos climáticos, contudo não foi possível, por vias 

dos métodos utilizados até então, precisar em que medida sofrem influência. Apesar 

disso, fato é que se constatou certa coincidência de datas no tocante às estações do 

ano, bem como indícios de que a temperatura se destaca entre os elementos 

climáticos como maior influente. 

 

3.3.3 A relação entre os elementos climáticos e as doenças respiratórias 

 

Para analisar a relação existente entre os elementos climáticos e as doenças 

respiratórias foi utilizada a análise de correlação por meio do coeficiente de correlação 

de Pearson. Nesse sentido, tomou-se as médias mensais no período de 2009 a 2019 

dos elementos climáticos precipitação, umidade relativa do ar, temperatura máxima e 

temperatura mínima (tabela 1) e correlacionou-se com as médias mensais das 

doenças respiratórias (tabela 3) no mesmo período, sendo verificadas as seguintes 

conclusões. 

1. Uma correlação fraca negativa (r = -0,25) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a precipitação total (mm), indicando que enquanto uma delas aumenta 

a outra diminui. De fato, o mês de maio apresentou a maior média mensal de 

internações (114,64) e uma das menores médias mensais de precipitações (109,44 

mm), bem abaixo da média geral percebida, que foi de, aproximadamente, 180mm. 

Essa correIação pode, ainda, ser notada na figura 42, que mostra a linha de tendência 

linear da correlação um pouco inclinada para baixo e poucos pontos próximos da 

mesma. 
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Figura 43 – Gráfico de dispersão entre as médias mensais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias mensais da precipitação (mm), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa (2022) a partir dos dados coletados. 

 

2. Uma correlação fraca positiva (r = 0,14) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a umidade relativa do ar (%), indicando que as mesmas aumentam de 

maneira diretamente proporcional, ainda que com baixo grau de relação. O explanado 

pode ser observado na figura 43 que mostra a linha de tendência linear da correlação 

um pouco inclinada para cima e poucos pontos próximos a esta. 

 

Figura 44 – Gráfico de dispersão entre as médias mensais das doenças respiratórias (internações) e 
as médias mensais da umidade relativa do ar (%), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 

 

3. Uma correlação fraca negativa (r = -0,32) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a temperatura máxima (ºC). Exemplificamos o mês de maio, que 
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apresentou a maior média de internações (114,64) e a temperatura máxima de 31 ºC, 

estando abaixo da média geral que é de, aproximadamente, 32 ºC. Assim,  corrobora 

com a afirmação de que quando uma variável diminui, a outra tende a aumentar. Isso 

é o expresso na figura 42, que mostra a linha de tendência linear da correlação um 

pouco inclinada para baixo e alguns pontos próximos da mesma; 

 

Figura 45 – Gráfico de dispersão entre as médias mensais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias mensais da temperatura máxima (ºC), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 

 

4. Uma correlação moderada negativa (r = -0,35) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a temperatura mínima (ºC), indicando que quando uma aumenta, a 

outra tende a diminuir. De fato, no mês de maio apresentou a maior média de 

internações (114,64) e uma das menores médias de temperatura mínima (21ºC), 

abaixo da média de 22ºC, conforme se observa na figura 43, que mostra a linha de 

tendência linear da correlação um pouco inclinada para baixo e alguns pontos 

próximos da mesma; 
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Figura 46 – Gráfico de dispersão entre as médias mensais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias mensais da temperatura mínima (ºC), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 

 

Além dessas 4 observações, tomou-se as médias anuais no período de 2009 a 

2019 dos elementos climáticos precipitação (Figura 17), umidade relativa do ar (Figura 

19), temperatura máxima (figura 21) e temperatura mínima (Figura 22) e correlacionou 

com as médias mensais das doenças respiratórias (Figura 39) no mesmo período. 

Apurou-se: 

1. Uma correlação quase nula negativa (r = -0,05) entre as doenças 

respiratórias (internações) e a precipitação total (mm), indicando que as mesmas 

possuem pouquíssima relação de linearidade. Isso pode ser notado na figura abaixo 

que mostra a linha de tendência linear da correlação um pouco inclinada para baixo e 

os pontos bem afastados da mesma. 
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Figura 47 – Gráfico de dispersão entre as médias anuais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias anuais da precipitação (mm), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 

 

2. Uma correlação fraca negativa (r = -0,31) entre as doenças respiratórias e a 

umidade relativa do ar (%), indicando que quando uma aumenta a outra tende a 

diminuir. De fato, o ano de 2009 apresentou a maior quantidade de internações (1659) 

e uma da umidade relativa do ar média no ano em questão foi de 84%, abaixo da 

média geral que foi de 85%. O exposto é delineado na figura 47, que mostra a linha 

de tendência linear da correlação inclinada para baixo e alguns pontos próximos da 

mesma. 

 

Figura 48 – Gráfico de dispersão entre as médias anuais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias anuais da umidade relativa do ar (%), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 
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3. Uma correlação moderada negativa (r = -0,63) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a temperatura máxima (ºC), indicando que quando uma delas aumenta 

a segunda tende a diminuir. Percebemos, de fato, que o ano de 2009 apresentou a 

maior quantidade de internações (1659) e também a menor temperatura máxima 

média (30ºC), abaixo da média geral que foi de 31,9 ºC. A situação narrada se observa 

na figura 48 que mostra a linha de tendência linear da correlação inclinada para baixo 

e vários pontos próximos desta.  

 

Figura 49 – Gráfico de dispersão entre as médias anuais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias anuais da temperatura máxima (ºC), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 

 

4. Uma correlação forte negativa (r = -0,84) entre as doenças respiratórias 

(internações) e a temperatura mínima (ºC), indicando que quando uma aumenta a 

outra, via de regra, diminuirá. Em verdade, o ano de 2009 apresentou a maior 

quantidade de internações (1659) e uma das menores temperaturas mínimas médias 

visualizadas, no patamar aproximado de 21 ºC, abaixo da média geral que foi de 

21,54ºC. A figura 49 mostra a linha de tendência linear da correlação bem inclinada 

para baixo e vários pontos próximos da mesma.  
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Figura 50 – Gráfico de dispersão entre as médias anuais das doenças respiratórias (internações) e 

as médias anuais da temperatura mínima (ºC), no período de 2009 a 2019. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) a partir dos dados coletados. 
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recíproca verdadeira. Infere-se, então, que quanto mais frio e mais seco, maiores 

serão os casos. 

Ante a isso, é possível concluir que as doenças tendem a aumentar com mais 

incisão no outono, posto que é a estação cuja a reunião dos três elementos que mais 

influenciam (umidade relativa do ar, temperatura máxima e mínima) no número de 

casos tendem a ser menores, consoante se extrai da figura 28. Nessa medida, com 

relação às estações do ano, seguindo a mesma divisão adotada na Seção 3.3, tem-

se: 

 

Figura 51 – Divisão do número de casos total de internações por estação do ano (2009 a 2019). 

 

Fonte: Resultados da pesquisa  (2022) segundo os dados do DataSUS (2022). 

 

Portanto, é possível notar e concluir a relação existente entre o número de 

internações por doenças respiratórias e os elementos climáticos, ainda que não aja 

uma dinâmica de proporcionalidade, ou mesmo um índice que torne possível 

mensurar e calcular matematicamente em que medida a umidade relativa do ar, a 

precipitação e as temperaturas médias mínimas e máximas podem influenciar as 

internações. 
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Branco-Acre, no período de 2009 a 2019. Para isso, inicialmente foi preciso explicar a 

área de estudo no qual se insere esta pesquisa – a Geografia da Saúde. 

Posteriormente, explicou-se a variação dos elementos climáticos e dos casos de 

internações por doenças respiratórias no período e localidade específica. Por fim, 

relacionou-se ambos os resultados como forma consolidação desta pesquisa. 

Foram alcançados os objetivos delineados. Entretanto, defrontamo-nos com 

alguns obstáculos. O primeiro e mais expressivo destes, foi a divisão institucional dos 

dados realizada pelo INMET e pelo DataSUS: tanto os dados climáticos quanto os de 

doenças apurados são tabulados, armazenados e disponibilizados de maneira 

mensal. Porém, é de conhecimento geral no contexto da geografia que as estações 

do ano não seguem essa estrutura de meses fechados – nos meses de março, junho, 

setembro e dezembro há duas estações com características distintas, ainda que uma 

seja superior em número de dias que outra. 

Essa realidade implicou na impossibilidade de precisar de maneira cabal como 

as características climáticas efetivamente se manifestam durante as estações do ano, 

bem como prejudicou a análise dos números de casos de doenças respiratórias. 

Imaginemos, por exemplo, que no mês de março a maior concentração de casos tenha 

sido nos últimos dias do mês, isto é, no outono e não mais no verão. Contudo, 

analisados os dados na forma que nos foram disponibilizados, aliados ao aporte 

teórico feito, chegou-se a diversas conclusões que corroboram para o cenário social 

e científico. 

Com relação à Geografia da Saúde, enquanto área de estudo da Geografia, é 

possível inferir que é um ramo considerado em si mesmo e autonomamente recente, 

mas que possui estudos circundantes às suas temáticas desde a Grécia Antiga. 

Evoluiu ao longo dos séculos – com ênfase nos períodos das Grandes Navegações e 

do Iluminismo – cujos aspectos metodológicos passaram por diversas reformas ao 

longo do tempo.  

No Brasil, está presente desde o século XVIII, tendo como autores de destaque, 

dentre outros, Pessoa (1978) e Lacaz (1972). Todavia, ainda padece de 

institucionalização efetiva e assertiva, pois feitos institucionais importantes – como um 

período dedicado à área – são, em grande maioria, datados dos anos 2000 em diante, 

isto é, pouco mais de duas décadas. A problemática é pertinente de pesquisa e debate 

à medida que há pesquisas que indicam que alunos dos cursos de Geografia 
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desconhecem a área. Incontestável é, no entanto, sua pertinência e, nesse sentido, é 

que esta foi a área escolhida para se desenvolver esta pesquisa. 

Tocante aos elementos climáticos, constatou-se que, no município de Rio 

Branco, no período ora estudado, o que mais varia, tanto no contexto mensal, quanto 

no anual, quanto entre estações, é a precipitação. As temperaturas mínimas e 

máximas médias costumam oscilar pouco – na maioria das vezes em torno de 1°C. A 

umidade relativa do ar varia em escala moderada e acompanha, em certa medida, a 

variação da precipitação. 

Verificou-se, ainda, que os elementos climáticos se influenciam entre si. A 

precipitação e a umidade relativa do ar possuem correlação moderada positiva. A 

temperatura máxima detém correlação moderada com a precipitação e forte com a 

umidade relativa do ar, ambas negativas. A temperatura mínima, por outro lado, 

correlaciona-se de maneira forte com a precipitação e de maneira moderada com a 

umidade relativa do ar, ambas de forma positiva. 

Com relação aos casos de internações por doenças respiratórias, comprovou-

se que os mais afetados são os idosos, sendo mais vulneráveis à medida que se 

avança na faixa etária. Um segundo grupo que merece destaque são as crianças que 

também são, ainda que em escala inferior aos idosos, fortemente afetadas. Além 

disso, verificou-se também que os homens tem predominância e que a pneumonia, a 

bronquite enfisema e outras doenças obstrutivas pulmonares crônicas são as 

principais causas de internações. 

Tocante aos dados, constatou-se que o mês de maiores casos é março, bem 

como que os casos tendem a aumentar no outono. Com relação aos elementos 

climáticos, percebeu-se pouca relação entre as médias mensais dos elementos e dos 

casos de internações por doenças. Contudo, é fato que os casos tendem a aumentar 

à medida que esses elementos climáticos diminuem. 

A dificuldade em mensurar a relação pode estar relacionada aos dados serem 

blocados de maneira mensal. Além disso, pondera-se que nem todos os casos de 

doenças respiratórias resultam em internação, tampouco todos são levados ao 

conhecimento do Sistema Único de Saúde. Portanto, foi trabalhado com uma 

parcelam ínfima dos dados se comparado à sua potencialidade.  

Ressalta-se que não há disponível no DataSUS informação sobre o número de 

pacientes totais acometidos com doenças respiratórias, tão somente o número de 
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internações. O projeto inicial desta autora era analisar o número de casos, conquanto, 

em razão dessa problemática, foi necessário que a pesquisa reduzisse a sua 

abrangência. 

Apesar disso, logrou-se êxito, sendo alcançados todos os objetivos propostos. 

Surge como possível proposta de continuidade desta pesquisa um estudo 

semelhante, porém tendo como fonte de dados os próprios arquivos hospitalares, por 

meio de um estudo de caso, possibilitando que os dados sejam organizados em escala 

diária. Assim, agregar-se-ia maior precisão aos resultados aqui obtidos. Por fim, uma 

segunda proposta de continuidade é uma análise da relação dos casos de internação 

por Covid-19, verificando se há relação com os elementos climáticos. 
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